ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร
กรุณาอ่านข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้
บริการดังกล่าวเป็ นข้อมูลสาคัญอันเกีย่ วเนื่องกับสิทธิ การชดใช้ความเสียหาย และหน้าทีข่ องท่าน ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจากัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าทีต่ ่างๆตามกฎหมายและข้อบังคับทีม่ ผี ล
บังคับใช้
ฉบับปั จจุบนั เผยแพร่ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ฉบับปั จจุบนั เริม่ มีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คำนิ ยำม
“รถยนต์”: หมายถึง รถยนต์ขบั เคลื่อนสีล่ อ้ โดยไม่มผี ขู้ บั
“รำยกำร”:หมายถึง รายการรถยนต์หนึ่งหรือหลายคัน ซึง่ เจ้าของรถยนต์ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่
หรือบริการ เพื่อให้เช่า
“สมำชิ ก”: หมายถึง ผูใ้ ช้ซง่ึ ได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริ
่
การและได้ตกลงยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
“เจ้ำของรถยนต์”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลใดๆ และเป็ นรถยนต์ของเจ้ำของรถยนต์หรือผู้
ครอบครองโดยถูกต้องตำมกฎหมำย ซึง่ ต้องการให้เช่ารถยนต์โดยไม่มผี ขู้ บั
“ผูเ้ ช่ำ”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลใดๆซึง่ ต้องการเช่ารถยนต์เป็ นระยะเวลาสัน้ โดยผูเ้ ช่าจะเป็ นผูข้ บั ขี่
หลักของรถยนต์คนั ดังกล่าวเอง
“ผูใ้ ช้”: หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลใดๆซึง่ ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการ
“ไดร์ฟเมท” “เรำ” “ของเรำ”:หมายถึง ไดร์ฟเมท ซึง่ เป็ นบริษทั ซึง่ มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000,000 บาท
ตัง้ อยู่เลขที่ 1169 อาคารวสุธากรุ๊ป ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียน
เป็ นบริษทั ในกรุงเทพมหานคร เลขที่ 0105556190983

1. บริกำร
ไดร์ฟเมทขอเสนอพืน้ ทีอ่ อนไลน์เพื่อใช้เป็ นสือ่ กลางในการติดต่อสือ่ สาร (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริการ”)
ระหว่าง บุคคลหรือนิตบิ ุคคล ซึง่ ต้องการจะให้เช่ารถยนต์โดยไม่มคี นขับ (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เจ้าของรถยนต์”)
และบุคคลซึง่ ต้องการจะเช่ารถยนต์ในระยะเวลาสัน้ โดยจะเป็ นผูข้ บั ขีห่ ลักรถยนต์คนั ดังกล่าวเอง (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“ผูเ้ ช่า”) โดยสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์บนอินเตอร์เนตชื่อ “Drivemate” ตามทีอ่ ยู่
www.drivemate.asia (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศั
่
พท์เคลื่อนที่ ชื่อ
“Drivemate” ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”
่ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะเรียก เจ้าของ
รถยนต์ ผูเ้ ช่า และบุคคลทัวไปซึ
่ ง่ ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการ ว่า “ผูใ้ ช้” และจะเรียก ผูใ้ ช้และไดร์ฟเมท
รวมกันว่า “คู่สญ
ั ญา”

พืน้ ทีข่ องสมาชิก หมายถึง พืน้ ทีส่ ว่ นตัวของเว็บไซต์สาหรับผูใ้ ช้แต่ละท่านหลังจากได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของ
เว็บไซต์และยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดและเงือ่ นไขการใช้บริการ”)
แล้ว โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้โดยเชื่อมต่อด้วยรหัสประจาตัว ตามทีก่ าหนดในข้อ 4.2

2. สำระสำคัญและเอกสำรสัญญำ

ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการเข้าถึงและ
การใช้บริการของผูใ้ ช้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ไม่ได้กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของรถยนต์และ
ผูเ้ ช่า และไม่ว่าในกรณีใดๆ สัญญาเช่าซึง่ เจ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่าอาจทาขึน้ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ไดร์ฟเมทไม่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าทีท่ าขึน้ โดยเจ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่า ไดร์ฟเมทไม่ได้ให้เช่ารถยนต์ใดๆ ไม่ว่าจะโดยผ่านทาง
เว็บไซต์หรือโดยวิธอี ่นื ๆ ผูใ้ ช้รบั รองว่าผูใ้ ช้ได้รบั ข้อมูลและข้อมูลทางเทคนิคทัง้ หมดซึง่ จาเป็ นแล้วก่อนเข้าใช้บริการ
ผูใ้ ช้จะสามารถเข้าใช้บริการเมื่อได้รบั ทราบและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยการลงชื่อเพื่อสมัคร
เป็ นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านัน้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ให้ทางไดร์ฟเมทเป็ นคนลงเพื่อสมัครสมาชิกให้ ผูใ้ ช้รบั รองว่าผูใ้ ช้
ได้รบั ข้อมูลและข้อมูลทางเทคนิคทัง้ หมดซึง่ จาเป็ นแล้วก่อนเข้าใช้บริการและได้ยอมรับเงื่อนไขทัง้ หมดของไดร์ฟเมท
แล้ว ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ประกอบด้วยข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคู่สญ
ั ญาเกีย่ วกับการบริการใน
วันทีผ่ ใู้ ช้ได้เข้าถึงและใช้บริการ เฉพาะเงื่อนไขการบริการเท่านัน้ ทีจ่ ะมีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เอกสาร
อื่นใด โดยเฉพาะเอกสารซึง่ เผยแพร่ในเว็บไซต์ มีไว้เพื่อเสนอข้อมูลทีส่ าคัญเท่านัน้ โดยไม่สามารถใช้เพื่ออ้างยืนยันต่อ
ไดร์ฟเมทได้
เจ้าของรถมีเวลา 24 ชม. ในการพิจารณาในการอนุมตั หิ รือปฏิเสธการเช่า หากเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตาม
เงื่อนไขทีเ่ จ้าของรถกาหนด เจ้าของรถมีสทิ ธิยกเลิ
์ กการจองนัน้ และการจองนัน้ ถือเป็ นโมฆะ
การเสนอราคาครัง้ นี้ยงั ไม่เป็ นการยืนยันว่าปล่อยเช่าเนื่องจากต้องดูเอกสาร เส้นทางขับ และเงื่อนไขต่างๆก่อนจึงจะ
อนุมตั ิ
ไดร์ฟเมทเป็ นเพียงผูใ้ ห้ใช้พนื้ ที่เว็ปไซค์ในกำรติ ดต่อสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำของรถยนต์และผูเ้ ช่ำ

3. กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ไดร์ฟเมทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการ หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ฉบับปั จจุบนั รวมถึงเงื่อนไขทางการเงิน โดยเป็ นไปตามดุลยพินจิ ของไดร์ฟเมทแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่
จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
หากเราดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการปั จจุบนั เราจะทาการเผยแพร่ขอ้ กาหนดซึง่ ได้
แก้ไขเพิม่ เติมในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน่ หรือส่งอีเมล์แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน
วันทีข่ อ้ กาหนดซึง่ แก้ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ นอกจากนัน้ เราจะทาการปรับแก้ไข “วันทีแ่ ก้ไขล่าสุด” ใน
ส่วนต้นของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หากสมาชิกไม่ทาการโต้แย้งข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับ
ซึง่ ได้แก้ไขภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั การแจ้งเตือนการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว ให้ถอื ว่าสมาชิกยอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขดังกล่าว ทัง้ นี้ เราจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงสิทธิในการโต้แย้งการแก้ไข
เพิม่ เติมดังกล่าว รวมถึงกาหนดระยะเวลาโต้แย้ง 30 วัน ไว้ในอีเมล์แจ้งเตือนการแก้ไขเพิม่ เติม หากสมาชิกคนใดมีขอ้
โต้แย้งใดต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ทางไดร์ฟเมทมีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
โดยทันทีและหยุดให้บริการแก่สมาชิกคนดังกล่าว ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการซึง่ สามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ จะ
มีผลบังคับแทนทีข่ อ้ กาหนดใดๆทีม่ ขี น้ึ ก่อนหน้าข้อกาหนดดังกล่าว

4. ข้อกำหนดกำรเข้ำใช้บริกำร
4.1. กำรลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมำชิ กของเว็บไซต์เพื่อเข้ำใช้บริกำร
เฉพาะผูใ้ ช้ทไ่ี ด้ทาการลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิเข้าถึงและใช้บริการได้ การลงชื่อ
เพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์และเข้าถึงบริการ ผูใ้ ช้จะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
เงื่อนไขสาหรับเจ้าของรถยนต์

•
•

•

เจ้าของรถยนต์จะต้องลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์โดยใช้ช่อื และทีอ่ ยู่จริงของตน
เจ้าของรถยนต์จะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ซง่ึ สามารถติดต่อเจ้าของรถยนต์ได้ (ไม่รวมเบอร์โทรศัพท์จาก
บัตรโทรศัพท์แบบชาระเงินล่วงหน้า)
เจ้าของรถยนต์จะต้องมีอายุ 18 ปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไป (ในกรณีทเ่ี ป็ นบุคคลธรรมดา)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่สมัครสร้างพืน้ ทีส่ มาชิกในเว็บไซต์มากกว่า 1 พืน้ ที่
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซง่ึ ตนเป็ นเจ้าของในระหว่างระยะเวลาการเช่า หรือรถยนต์ซง่ึ ตน
สามารถแสดงอานาจในการให้เช่าโดยได้รบั มอบอานาจมากจากเจ้าของรถยนต์โดยเฉพาะ
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ทเ่ี ป็ นไปตามเงื่อนไขการประกันภัยทัง้ หมดซึง่ กาหนดไว้ขา้ งล่างนี้
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ตามข้อกาหนดและระเบียบตามกฎหมาย ซึง่ ได้ทาการบารุงรักษา
ตามทีผ่ ผู้ ลิตแนะนาโดยสมบูรณ์และซึง่ มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทีอ่ ยูใ่ นสภาพดี โดยเฉพาะยาง เบรค ไฟ
หน้า และไฟเบรค พวงมาลัย เข็มขัดนิรภัย และมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทัง้ หมดตามทีก่ าหนดในประเทศ
ซึง่ ให้เช่ารถยนต์คนั ดังกล่าว ทัง้ นี้เท่าทีเ่ จ้าของรถยนต์จะสามารถทราบได้
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซง่ึ ได้ผ่านการตรวจเช็คตามปกติแล้วเท่านัน้
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซง่ึ ได้ทาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลทีส่ ามและประกันภัยอื่นๆซึง่
บังคับตามกฎหมายของประเทศซึง่ ให้เช่ารถยนต์
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์อายุไม่เกิน 6 ปี เท่านัน้
เจ้าของรถยนต์จะต้องทาการติด GPS ผ่านบริษทั คู่คา้ ของไดร์ฟเมทเท่านัน้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด (ถ้า
เจ้าของรถยนต์ยนื ยันทีจ่ ะใช้ GPS ทีต่ ดิ ตัง้ ด้วยตนเอง ทางไดร์ฟเมทจะไม่มหี น้าทีต่ ดิ ตามต่อเหตุอนั ใดที่
เกิดขึน้ ทัง้ สิน้ )
เจ้าของรถยนต์จะต้องเสนอให้เช่ารถยนต์ซง่ึ เจ้าของรถยนต์มกี ุญแจซึง่ ใช้ในการเปิ ดรถยนต์และเริม่ เครื่องยนต์
อย่างน้อย 2 ดอกเท่านัน้
เจ้าของรถยนต์จะต้องใช้สญ
ั ญายืมรถจากทางไดร์ฟเมทเท่านัน้ หากไม่มกี ารลงนามใดๆในสัญญา ไดร์ฟเมท
จะไม่มหี น้าทีต่ ดิ ตามต่อเหตุอนั ใดทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้
เจ้าของรถยนต์จะต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั ในรายการรถยนต์
เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่เคยถูกร้องเรียนโดยผูใ้ ช้รายอื่นหรือโดยไดร์ฟเมท
เจ้าของรถยนต์จะต้องยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการปั จจุบนั

เงื่อนไขสาหรับผูเ้ ช่า

•
•

•
•
•
•
•

ผูเ้ ช่าจะต้องลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์โดยใช้ช่อื และทีอ่ ยู่จริงของตน
ผูเ้ ช่าจะต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ซง่ึ สามารถใช้เพื่อติดต่อผูเ้ ช่าได้ (ไม่รวมเบอร์โทรศัพท์จากบัตรโทรศัพท์
แบบชาระเงินล่วงหน้า)
ผูเ้ ช่าจะต้องมีอายุ 18 ปี ขน้ึ
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่สมัครสร้างพืน้ ทีส่ มาชิกในเว็บไซต์มากกว่า 1 พืน้ ที่
ผูเ้ ช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับ
ผูเ้ ช่าจะต้องมีวธิ กี ารชาระเงินทีส่ ามารถใช้ได้
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เคยผิดนัดชาระเงินตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั (หรือข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้า) หรือต้องรับผิดชอบต่อการชาระเงินคืนหรือการยกเลิกการชาระเงินซึง่ ทา
ขึน้ ตามหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (หรือข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับ
ก่อนหน้า)

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เคยกระทาผิดกฎหมายจราจรโดยใช้รถยนต์คนั ทีเ่ ช่าผ่านทางเว็บไซต์ ซึง่ ถือเป็ นความผิดทาง
จราจรร้ายแรง มากกว่า 2 ครัง้
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เคยถูกตัดสินว่ากระทาความผิดในอุบตั เิ หตุทางถนนภายในระยะเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมา
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบขับขีภ่ ายในระยะเวลาสองปี ทผ่ี ่านมา
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่ถูกปฏิเสธการทาประกันภัยรถยนต์หรือเคยถูกยกเลิกประกันภัยรถยนต์ภายในระยะเวลาสามปี
ทีผ่ ่านมา
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เคยถูกร้องเรียนโดยผูใ้ ช้รายอื่นๆหรือโดยไดร์ฟเมท
ผูเ้ ช่าจะต้องไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ม่สามารถขับขีร่ ถยนต์ได้ในทางการแพทย์
ผูเ้ ช่าจะต้องเป็ นผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ทเ่ี ช่าด้วยตนเอง
ผูเ้ ช่า 1 คนสามารถเช่ารถได้ครัง้ ละ 1 คันเท่านัน้ ถ้าต้องการรถคันใหม่ จะต้องทาการคืนรถคันเก่าให้
เรียบร้อยก่อนทุกครัง้
ผูเ้ ช่าจะต้องยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั

บุคคลผูม้ คี วามสัมพันธ์กนั โดยตรง (บิดามารดา ผูป้ กครอง บุตร พีช่ ายหรือน้องชาย และพีส่ าวหรือน้องสาว และหลาน
เป็ นต้น) หรือสมาชิกสองท่านซึง่ พักอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังเดียวกันไม่สามารถเช่ารถยนต์จากอีกฝ่ ายหนึ่งผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ หากผูใ้ ช้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไดร์ฟเมทอาจทาการระงับหรือยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้
โดยทันทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าหรือใช้ค่าเสียหาย หากผูเ้ ช่าให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง ผูเ้ ช่าอาจต้องสูญเสีย
ผลประโยชน์ตามความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.4 ผูใ้ ช้ตกลงจะให้หลักฐาน
สนับสนุนใดๆซึง่ ไดร์ฟเมทร้องขอตัง้ แต่ครัง้ แรก ทัง้ นี้ผใู้ ช้จะต้องทาการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ไดร์ฟเมท
สงวนสิทธิในการยอมรั
บหรือปฏิเสธการลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ และระงับ และ/หรือยกเลิกพืน้ ที่
์
สมาชิกของผูใ้ ช้ซง่ึ ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่จาเป็ นต้องมีเหตุผล ตามดุลยพินจิ ของ
ไดร์ฟเมทแต่เพียงผูเ้ ดียว
4.2. กำรรักษำรหัสประจำตัวไว้เป็ นควำมลับ
เมื่อได้ลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว ผูใ้ ช้จะต้องสร้างพืน้ ทีส่ มาชิกและการเชื่อมตัวด้วยรหัสประจาตัว
(ซึง่ สอดคล้องกับอีเมล์ของผูใ้ ช้) และรหัสผ่านซึง่ เชื่อมโยงกัน (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสประจาตัว”) รหัสประจาตัว
ถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล เป็ นความลับ และไม่สามารถซือ้ ขายหรือโอนกันได้
ผูใ้ ช้จะต้องเก็บรหัสประจาตัวไว้เป็ นความลับ และจะต้องไม่เปิ ดเผยรหัสประจาตัวไม่ว่าในกรณีใดๆ หากรหัสประจาตัว
ของผูใ้ ช้สญ
ู หายหรือถูกเปิ ดเผย ผูใ้ ช้จะต้องแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบโดยทันที ไดร์ฟเมทจะดาเนินการยกเลิก และ/หรือ
ปรับรหัสประจาตัวดังกล่าวโดยทันที
ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบต่อกรณีทม่ี กี ารใช้รหัสประจาตัว รวมถึงกรณีทร่ี หัสประจาตัวสูญหาย หรือถูกใช้หรือถูกเปิ ดเผย
โดยบุคคลภายนอก จนกว่าเวลาทีผ่ ใู้ ช้จะได้แจ้งให้ไดร์ฟเมททราบถึงกรณีดงั กล่าว

5. ควำมพร้อมสำหรับกำรใช้งำนของเว็บไซต์และบริกำร
ผูใ้ ช้อาจเข้าใช้เว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ทเ่ี ปิ ดสาธารณะชื่อว่า www.drivemate.asia โดย เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
และใส่รหัสประจาตัวของผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้เว็บไซต์และบริการได้ตลอด 24 ชัวโมงต่
่
อวัน และ 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุ
สุดวิสยั หรือเหตุการณ์ซง่ึ อยู่นอกเหนือการควบคุมและความประสงค์ของไดร์ฟเมท รวมถึงกรณีทไ่ี ม่มสี ามารถใช้
กระแสไฟฟ้ า หรือดาเนินการเพือ่ การบารุงรักษาและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เป็ นครัง้ คราวซึง่ จาเป็ นเพื่อให้
การใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ ผูใ้ ช้ทราบดีว่าอาจมีการระงับเว็บไซต์และการบริการได้ไม่ว่า
ในเวลาใดๆ โดยไม่มกี ารบอกกล่าวล่วงหน้าและชาระค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผใู้ ช้ เพื่อดาเนินการบารุงรักษาและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั ไดร์ฟเมทจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั กิ ารตามการเช่าได้เนื่องจากผูใ้ ช้ไม่สามารถ
เข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ รวมถึงกรณีทก่ี ารไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดงั กล่าวเกิดขึน้ เนื่องจาก
การกระทาการของไดร์ฟเมทบนเว็บไซต์
กรณีทเ่ี กิดความผิดปกติใดๆซึง่ ขัดขวางการทางานตามปกติของเว็บไซต์หรือการให้บริการ ไดร์ฟเมทจะต้องดาเนินการ
ตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้
ผูใ้ ช้สามารถใช้บริการช่วยเหลือผูใ้ ช้บริการเว็บไซต์และบริการผ่านทางอีเมล์ได้ผ่านทางข้อมูลทางติดต่อ ในส่วนของ
การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายบริการลูกค้า ทัง้ นี้ บริการดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงปั ญหาใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสือ่ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใ้ ช้

6. กำรทำงำนของเว็บไซต์ แอปพลิ เคชันและบริ
่
กำร
บริการของไดร์ฟเมทผ่านทางเว็บไซต์ ประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้รวมกัน

•

บริการเผยแพร่รายการรถยนต์ทใี ห้เช่าของเจ้าของรถยนต์เพื่อประโยชน์ของเจ้าของรถยนต์

•
•

บริการเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารระหว่างเจ้าของรถยนต์กบั ผูเ้ ช่า
บริการเพื่อทาประกันภัยโดยไดร์ฟเมทเพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผูเ้ ช่า

6.1 รำยกำรรถยนต์สำหรับให้เช่ำ ในฐานะผูใ้ ช้ ท่านสามารถสร้างรายการรถยนต์สาหรับให้เช่าได้ โดยจะต้องตอบ
คาถามต่างๆเกีย่ วกับยานพาหนะทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงรายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีต่ งั ้ อายุการใช้งาน ลักษณะ ความ
พร้อมใช้งาน ราคา และข้อกาหนดและเงื่อนไข ผูใ้ ช้จะต้องเปิ ดเผยรายการรถยนต์ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชัน่ และบริการ ผูใ้ ช้อน่ื ๆสามารถทาการจองรถยนต์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ และบริการตาม
ข้อมูลในรายการของท่าน
ข้อกาหนดคุณสมบัตขิ องรถยนต์ซง่ึ สามารถระบุไว้ในรายการรถยนต์สาหรับให้เช่าได้ มีดงั ต่อไปนี้

•
•
•

ยานพาหนะมี 4 ล้อ (ไม่สามารถใช้ ยานพาหนะ 2 ล้อหรือ 3 ล้อได้)
ยานหาพานะทีส่ ามารถรับส่งคนได้ในจานวนน้อยกว่า 14 คน รวมคนขับ (ไม่สามารถใช้รถประจาทางได้ รถ
ตูใ้ ชได้)
รถยนต์ซง่ึ จดทะเบียนในประเทศไทย

ท่านเข้าใจและยอมรับข้อกาหนดดังต่อไปนี้ : โดยเมื่อผูใ้ ช้ได้รอ้ งขอจองรถยนต์ของท่าน ท่านจะไม่สามารถร้องขอให้
ผูใ้ ช้ชาระเงินในราคาทีส่ งู กว่าราคาซึง่ กาหนดไว้ในคาขอการจอง ท่านตกลงยอมรับผิดชอบตามรายการซึง่ ท่านได้
เผยแพร่ ดังนัน้ ท่านรับรองและรับประกันว่ารายการใดๆทีท่ ่านได้ทาการเผยแพร่และการเช่ารถยนต์ใดๆทีท่ ่านได้ทา
การโฆษณาโดยผูเ้ ช่าไม่เป็ นการละเมิดข้อตกลงใดๆทีท่ ่านอาจได้ทาขึน้ กับบุคคลทีส่ าม ไดร์ฟเมทจะไม่รบั ผิดชอบใน
การละเมิดข้อตกลงใดๆระหว่างผูเ้ ช่ากับบุคคลทีส่ าม รวมถึงการกระทาอันเป็ นการฝ่ าฝืนหน้าทีอ่ น่ื ๆทีผ่ เู้ ช่ามีต่อบุคคลที่
สาม หรือการละเมิดกฎหมาย กฎ และระเบียบใดๆทีม่ ผี ลบังคับ ซึง่ เกิดขึน้ จากการเผยแพร่รายการหรือการเช่า
ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ ดียวในการเพิกถอนหรือยกเลิก การเข้าถึงรายการใดๆ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดได้ทุกเมื่อโดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า รวมถึงรายการซึง่ ไดร์ฟเมทเห็นว่าเป็ นรายการทีม่ ปี ั ญหาไม่
ว่าด้วยเหตุใด เช่น รายการทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั หรือรายการทีก่ ่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่ หรือบริการ
ในกรณีทท่ี ่านเป็ นเจ้าของรถยนต์ ไดร์ฟเมทได้จดั ทาเครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับผูใ้ ช้ซง่ึ มี
ความประสงค์จะเช่ารถยนต์ของท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่า ในฐานะเจ้าของ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทา
และการละเว้นการกระทาของท่านด้วยตนเอง
ในกรณีทท่ี ่านเป็ นเจ้าของรถยนต์ ไดร์ฟเมทได้จดั ทาเครื่องมือพิเศษเพื่อช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับราคาค่า
เช่าสาหรับการให้เช่ารถยนต์ของท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่าไดร์ฟเมทไม่มสี ว่ นร่วมใดๆในการกาหนดราคาค่าเช่า
รถยนต์ของท่าน ไม่ว่าในเวลาใดๆ และท่านจะต้องรับผิดชอบในการกาหนดราคาค่าเช่ารถยนต์ของท่านด้วยตนเอง
ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิในการน
ารายการรถยนต์ของท่านออกจากเว็บไซต์ โดยเฉพาะในกรณีทร่ี ายการดังกล่าวกาหนด
์
ราคาค่าเช่าทีต่ ่าเกินไป ทัง้ นี้ อัตราราคาค่าเช่าขัน้ ต่าเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 7
6.2 กำรไม่อนุมตั ิ ผใู้ ช้
ไดร์ฟเมทไม่มสี ถานะเป็ นผูร้ บั ประกันผูใ้ ช้คนใดๆ หรือรถยนต์คนั ใดๆ ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั
กาหนดว่าผูใ้ ช้จะต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และแม้ว่าไดร์ฟเมทได้ดาเนินการรับรองและขัน้ ตอนเพิม่ เติมอื่นๆเพื่อทาการ
รับรองหรือตรวจสอบ รายละเอียดเฉพาะบุคคลหรือประวัตขิ องผูใ้ ช้ ไดร์ฟเมทไม่ได้มคี ารับรอง คายืนยัน หรือคาอนุมตั ิ

ใดๆ เกีย่ วกับผูใ้ ช้ รายละเอียดเฉพาะบุคคลหรือภูมหิ ลังของผูเ้ ช่า
เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการ ท่านยอมรับว่าการชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย หรือความ
รับผิดชอบ เนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของผูใ้ ช้หรือของบุคคลทีส่ าม จากัดอยูแ่ ค่การเรียกร้องต่อผูใ้ ช้
หรือบุคคลทีส่ ามเท่านัน้ และต่อความเสียหายใดๆทีท่ ่านได้รบั เท่านัน้ ท่านตกลงทีจ่ ะไม่ใช้ความพยายามเพื่อเรียกร้อง
ให้ไดร์ฟเมทรับผิดหรือเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายใดๆจากไดร์ฟเมท สาหรับการกระทาหรือการละเว้นการกระทา
ดังกล่าว
6.3 กำรติ ดต่อสื่อสำรระหว่ำงเจ้ำของรถยนต์กบั ผูเ้ ช่ำ
ผูเ้ ช่าสามารถเข้าดูรายการรถยนต์ซง่ึ เผยแพร่โดยเจ้าของรถยนต์โดยตรงบนเว็บไซต์ หรือผ่านทางช่องทางหรือ
เครื่องมือการค้นหาของผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าอาจทาการติดต่อเจ้าของรถยนต์เพื่อร้องขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อผูเ้ ช่า
ได้ระบุรถยนต์ซง่ึ เหมาะสมกับผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าอาจดาเนินการดังต่อไปนี้ ตามความพึงพอใจของผูเ้ ช่า 1. กำรทำคำร้องขอ
ชำระเงิ นล่วงหน้ ำ
ในกรณีน้ี ผูเ้ ช่าอาจดาเนินการอนุญาตให้มกี ารหักชาระเงินล่วงหน้าโดยผ่านวิธกี ารชาระเงินของผูเ้ ช่าผ่านทางเว็บไซต์
เจ้าของรถยนต์จะได้รบั การแจ้งการขอจองรถยนต์ล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ เจ้าของมีดุลยพินจิ ในการพิจารณาว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธการเช่าดังกล่าว
• หากเจ้าของรถยนต์ยอมรับค่าเช่า ผูเ้ ช่าจะได้รบั การยืนยันการเช่าและหักเงินเพื่อชาระเงินค่าเช่าล่วงหน้า
• หากเจ้าของรถยนต์ปฏิเสธการเช่า ผูเ้ ช่าจะได้รบั แจ้งการปฏิเสธผ่านทางอีเมล์และผูเ้ ช่าจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าเช่าผ่าน
ตามวิธขี องผูเ้ ช่า
หรือ
2. เพียงแค่ส่งคำขอให้แก่เจ้ำของรถยนต์
ในกรณีน้ี เจ้าของจะได้รบั การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์เกีย่ วกับคาขอจองรถยนต์และทาการตัดสินใจโดยดุลยพินจิ ของ
เจ้าของเองว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเช่า
• หากเจ้าของยอมรับคาร้องขอ ผูเ้ ช่าจะได้รบั แจ้งเตือนทางอีเมล์ และจะต้องชาระเงินค่าเช่าผ่านเว็บไซต์ โดยไดร์ฟ
เมทเป็ นสือ่ กลาง การเช่าจะได้รบั การยืนยันต่อเมื่อได้ทาการชาระเงินและเมื่อเจ้าของได้รบั อีเมล์ยนื ยันการชาระเงิน
ดังกล่าวแล้ว
• หากเจ้าของปฏิเสธการเช่า ผูเ้ ช่าจะได้รบั การแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์
ไดร์ฟเมทจะโอนเงินในจานวนร้อยละ 75 ของราคาไปยังเจ้าของรถยนต์ตามเงื่อนไขซึง่ กาหนดไว้ในข้อ 7 หลังจากที่
ได้คนื รถยนต์ให้แก่เจ้าของแล้ว ผูใ้ ช้อาจดาเนินการประเมินในเว็บไซต์ และผูใ้ ช้อาจดาเนินการประเมินเจ้าของรถยนต์
ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเช่าได้เช่นกัน ไดร์ฟเมทไม่รบั ผิดชอบต่อการประเมินใดๆของผูเ้ ช่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ แม้ว่า
ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในการลบการประเมินของผูเ้ ช่าออกจากเว็บไซต์หากพบว่าการประเมินดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั หรือพบว่าการประเมินดังกล่าวดูหมิน่ ผูใ้ ช้ท่านอื่น รายละเอียด
เพิม่ เติมของขัน้ ตอนหลังจากทีไ่ ด้มกี ารติดต่อสือ่ สารระหว่างผูใ้ ช้กบั เจ้าของรถยนต์ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 10
6.4 กรมธรรม์ประกันภัยและกฎกำรเช่ำ
ไดร์ฟเมทได้สมัครเป็ นสมาชิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบสมบูรณ์เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถใช้ประโยชน์จากความคุม้ ครอง
ประกันภัยดังกล่าวในระหว่างการเช่า ตามกฎหมายประกันภัยของประเทศไทย ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้บกพร่องเป็ นเหตุให้เกิด
ช่องว่างของความคุม้ ครองประกันภัย (การยักยอกโดยผูเ้ ช่า, เมาสุรา, ทะเลาะวิวาท เป็ นต้น) ผูใ้ ช้เข้าใจว่าผูใ้ ช้จะต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือผลทีเ่ กิดขึน้ จากกรณีทเ่ี กิดช่องว่างดังกล่าวด้วยตัวของเจ้าของรถเอง ผูเ้ ช่าอาจทาประกัน

เพิม่ เติมเพื่อลดจานวนเงินความรับผิด ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.5 โดยสามารถดูเงื่อนไขสาหรับการทาประกันภัย
เพิม่ เติมเพื่อลดจานวนเงินค่าความเสียหายส่วนแรกได้ในเว็บไซต์
ในกรณีเป็ นฝ่ ายผิด ผูเ้ ช่าต้องชาระเงินค่าความเสียหายส่วนแรกเป็ นจานวนเงิน 3,000-20,000 บาท ขึน้ อยู่กบั
ความเสียหาย และในกรณีทไ่ี ม่มคี ่กู รณีหรือทีไ่ ม่ได้ชนกับยานพาหนะทางบก เช่นการเคลมแห้ง จะต้องเสียค่าเสียหาย
ส่วนแรกที่ 20,000 บาท
การเช่าซึง่ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของไดร์ฟเมท ได้แก่ การเช่าในระยะสัน้ เท่านัน้ การเช่า
รถยนต์จะต้องไม่มกี าหนดเกินกว่า 31 วัน ในกรณีทเ่ี จ้าของรถยนต์และไดร์ฟเมทยอมรับให้มกี ารขยายกาหนด
ระยะเวลาเช่าเกินกว่า 31 วัน
เจ้าของรถยนต์และไดร์ฟเมทจะต้องปรึกษาและลงนามในสัญญาเช่าฉบับใหม่ร่วมกัน กาหนดระยะเวลาดังกล่าวทัง้ หมด
รวมกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือน โดยเจ้าของไม่จาเป็ นต้องได้รบั รถยนต์ของตนคืน กาหนดระยะเวลาทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดดังกล่าวจะทาให้ความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดลงโดยอัตโนมัติ
ผูเ้ ช่าจะได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยอัตโนมัตเิ มื่อได้ชาระเงินค่าเช่ารถยนต์ โดยไม่จาเป็ นต้อง
ดาเนินการใดๆอีก ภายใต้เงื่อนไขทัง้ หมดดังต่อไปนี้
• ผูเ้ ช่าได้ชาระเงินค่าเช่าทัง้ หมด โดยวิธกี ารชาระเงินของผูเ้ ช่าในชื่อของผูเ้ ช่าเองผ่านทางเว็บไซต์
• คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะต้องกรอกและลงนามในสัญญาเช่าซึง่ กรอกโดยไดร์ฟเมทซึง่ ระบุขอ้ มูลเฉพาะ และส่งให้แก่
ไดร์ฟเมทในกรณีทเ่ี กิดการสูญหายหรือเสียหาย สาหรับการเช่าทีไ่ ด้รบั การยืนยันแล้ว คู่สญ
ั ญาจะต้องทาการดาวน์
โหลดสัญญาเช่าเฉพาะจากส่วน “การเช่าของฉัน” ในพืน้ ทีส่ มาชิกโดยการกดเลือกทีแ่ ถบ “สัญญาเช่า” ของการเช่า
ดังกล่าว
• เจ้าของรถยนต์จะต้องตรวจสอบว่าชื่อ สกุลของผูเ้ ช่าถูกต้องอย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากบัตรประชาชนหรือพาส
ปอต และรหัสการจ่ายเงินหรือหมายเลขบนบัตรเครดิตตรงกับหมายเลขซึง่ ใช้ในการชาระเงินค่าเช่าผ่านทางเว็บไซต์ (ผู้
เช่าได้กรอกหมายเลข 8 หลักบนบัตรเครดิตซึง่ ใช้ในการชาระเงินไว้ในสัญญาเช่าเฉพาะแล้ว)
• ราคาค่าเช่าทัง้ หมดจะต้องชาระผ่านทางเว็บไซต์ หากผูเ้ ช่าไม่ดาเนินการตามข้อกาหนดนี้ การเช่าจะไม่ได้รบั ความ
คุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• รายละเอียดเฉพาะบุคคลของผูเ้ ช่าหรือเจ้าของรถยนต์ รายละเอียดของรถยนต์ วันทีแ่ ละเวลาเริม่ และสิน้ สุดของการ
เช่า จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลซึง่ ผู้
• ในกรณีทร่ี ะบุผขู้ บั รถยนต์ทเ่ี ช่าเพิม่ เติมจากผูข้ บั หลัก จะต้องระบุรายละเอียดเฉพาะบุคคลของบุคคลดังกล่าวของผู้
ขับรถยนต์ (นามสกุล ชื่อ วันเกิด) รวมถึงการอ้างอิงถึงใบขับขีข่ องบุคคลดังกล่าว (เลขทีใ่ บขับขี่ และวันทีจ่ ดทะเบียน
ครัง้ แรก) ไว้ในสัญญาเช่าทัง้ หมด
• การขยายกาหนดการเช่าใดๆจะต้องทาขึน้ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน่ และเป็ นไปตามสัญญาเช่าเพิม่ เติม
หากไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว การเช่าจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของไดร์ฟเมทในตลอด
ระยะเวลาการเช่าทีข่ ยายออกมา
• รถยนต์จะได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึง่ ทาโดยเจ้าของรถยนต์ (ประกันภัยบุคคลทีส่ ามเป็ นอย่าง
น้อย ทัง้ นี้ ไม่จาเป็ นต้องทากรมธรรม์ประกันภัยทีจ่ อดรถหรือโรงจอดรถ) นอกเหนือจากความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยทีไ่ ดร์ฟเมทเสนอให้
• รถยนต์จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดและระเบียบตามกฎหมายทัง้ หมด และจะต้องทาการบารุงรักษาตามทีผ่ ผู้ ลิต
แนะนา และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยซึง่ ระบุไว้ใน
ข้อ 4.1 ทัง้ นี้ตามความรับรูข้ องเจ้าของรถยนต์
รายละเอียดของการประกันภัยและเงื่อนไขความคุม้ ครอง สามารถดูได้ในเว็บไซต์

ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ภายใต้ตามเงื่อนไขเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
สาหรับรถยนต์ซง่ึ จดทะเบียนในประเทศไทย
• รถยนต์จะต้องเป็ นรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล
• รถยนต์จะต้องมีเอกสารการจดทะเบียนทีส่ มบูรณ์ รถยนต์ทม่ี เี อกสารการจดทะเบียนชัวคราวไม่
่
สามารถนามาระบุไว้
ในรายการของไดร์ฟเมทได้
• ผูเ้ ช่าจะต้องมีอายุ 21 ปี ขน้ึ ไป
• ผูเ้ ช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่
• ผูเ้ ช่าจะต้องใช้รถยนต์เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้
• รถยนต์จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์สว่ นตัวเท่านัน้ ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
• ห้ามใช้รถยนต์เพื่อขนส่งผูโ้ ดยสารโดยคิดค่าโดยสาร
• ผูเ้ ช่าสามารถใช้รถยนต์โดยการแบ่งปั นกัน คือ การใช้รถยนต์ร่วมกันโดยบุคคลซึง่ มิใช่ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์มอื อาชีพ และมี
ผูโ้ ดยสารหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก เพือ่ การเดินทางซึง่ มิใช่เพื่อการแสวงหากาไร โดยทีผ่ ขู้ บั ขี่
รถยนต์กบั ผูโ้ ดยสารซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกได้ร่วมกันออกค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเริม่ ขึน้ เมื่อผูเ้ ช่าได้รบั รถยนต์ทเ่ี ช่า (วันทีแ่ ละเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่า)
ตราบเท่าทีก่ ารรับรถยนต์ได้เกิดขึน้ จริงในระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาครึง่ วันแรกของการจองการเช่าผ่านทาง
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการ
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะสิน้ สุดลงเวลา 16.30 น. ของวันทีส่ น้ิ สุดการเช่า ผูเ้ ช่าต้องทาการเช่าเผื่อไว้
1 วันเพื่อไม่ให้กรมธรรม์หมดก่อนการคืนรถ หากเกิดเหตุแล้วกรมธรรม์หมด ความเสียหายจะไม่ได้รบั การคุม้ ครองจาก
กรมธรรม์
ระยะเวลาครึง่ วันของการเช่าได้แก่ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ : ก่อนเวลา 12.00 น. ซึง่ ตรงกับระยะเวลาครึง่ วันนับจากเวลา
เทีย่ งคืนจนถึงเวลา 11.59 น. และ หลังจากเวลา 12.00 น. ซึง่ ตรงกับระยะเวลาครึง่ วันนับจากเวลาเทีย่ งวันจนถึง
เวลา 23.59 น.
ยกตัวอย่างเช่น สาหรับการเช่าซึง่ ผูเ้ ช่าจองไว้สาหรับวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น. ถึงวันอังคารหลังเวลา 12.00
น. ในวันถัดไป
• ผูเ้ ช่าจะสามารถรับรถยนต์ได้ตงั ้ แต่ช่วงเวลาเทีย่ งคืนวันจันทร์และคืนรถยนต์ดงั กล่าวก่อนเวลา 23.59 น.
• ผูเ้ ช่าไม่สามารถรับรถยนต์ก่อนเวลาเทีย่ งคืนวันจันทร์ เช่น ในวันอาทิตย์บ่าย หากผูเ้ ช่ารับรถยนต์ก่อนเวลาเทีย่ งคืน
วันจันทร์ ผูเ้ ช่าจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แม้ว่าความสูญเสียหรือความเสียหายจะเกิด
• ผูเ้ ช่าไม่สามารถคืนรถยนต์หลังเวลา 23.59 น. เช่น ในตอนเช้าวันพุธ หากผูเ้ ช่าคืนรถยนต์หลังเวลาดังกล่าว ผูเ้ ช่า
จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แม้ว่าจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายในระหว่างกาหนดระยะเวลา
เช่า
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าคืนรถยนต์ล่าช้า เจ้าของรถยนต์หรือผูเ้ ช่าจะต้องขยายกาหนดระยะเวลาเช่าผ่านทางเว็บไซต์ หรือใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถขยายระยะเวลาดังกล่าวได้แล้ว เจ้าของรถยนต์หรือผูเ้ ช่าจะต้องติดต่อฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า (ตาม
ข้อมูลการติดต่อซึง่ ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า) ก่อนทีก่ าหนดระยะเวลา
การเช่าจะสิน้ สุดลงเพื่อร้องขอขยายระยะเวลาความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสียหรือความเสียหาย (เช่น อุบตั เิ หตุทางจราจร หรือการโจรกรรมรถ) ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งให้
เจ้าของรถยนต์ และไดร์ฟเมททราบโดยทันที โดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า ตามข้อมูลการติดต่อซึง่ ระบุไว้ใน
ส่วน “การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า หากมีผบู้ าดเจ็บหรือสถานการณ์มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
เหตุดงั กล่าวได้ ผูเ้ ช่าจะต้องติดต่อหน่วยงานผูม้ อี านาจของรัฐโดยทันที

ในกรณีใดๆ ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งกรณีความสูญเสียหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้ไดร์ฟเมททราบ โดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ าย
ช่วยเหลือลูกค้า ตามข้อมูลการติดต่อซึง่ ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า”
ภายใน ระยะเวลา 5 วันทาการนับจากวันทีเ่ กิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึน้ มิฉะนัน้ ความสูญเสียหรือความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (รวมถึงประกันภัยซึง่ ทาเพือ่ ลดจานวนเงินความรับ
ผิดส่วนแรก) ผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งรอจนกว่าการเช่าจะสิน้ สุดลงในการแจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายของผูเ้ ช่า
6.5 กำรจัดกำรเงิ นประกัน
ไดร์ฟเมทเสนอบริการการจัดการเงินประกันให้แก่เจ้าของรถยนต์โดยชาระเงินโดยผูเ้ ช่า
เจ้าของรถยนต์สามารถใช้บริการดังกล่าว ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ :
• เมื่อเจ้าของรถยนต์ได้ตรวจสอบวิธกี ารชาระเงินซึง่ ใช้ในการชาระเงินผ่านทางเว็บไซต์ว่าข้อมูลเป็ นของผูเ้ ช่าจริง และ
มีช่อื และนามสกุลของผูเ้ ช่าปรากฏตามการชาระเงินดังกล่าวจริง โดยไดร์ฟเมทจะไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการตรวจสอบ
ดังกล่าวก่อนการเช่า
• เจ้าของรถยนต์ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขตามใบอนุญาตขับขีข่ องผูเ้ ช่าว่าเป็ นไปตามตามกฎของไดร์ฟ
เมท (ข้อจากัดอายุ วันทีต่ ามใบอนุญาตขับขีต่ ามข้อจากัด)
• เจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็ นผูท้ าให้เกิดช่องว่างของระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
• เจ้าของรถยนต์ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ไดร์ฟเมทจะเรียกเงินประกันให้เป็ นเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนหลังจากทีก่ ารเช่าสิน้ สุดลง หลังจากกาหนดระยะเวลา 3
เดือน ไดร์ฟเมทจะไม่เรียกเงินประกันจากผูเ้ ช่า หลังจากระยะเวลา 3 เดือน เจ้าของรถยนต์จะต้องเป็ นผูเ้ รียกเก็บเงิน
ประกัน
จะต้องเป็ นผูเ้ รียกเก็บเงินประกัน
• ทาการร้องขออนุญาตตามวิธกี ารชาระเงินของผูเ้ ช่าสาหรับจานวนเงินประกัน
• ทวงถามให้มกี ารชาระเงินประกันในนามของเจ้าของรถยนต์
• โอนเงินประกันให้แก่เจ้าของเมื่อไดร์ฟเมทได้รบั เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทีย่ นื ยันตามขอของเจ้าของ (ใบเสร็จ เอกสาร
ประกันภัย หนังสือสัญญาทีม่ ลี ายเซ็นผูเ้ ช่า)
ในการใช้บริการจัดการเงินประกัน ผูใ้ ช้รบั ทราบและยอมรับว่า
• ผูเ้ ช่าได้สร้างความผูกพันทีแ่ น่ชดั และไม่สามารถเพิกถอนได้ทจ่ี ะชาระเงินประกัน เมื่อได้รบั การทวงถามจากเจ้าของ
รถยนต์ครัง้ แรก และซึง่ ผูเ้ ช่าไม่อาจปฏิเสธไม่ว่าโดยข้อโต้แย้งหรือข้อยกเว้นใดๆ ตามสัญญาเช่า
• หากผูเ้ ช่ามีความประสงค์จะโต้แย้งการชาระเงินประกัน ผูเ้ ช่ามีสทิ ธิเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายจากเจ้าของ
รถยนต์หลังจากทีไ่ ด้ชาระเงินแล้ว
• เงินประกันจะชาระให้แก่เจ้าของรถยนต์ผ่านสือ่ กลางของไดร์ฟเมท หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีมเี พียงพอสาหรับทา
การชาระเงินดังกล่าว
• ไม่ว่ากรณีใดๆ ไดร์ฟเมทจะไม่ทาหน้าทีเ่ ป็ นสือ่ กลางการชาระเงิน สาหรับปั ญหาใดๆซึง่ เจ้าของรถยนต์ได้รายงานต่อ
ไดร์ฟเมทเป็ นระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากทีก่ ารเช่าสิน้ สุดลง เว้นแต่การละเมิดกฎหมายทางจราจรซึง่ เจ้าของ
รถยนต์ไม่ทราบมาก่อนในเชิงของกฎหมาย
ผูเ้ ช่าขอแต่งตัง้ ให้ไดร์ฟเมทมีอานาจรับชาระเงินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นเงินประกันโดยชัดแจ้ง
• รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมจานวน 15,000 บาทต่อการทาละเมิดหนึ่งครัง้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 7.8

7. เงื่อนไขทำงกำรเงิ น
การเข้าใช้และลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์ รวมถึงการค้นหา การอ่าน การเผยแพร่รายการการเช่า ไม่มคี ่า
ใช่จ่ายใดๆ
7.1. รำคำค่ำเช่ำ
ราคาค่าเช่าประกอบด้วยราคาค่าเช่ารายวัน
เจ้าของรถยนต์มอี สิ ระในการกาหนดราคาค่าเช่า ตราบใดทีอ่ ตั ราค่าเช่ารายวัน (ไม่รวมประกันภัยซึง่ ทาเพื่อลดดขอาร
ทาประกันภัยเพิม่ เติมเพื่อบโอนเงินค่าปรับดังกล่าวตควาจานวนความรับผิดส่วนแรก) ไม่น้อยกว่า
• For Cars less than 10 years old:
o 290 บาทต่อวัน สาหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 5
o 790 บาทต่อวัน สาหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 4
o 990 บาทต่อวัน สาหรับรถยนต์เช่ากลุ่ม 3
o อื่นๆ case by case
ไดร์ฟเมทจะไม่ตรวจสอบราคาค่าเช่ารายวัน เพื่อให้ผใู้ ช้มคี วามยืนหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์พเิ ศษ
ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบในการกาหนดค่าเช่าไม่ให้น้อยกว่าอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าดังกล่าว ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในการยกเลิกการ
เช่าซึง่ มีค่าเช่าน้อยกว่าอัตราทีก่ าหนด และสิทธิในการระงับการชาระเงินให้แก่เจ้าของรถยนต์ในกรณีทก่ี ารเช่าได้เริม่
แล้ว จนกว่าจะได้มกี ารแก้ไขให้ถูกต้องตามทีก่ าหนด ผูเ้ ช่ำตกลงให้ไดร์ฟเมทรับชำระเงิ นต่ำงๆ (ค่ำเช่ำ,ค่ำ
สิ นไหมทดแทนและค่ำปรับ) แทนเจ้ำของรถยนต์ และเจ้ำของรถยนต์ตกลงมอบอำนำจให้ไดร์ฟเมทเป็ น
ตัวแทนในกำรรับเงิ นต่ำงๆ ดังกล่ำวแทนเจ้ำของรถยนต์ได้ในฐำนะตัวแทน
7.2. เงิ นค่ำนำยหน้ ำของไดร์ฟเมท
ไดร์ฟเมทจะได้รบั เงินค่านายหน้าจานวนร้อยละ 25 (ก่อนการทาประกันภัยค่าความเสียหายส่วนแรก) ของจานวนเงิน
ค่าเช่าทัง้ หมดซึง่ เจ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่าคานวณ ณ วันทีก่ ารเช่าสิน้ สุดลง
การเรียกเก็บเงินค่านายหน้าให้เป็ นไปตามกฎดังต่อไปนี้ • ไดร์ฟเมทเรียกชาระเงินค่าดาเนินการทัง้ หมดเมื่อมีการ
ยืนยันการเช่า (โดยการตกลงกันระหว่างเจ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่า)
• ไดร์ฟเมทจะโอนเงินจานวนร้อยละ 75 ของราคาค่าเช่าทัง้ หมด (ในกรณีทไ่ี ด้คานวณการปรับเปลีย่ นระยะทางเป็ น
ไมล์ตามจานวนเงินค่าเช่าตามระยะทางเป็ นไมล์ซง่ึ ได้ปรับเปลีย่ นแล้ว) ให้แก่เจ้าของรถยนต์ภายในกาหนดระยะเวลา
6 วันทาการหลังจากทีก่ าหนดระยะเวลาการเช่าสิน้ สุดลง พร้อมทัง้ ทาหน้าทีอ่ อกภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ให้แก่เจ้าของรถ
ไดร์ฟเมทอาจระงับการชาระเงินให้แก่เจ้าของรถยนต์ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการตรวจสอบเพิม่ เติมหรือในกรณีทผ่ี เู้ ช่าทาการ
ร้องเรียน
ในกรณีดงั กล่าว ไดร์ฟเมทอาจชาระบัญชีให้แก่เจ้าของรถยนต์ เมื่อ
• ทันทีทเ่ี จ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่าสามารถทาข้อตกลงกันได้และเจ้าของและผูเ้ ช่าสามารถพิสจู น์ให้ไดร์ฟเมทเห็นถึง
ข้อสรุปของข้อตกลงดังกล่าว หรือ
• ทันทีทอ่ี งค์กรผูม้ อี านาจทางกฎหมายได้มคี าวินิจฉัยซึง่ มีผลผูกพันโดยสังให้
่ มกี ารชาระเงินค่าเช่าให้แก่เจ้าของ

รถยนต์ ทัง้ หมดหรือบางส่วนหรือชาระเงินดังกล่าวทัง้ หมดหรือบางส่วนคืนให้แก่ผเู้ ช่า
ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเช่าก่อนทีผ่ เู้ ช่าจะรับรถยนต์ ไดร์ฟเมทจะคิดไม่ค่านายหน้า ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเช่า
หลังกาหนดระยะเวลาครึง่ วันหลังสาหรับการรับรถยนต์ ไดร์ฟเมทจะคิดค่านายหน้าสาหรับวันทีเ่ ริม่ ต้นการเช่า ผูใ้ ช้
จะต้องรับผิดชอบต่อการยกเลิกการเช่า และจะต้องชาระเงินซึง่ ถึงกาหนดแล้วนัน้
หากผูเ้ ช่าไม่มารับรถยนต์ หรือในระหว่างการรับรถ เจ้าของรถยนต์พบว่าผูเ้ ช่าไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเช่า ผูเ้ ช่าจะ
ชาระเงินค่าปรับให้แก่เจ้าของรถยนต์ เป็ นจานวน 300 บาท
หำกไดร์ฟเมทมีกำรสำรองชำระเงิ นให้กบั เจ้ำของรถยนต์ที่อนั อำจเกิ ดมีขนึ้ ไปจำนวนเท่ำใด เจ้ำของรถยนต์
จะชำระคืนให้กบั ไดร์ฟเมท หรือหำกเจ้ำของรถยนต์มีสิทธิ เรียกร้องอย่ำงใดในควำมเสียหำยนัน้ ต่อ
บุคคลภำยนอกหรือต่อผูเ้ ช่ำ เจ้ำของรถยนต์ให้ถือว่ำเป็ นกำรโอนสิ ทธิ เรียกร้องนัน้ ให้กบั ไดร์ฟเมท เพื่อ
ดำเนิ นกำรแทนได้ตำมเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ได้
7.3. ค่ำปรับกรณี ล่ำช้ำ
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่แสดงตัวเมื่อกาหนดระเวลาเช่าซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิน้ สุดลง ตามทีก่ าหนด
ในข้อ 6.4 ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าปรับในอัตราคงทีซ่ ง่ึ คานวณตามระยะเวลาครัง้ วันตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 8
นอกเหนือจากค่าเช่าเพิม่ เติมและค่าใช้จ่ายอื่นๆในท้ายทีส่ ดุ ตามทีเ่ หมาะสมตามทีก่ าหนดในสัญญาเช่า เจ้าของรถยนต์
และไดร์ฟเมทจะได้รบั โอนเงินค่าปรับดังกล่าวโดยแบ่งกันฝ่ ายละครึง่
7.4. ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำย
สาหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึง่ เกีย่ วเนื่องกับการออกกรมธรรม์ประกันภัย (ประกันภัยหลักและประกันภัย
เพิม่ เติมเพื่อลดจานวนความรับผิดส่วนแรก) ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าดาเนินการจานวน 500 บาทให้แก่ไดร์ฟเมท
ทัง้ นี้ผเู้ ช่าอาจทาการพิสจู น์ได้ว่า จานวนค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ กับไดร์ฟเมทนี้ น้อยกว่าจานวนทีก่ าหนดดังกล่าว
7.5. ค่ำธรรมเนี ยมสำหรับกำรชำระเงิ นแทนล่วงหน้ ำ
หากไดร์ฟเมทจะต้องชาระเงินแทนล่วงหน้าไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ให้แก่เจ้าของรถยนต์หรือร้านเครื่องยนต์หรือร้าน
ซ่อมรถ ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมให้กบั ไดร์ฟเมทเป็ นจานวน 500 บาทสาหรับบริการการชาระเงิน
แทนล่วงหน้าดังกล่าว การชาระเงินแทนล่วงหน้าอาจสอดคล้องกับความรับผิดค่าความเสียหายส่วนแรกในความสูญเสีย
หรือความเสียหาย หรือสาหรับการแก้ไขการเช่า หรือสาหรับค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ หากไดร์ฟเมทไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามวิธขี องผูเ้ ช่า ไดร์ฟเมทจะส่งอีเมล์ไปยังผูเ้ ช่า เพื่อให้ผเู้ ช่าดาเนินการแก้ไขกรณีดงั กล่าวภายใน 8 วัน
หากผูเ้ ช่าไม่ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ไดร์ฟเมทจะคิดค่าปรับสาหรับการชาระเงินแทนล่วงหน้าเป็ นจานวน
1,000 บาท
7.6. ค่ำธรรมเนี ยมกำรจัดกำรใบสังของเจ้
่
ำหน้ ำที่ตำรวจจรำจร
นอกจากนี้ ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดต่อเจ้าของรถยนต์สาหรับการชาระเงินค่าธรรมเนียมการดาเนินการซึง่ กาหนดไว้ในข้อ 8
ในกรณีทเ่ี จ้าของรถยนต์ได้รบั ใบสังส
่ าหรับการกระทาความผิดในระหว่างระยะเวลาเช่า
7.7. กำรชำระเงิ นที่ขอคืน
ในกรณีทต่ี อ้ งชาระเงินทีผ่ เู้ ช่าขอคืน หากวิธกี ารชาระเงินซึง่ ใช้สาหรับการชาระเงินไม่ได้ทาขึน้ ในชื่อและนามสกุลของผู้

ถือสัญญาเช่า เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดในการชาระเงินค่าเช่าคืนให้แก่ไดร์ฟเมท
7.8. ค่ำเสียหำยต่อบุคคลที่สำม
ในกรณีทผ่ี เู้ ช่ากระทาความผิดโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทีส่ ามด้วยรถยนต์ทเ่ี ช่าผ่านทางเว็บไซต์ ไดร์ฟเมท
จะเรียกเก็บเงินจานวน 15,000 บาท ทัง้ นี้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิพสิ จู น์วา่ จานวนเงินค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ กับไดร์ฟเมทมีจานวน
น้อยกว่าจานวนทีก่ าหนด

8. ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำปรับ
ไดร์ฟเมทอาจกระทาการเป็ นตัวกลางในการรับชาระเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับ เจ้าของรถยนต์ยอมรับว่าการ
ชาระเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจะสามารถทาผ่านสือ่ กลางของไดร์ฟเมทเท่านัน้ หากบัญชีของผูเ้ ช่าอนุญาตให้มี
การชาระเงินดังกล่าวได้ ผูเ้ ช่าเข้าใจและยอมรับว่าค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจะถูกเรียกเก็บโดยใช้วธิ กี ารชาระเงิน
ซึง่ ใช้ในการชาระค่าเช่า (บัตรเครดิต) โดยจะมีการเรียกเก็บจานวนเงินดังกล่าวโดยทันทีทเ่ี จ้าของรถยนต์ได้แสดง
หลักฐานยืนยันความรับผิดของผูเ้ ช่าต่อไดร์ฟเมท โดยยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ถือว่าผูเ้ ช่าได้
มอบอานาจให้แก่ไดร์ฟเมทโดยชัดแจ้งในการเรียกเก็บเงินค่าสินไหมทดแทนและค่าปรับจากผูเ้ ช่า โดยไดร์ฟเมท
สามารถหักเงินจากบัตรเครดิตทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 4%
8.1. ค่ำปรับในกรณี ล่ำช้ำ
หากผูเ้ ช่าและเจ้าของรถยนต์ตกลงขยายกาหนดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าและเจ้าของรถยนต์จะต้องดาเนินการร้องขอ
ขยายระยะเวลาผ่านทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์ก่อนทีร่ ะยะเวลาซึง่ กาหนดไว้ก่อนจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าส่งคืน
รถยนต์ล่าช้ากว่าเวลาส่งคืนซึง่ กาหนดไว้ ผูเ้ ช่าจะต้องชาระค่าปรับดังนี้ • กรณีซง่ึ ได้สง่ มอบรถยนต์ระหว่างกาหนด
ระยะเวลาเช่าซึง่ กาหนดไว้ (ดูขอ้ 6.4) : ค่าปรับ 200 บาทต่อระยะเวลาทีส่ ง่ มอบล่าช้าหนึ่งชัวโมงเต็
่
มนับจาก
กาหนดเวลาส่งมอบรถยนต์คนื สามารถล่าช้าได้สงู สุด 4 ชม. หลังจากนัน้ จะโดนปรับ ชัวโมงละ
่
200 บาท
• กรณีซง่ึ ได้สง่ มอบรถยนต์หลังจากกาหนดระยะเวลาเช่าซึง่ กาหนดไว้ (ดูขอ้ 6.4) : ผูเ้ ช่าจะต้องเสียค่าปรับ 4000
บาท (2000บาทสาหรับไดร์ฟเมท และอีก 2000บาทสาหรับเจ้าของรถยนต์) ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าเช่าสาหรับ
วันทีเ่ กินกาหนดเวลาเช่า โดยคิดตามอัตราค่าเช่าเฉลีย่ รายวัน จานวนเงินซึง่ คิดตามระยะทางเป็ นไมล์และค่าน้ามันซึง่
ได้รบั ปรับแล้วก็จะถึงกาหนดชาระเช่นกัน ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.4 ผูเ้ ช่าจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับรถยนต์ หลังจากวันทีไ่ ด้สง่ คืนล่าช้า เจ้าของจะต้องเป็ นผูแ้ จ้ง
ความต่อหน่วยงานผูม้ อี านาจในกรณีทก่ี ารโจรกรรมรถยนต์
ดังนัน้ การเช่าซึง่ มีกาหนดวันสิน้ สุดในวันที่ X เวลา 18.00 น.
• หากผูเ้ ช่าส่งคืนรถยนต์ในเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าปรับจานวน 2,500บาท(ซึง่

เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์)
• หากผูเ้ ช่าส่งคืนรถยนต์ในวันถัดไปในเวลา 15.00 น. ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าปรับจานวน 4000 บาท (เจ้าของ
รถยนต์เรียกเก็บ 2000 บาท และไดร์ฟเมทเรียกเก็บ 2000บาท) และค่าปรับสาหรับวันทีเ่ กินกาหนดการเช่า หาก
เกิดความเสียหายขึน้ กับรถยนต์ทเ่ี ช่าในระหว่างการเช่า ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดสาหรับการซ่อมแซม
รถยนต์

8.2. ค่ำปรับในกรณี อื่นๆ
• 300 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีทม่ี กี ารสูบบุหรีใ่ นรถทีห่ า้ มสูบบุหรี่
• 300 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีทภ่ี ายนอกของรถยนต์สกปรกมาก (ดูขอ้ 10
• 300 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) ในกรณีทภ่ี ายในของรถยนต์สกปรกมาก (ดูขอ้ 10)
• 300 บาท ในกรณีทเ่ี จ้าของรถยนต์ได้รบั ใบสังเนื
่ ่องจากการกระทาผิดทางจราจรซึง่ ทาขึน้ ในระหว่างเวลาเช่า (
เจ้าของรถยนต์เรียกเก็บ 200 บาท และ ไดร์ฟเมทเรียกเก็บ 100 บาทเป็ นค่าธรรมเนียมการดาเนินการ)
• 300 บาท (เรียกเก็บโดยเจ้าของรถยนต์) หากผูเ้ ช่าไม่มารับรถยนต์หรือในขณะรับรถยนต์ เจ้าของรถยนต์พบว่าผู้
เช่าไม่ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการเช่า

8.3 ค่ำเสียผลประโยชน์
•

•

เจ้าของรถยนต์รบั ทราบดีว่า ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียผลประโยชน์จากผูเ้ ช่าได้ และไดร์ฟเมท จะไม่ทา
หน้าทีด่ าเนินการการเรียกเก็บให้ หากเจ้าของรถยนต์ตอ้ งการเรียกเก็บค่าเสียผลประโยชน์กรณีผเู้ ช่ารายเดิม
ได้นารถไปชน และเสียรายได้ในอนาคต เจ้าของรถยนต์ตอ้ งทาการเรียบเก็บจากผูเ้ ช่าเอง
กรณีรถเกิดอุบตั เิ หตุและไม่สามารถขับต่อได้ และต้องทาการเปลีย่ นคันอื่นให้ผเู้ ช่า เจ้าของรถยนต์รบั ทราบดี
ว่า จะเป็ นผูร้ บั ความเสีย่ งตรงนี้ไว้เอง จะไม่เรียกเก็บค่าเช่า หากผูเ้ ช่าไม่ได้เช่ารถของตน เนื่องจากต้อง
เปลีย่ นเป็ นรถคันอื่นให้ จะสามารถเรียกเก็บได้เฉพาะ วันทีผ่ เู้ ช่าได้เช่ารถของตน เท่านัน้ สัญญาเช่าจะสิน้ สุด
ลงทันทีเมื่อรถไม่ได้เกิดการเช่า และหากมีรายการเช่าถัดไป และไม่สามารถปล่อยเช่าได้ เจ้าของรถยนต์
รับทราบดีว่า ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเสียโอกาสใดๆได้ทงั ้ สิน้

9. ภำษี
เจ้าของรถยนต์ทราบดีว่าเจ้าของรถยนต์อาจต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการให้เช่ารถยนต์ เจ้าของรถยนต์มหี น้าทีใ่ น
การรับรูห้ น้าทีท่ างการเงินของตนและทาการแจ้งต่อหน่วยงานผูม้ อี านาจทางภาษีตามทีก่ าหนดแต่เพียงผูเ้ ดียว โดย
ไดร์ฟเมทไม่มหี น้าทีใ่ นการดาเนินการดังกล่าวและไม่มคี วามรับผิดใดๆจากการดาเนินการดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

10. รำยละเอียดขัน้ ตอนกำรเช่ำ
หลังจากได้ทาการเชื่อมต่อเข้ากับสือ่ กลางการบริการแล้ว ผูใ้ ช้จะต้องดาเนินการตรวจสอบยืนยันตามทีจ่ าเป็ น ในวันที่
รับรถยนต์ตามทีผ่ ใู้ ช้ได้ตกลงกันร่วมกัน และโดยเฉพาะการดาเนินการดังต่อไปนี้

•

•

•
•
•
•

สาหรับเจ้าของรถยนต์ จะต้องดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคล ความสมบูรณ์ของใบอนุญาตขับ
ขีร่ ถยนต์ และทีอ่ ยู่อาศัยของผูเ้ ช่า รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต ซึง่ ต้องเป็ นข้อมูลบัตรเครดิตซึง่ ใช้สาหรับการชาระ
เงินทางเว็บไซต์ และต้องขอสาเนาบัตรประชาชนหรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบขับขี่ หรือถ้าผูเ้ ช่า
ไม่ได้นาสาเนามาต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบขับขี่ ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่สามารถ
ให้เอกสารดังกล่าวได้ ห้ามให้เช่าเด็ดขาดทุกกรณี เพราะเสีย่ งต่อการโจรกรรม หากเจ้าของรถฝ่ าฝืน หรือไม่
สามารถนาเอกทีก่ ล่าวมาข้างต้นมาแสดงให้ ไดร์ฟเมท หากเกิดการโจรกรรมแล้ว ประกันภัยจะไม่ครอบคลุม
ในส่วนนี้
• เจ้าของรถยนต์ตอ้ งทาการถ่ายรูปกับผูเ้ ช่าด้วย เพื่อเป็ นการบันทึกใบหน้าของผูเ้ ช่า ในกรณี โจรกรรม
ดังนัน้ หากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ เจ้าของรถยนต์จะต้องไม่ให้เช่ารถยนต์แก่ผเู้ ช่า ไม่ว่ากรณี
ใดๆ เจ้าของรถยนต์จะต้องปฏิเสธการเช่า โดยเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี้
o ในกรณีทบ
่ี ุคคลทีม่ ารับรถยนต์ไม่ใช่ผเู้ ช่า
o ในกรณีทผ
่ี เู้ ช่าแสดงบัตรเครดิตซึง่ ไม่ได้เป็ นของผูเ้ ช่าสาหรับรถยนต์
o ในกรณีทผ
่ี เู้ ช่าแสดงบัตรเครดิตซึง่ แตกต่างจากบัตรเครดิตหรือรหัสการชาระเงินซึง่ ใช้เพื่อชาระเงิน
ผ่านทางเว็บไซต์ (ผูเ้ ช่าได้กรอกตัวเลข 6 หลักแรกและ 2 หลักสุดท้ายบนบัตรเครดิตซึง่ ใช้ใน
เว็บไซต์ไว้ในสัญญาเช่าซึง่ สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์)
o กรณีไม่มเี อกสารยืนยันตน
o กรณีไม่ยอมให้ถ่ายรูปด้วย
สาหรับผูเ้ ช่า จะต้องดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคลของเจ้าของรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ และ
ป้ ายทะเบียน
ผูเ้ ช่าจะต้องตรวจสอบสภาพของรถยนต์ทเ่ี ช่า โดยเฉพาะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตามรายการซึง่ กาหนดไว้
ในข้อ 4.1
ผูเ้ ช่าจะต้องนาเอกสารดังนี้ให้แก่เจ้าของรถ หากไม่มี เจ้าของรถมีสทิ ธิปฎิ
์ เสธการเช่าทันที
สาเนาบัตรประชาชน หรือ ตัวจริง หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ ตัวจริง หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ ตัวจริง

ผูใ้ ช้รบั ทราบว่าไดร์ฟเมทจะไม่ดาเนินการยืนยันและตรวจสอบรายการตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น การยืนยันและตรวจสอบ
ดังกล่าวถือเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้โดยสมบูรณ์แต่เพียงผูเ้ ดียว ในเวลาทีร่ บั รถยนต์ ผูเ้ ช่าและเจ้าของจะต้องทา
การยืนยันและลงนามในสัญญาเช่าซึง่ ได้กรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ผูเ้ ช่าสัญญาจะดูแลรักษารถยนต์อย่างดีทส่ี ดุ และ
ส่งคืนรถยนต์ในสภาพเดียวกับตอนทีผ่ เู้ ช่าได้เช่าไป ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆซึง่ เกิดขึน้ กับรถยนต์
ระหว่างระยะเวลาเช่า กล่าวคือ นับจากเวลาทีผ่ เู้ ช่ารับรถยนต์ไปจนถึงเวลาทีผ่ เู้ ช่านารถยนต์มาส่งคืน ผูเ้ ช่าจะต้องรับ
ผิดตามใบสังเนื
่ ่องจากรถยนต์ทเ่ี ช่าในระหว่างระยะเวลาเช่า ในเวลาเริม่ การเช่า เจ้าของรถยนต์จะต้องส่งมอบรถยนต์ท่ี
มีสภาพสะอาด (ทัง้ ภายนอกและภายใน) ให้แก่ผเู้ ช่า เว้นแต่ในกรณีการเช่าแบบเร่งด่วน ซึง่ มิได้มกี ารจองล่วงหน้า
•
•

สิง่ สกปรกภายในรถยนต์ : รอยเปื้ อนโคลนบนพรม ทราย เศษผง เป็ นต้น
สิง่ สกปรกภายนอกรถยนต์ : สิง่ สกปรกบนตัวรถยนต์ เนื่องจากขับผ่านถนนซึง่ ยังไม่ลาดยาง โคลน เป็ นต้น

ในกรณีทผ่ี เู้ ช่าคืนรถยนต์ในสภาพสกปรก ผูเ้ ช่าจะต้องชาระเงินค่าชดเชยตามทีก่ าหนดในข้อ 8 ให้แก่เจ้าของรถยนต์
หากต้องให้ผเู้ ชีย่ วชาญจัดการกับสภาพของรถยนต์ (คราบบนทีน่ งั ่ สิง่ สกปรกจานวนมากในรถยนต์ เป็ นต้น) ผูเ้ ช่า
จะต้องชาระเงินตามใบเรียกเก็บเงินของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูเ้ ช่าสัญญาจะดาเนินการตามกาหนดวันและเวลาในการส่งมอบซึง่ ตกลงร่วมกันกับเจ้าของรถยนต์ การขยายกาหนด
ระยะเวลาเช่าจะต้องทาผ่านเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขซึง่ กาหนดในสัญญาเช่าต้นแบบ
หากผูเ้ ช่าไม่คนื รถยนต์ตามกาหนดวันและเวลาซึง่ ตกลงกัน ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในการคิดเงินค่าปรับตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ
8
เจ้าของรถยนต์จะต้องแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบในกรณีทผ่ี เู้ ช่าไม่คนื รถยนต์ของเจ้าของในเวลาทีก่ าหนดการเช่าสิน้ สุดลง
ตามทีต่ กลงกันในสัญญาเช่า ผ่านทางอีเมล์โดยส่งไปยังฝ่ ายบริการลูกค้าของไดร์ฟเมทตามข้อมูลการติดต่อซึง่ กาหนด
ไว้ในส่วน “การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า”
ในกรณีทย่ี างแบน ผูเ้ ช่าจะต้องรับผิดชอบต่อยางดังกล่าว หากจาเป็ นต้องเปลีย่ นยางสาหรับสองล้อหรือมากกว่านัน้ ผู้
เช่าจะต้องชาระเงินค่าเปลีย่ นยางสาหรับล้อแรก และร้อยละ 50 ของค่าเปลีย่ นยางล้อทีส่ อง หากยางแบนเกิดจาก
สภาพยางทีผ่ ดิ ปกติ เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากกรณีดงั กล่าว
หากรถยนต์ไม่มยี างสารองหรือทีป่ ะยาง เจ้าของรถยนต์จะต้องรับผิดชอบค่าบริการทีเ่ กิดจากเหตุขดั ข้องดังกล่าว แม้ว่า
รถยนต์จะมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี กต็ าม
ในเวลาทีไ่ ด้สง่ คืนรถยนต์ ผูเ้ ช่าและเจ้าของรถยนต์จะต้องตรวจสอบสภาพของรถยนต์ และกรอกข้อมูลและลงนามใน
รายละเอียดของสัญญาเช่า โดยเจ้าของรถยนต์และผูเ้ ช่าจะต้องเก็บสาเนาไว้เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

11. กำรเปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร

ไดร์ฟเมทสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงลักษณะและการทางานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน่ หรือบริการไม่ว่าในเวลาใดๆ
ผูใ้ ช้จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวโดยการประกาศตามปกติทางเว็บไซต์หรือผ่านทางแอปพลิเคชันหรื
่ อโดยวิธี
อื่นๆซึง่ ไดร์ฟเมทเห็นว่าเหมาะสม

12. สิ ทธิ ในกำรถอนเจตนำ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 16 ผูใ้ ช้ไม่มสี ทิ ธิถอนเจตนาตามกฎหมายการซือ้ ขายซึง่ คู่สญ
ั ญาอยูห่ ่างกันโดยระยะทาง

13. สิ ทธิ ในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อความ กราฟฟิ ค เสียง วิดโี อ ซอฟแวร์ และงาน
สร้างสรรค์อ่นื ๆซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเว็บไซต์ โดยเฉพาะเครือ่ งหมายการค้าหรือตราสินค้าของไดร์ฟเมท ยกเว้น
ข้อมูลของผูใ้ ช้ เว็บไซต์ประกอบด้วยงานซึง่ ไดร์ฟเมทเท่านัน้ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทรัพย์สนิ ปั ญญาแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูใ้ ช้จะต้องไม่ทาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของไดร์ฟเมท ผูใ้ ช้ไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ โดยเฉพาะการพิมพ์
การดาวน์โหลด หรือการส่งอีเมล์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อหรือโดยทาให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใน
เว็บไซต์และส่วนประกอบของเว็บไซต์
ผูใ้ ช้ให้สญ
ั ญาดังต่อไปนี้โดยชัดแจ้ง:

•

ผูใ้ ช้จะใช้เว็บไซต์เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากบริการตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6 เท่านัน้

•

•

•

•

ผูใ้ ช้จะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของไดร์ฟเมทในเว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ และ
เครื่องหมายการค้าหรือตราสินค้าของไดร์ฟเมท หรือละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลทีส่ ามซึง่ บุคคลที่
สามนามาใส่ไว้ในเว็บไซต์โดยวิธกี ารให้บริการ
ผูใ้ ช้จะไม่สร้าง พยายามทีจ่ ะสร้าง ทาซ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบหรือช่วยบุคคลทีส่ ามให้สร้าง ทาซ้า
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ขึน้ จากเว็บไซต์หรือส่วนประกอบของเว็บไซต์ของไดร์ฟเมท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอบริการไม่ว่าโดยคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ ซึง่ บริการดังกล่าวมีลกั ษณะเดียวกันหรือที่
คล้ายคลึงกัน ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับบริการนี้
ผูใ้ ช้จะรักษารหัสประจาตัวไว้เป็ นความลับและดาเนินการตามมาตรการทีจ่ าเป็ นเพื่อมิให้บุคคลทีส่ ามสามารถ
เข้าถึงรหัสประจาตัวหรือเข้าใช้บริการทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไข ไม่ว่าโดย
วิธใี ดๆ
ผูใ้ ช้จะแจ้งให้ไดร์ฟเมททราบโดยทันที ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสีย หรือเมื่อมีบุคคลทีส่ ามเข้าถึงหรือเปิ ดเผย
รหัสประจาตัว

การปฏิบตั ติ ามหน้าทีซ่ ง่ึ ระบุไว้ขา้ งต้นโดยผูใ้ ช้ถอื เป็ นเงื่อนไขอันเป็ นสาระสาคัญซึง่ ทาให้ไดร์ฟเมทตกลงทาข้อตกลง
และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั ขึน้ ดังนัน้ ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในการระงับการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของผูใ้ ช้ และ
ยกเลิกการเข้าใช้ได้โดยทันที โดยไม่มกี ารเตือนล่วงหน้าหากผูใ้ ช้ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ หมดซึง่
ระบุไว้ดงั กล่าวข้างต้น โดยไม่กระทบต่อสิทธิของไดร์ฟเมทในการเรียกค่าเสียหายซึง่ ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิได้รบั และผูใ้ ช้จะ
ไม่มสี ทิ ธิในการเรียกร้องการเยียวใดๆในนามของผูใ้ ช้เอง

14. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นควำมรับผิด
ไดร์ฟเมทให้บริการเว็บไซต์และบริการตามสภาพทีท่ เ่ี ป็ นอยูข่ องสิง่ ดังกล่าว โดยไดร์ฟเมทจะไม่รบั ผิดต่อความบกพร่อง
ใดๆในการทางานของเว็บไซต์และบริการ เช่น โดยเฉพาะ กรณีทม่ี คี วามพร้อมสาหรับการใช้งาน ไดร์ฟเมทมีหน้าทีใ่ น
การให้บริการ โดยดาเนินการตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เป็ นกรณีทวไป
ั่
ผูใ้ ช้รบั รองว่าผูใ้ ช้ยอมรับตามลักษณะและข้อจากัดของการให้บริการออนไลน์ และ ยอมรับกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยเฉพาะ
ก. ผูใ้ ช้เข้าใจความเสีย่ งของการบริการผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับเวลาในการตอบรับ
ข. ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการทีจ่ าเป็ นเพื่อตรวจสอบลักษณะทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ ช้ และ/หรือเครื่องข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ผูใ้ ช้ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเพื่อใช้บริการ
ค. ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแต่เพียงผูเ้ ดียว
ง. ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการทีจ่ าเป็ นเพื่อปกป้ องข้อมูลของผูใ้ ช้ และ/หรือซอฟแวร์จาก
ไวรัสขัน้ ปลายซึง่ อยูใ่ นอินเตอร์เน็ตหรือซึง่ ติดต่อผ่านวิธที างอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
ไดร์ฟเมทไม่รบั ประกันใดๆเกีย่ วกับเว็บไซต์และบริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ผูใ้ ช้จะต้องรับผิดชอบใน
ทางเลือกการใช้ประโยชน์จากบริการของผูใ้ ช้เอง
ไดร์ฟเมทไม่ตอ้ งรับผิดต่อการล้มละลายของผูใ้ ช้ รวมถึงผูเ้ ช่าของผูใ้ ช้ แม้ในกรณีทเ่ี ป็ นผูใ้ ช้บริการการจัดการเงิน

ประกัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ไดร์ฟเมท ในฐานะผูใ้ ห้บริการ ไม่มหี น้าทีใ่ นการตรวจสอบเอกสารประจาตัวรวมถึงใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ของผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้แต่ละคนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะบุคคลประจาตัวของคู่สนทนาของตน เอกสารซึง่ เกีย่ วข้องกับรถยนต์
ซึง่ เจ้าของรถยนต์เสนอให้ และใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ของผูเ้ ช่า ในเวลาทีท่ าการรับมอบรถยนต์ทเ่ี ช่า
ไดร์ฟเมทไม่มหี น้าทีต่ รวจสอบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ช้ตามรายการของผูใ้ ช้หรือตามแบบประเมินของผูใ้ ช้ โดยให้ถอื ว่า
เฉพาะผูใ้ ช้เท่านัน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ขียนเนื้อหาตามรายการและแบบประเมินและข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ผูใ้ ช้แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยสมบูรณ์ ไดร์ฟเมทไม่ตอ้ งรับผิด ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือ
ผิดกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
ไดร์ฟเมทไม่ตอ้ งรับผิดในกรณีทไ่ี ด้นาเอาซึง่ หรือระงับการเข้าถึงเนื้อหาใดๆทีเ่ ผยแพร่โดยผูใ้ ช้และมีลกั ษณะทีผ่ ดิ
กฎหมายอย่างชัดแจ้ง
ไดร์ฟเมทไม่ตอ้ งรับผิดในค่าเสียหายโดยตรงและโดยอ้อมซึง่ เกิดขึน้ เนื่องจากเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมด
ของบริการ รวมถึงความไม่พร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้ หมดของบริการ
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงกันโดยชัดแจ้งว่า ผลกระทบ ผลขาดทุนหรือผลประโยชน์ เงินได้ คาสัง่ รายได้ ลูกค้าทัง้ หมด
ข้อมูล และการฟ้ องร้องใดๆทีบ่ คุ คลทีส่ ามกระทาต่อผูใ้ ช้ ไม่ว่าจะเป็ นในเชิงพาณิชย์หรือไม่กต็ าม และผลทีต่ ามมาให้ถอื
เป็ นค่าเสียหายโดยอ้อม
บทบาทของไดร์ฟเมทจากัดอยู่เพียงแค่การอานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารระหว่างเจ้าของรถยนต์กบั ผูเ้ ช่า
เท่านัน้ อย่างชัดแจ้ง ไดร์ฟเมทไม่ได้กระทาการในฐานเป็ นผูใ้ ห้บริการเช่ารถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าใน
เวลาใดๆ ดังนัน้ ไดร์ฟเมทไม่ตอ้ งรับผิดในค่าเสียหายใดๆของรถซึง่ เช่าผ่านทางเว็บไซต์ทเ่ี กิดขึน้ จากผูเ้ ช่าหรือเจ้าของ
รถยนต์
โดยไม่คานึงข้อกาหนดใดๆซึง่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

15. นโยบำยด้ำนข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบำยเกี่ยวกับคุกกี้
โดยวิธกี ารบอกกล่าวในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไดร์ฟเมทขอแจ้งผูใ้ ช้เว็บไซต์ทราบถึงนโยบายการ
คุม้ ครองข้อมูลอันเป็ นส่วนตัวของไดร์ฟเมท
ตามความในหมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 (ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูล”)
ผูใ้ ช้รบั ทราบว่าข้อมูลอันเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้อยู่ภายใต้การควบคุมของกระบวนการโดยอัตโนมัตขิ องไดร์ฟเมท ซึง่ จะทา
ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าใช้และสารวจเว็บไซต์และใช้บริการได้ ข้อมูลใดๆทีถ่ ูกร้องขอในรูปแบบของไดร์ฟเมทหรือข้อมูลซึง่
อาจส่งมายังไดร์ฟเมทผ่านทางทีอ่ เี มล์ จะถูกนาไปเพิม่ ไว้ในแฟ้ มข้อมูลส่วนตัว ซึง่ ถือสิทธิและควบคุ
มโดยไดร์ฟเมท
์
ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามทีผ่ ใู้ ช้ได้ให้ขอ้ มูลอันเป็ นส่วนตัวผ่านการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใดๆทีก่ าหนดให้ผใู้ ช้ตอ้ ง

ดาเนินการให้ครบถ้วนและได้ตกลงทีจ่ ะส่งข้อมูลดังกล่าว หรือเมื่อผูใ้ ช้ได้สง่ อีเมล์ซง่ึ ระบุขอ้ มูลอันเป็ นส่วนตัวใดมาให้แก่
ไดร์ฟเมท ให้ถอื ว่าผูใ้ ช้ได้อนุญาตและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ไดร์ฟเมทในดาเนินการกับและเก็บข้อมูลอันเป็ น
ส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆซึง่ ได้ให้ไว้โดยเกีย่ วข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของผูใ้ ช้
ซึง่ ไดร์ฟเมทได้เสนอไว้ในเว็บไซต์ไว้ในแฟ้ มของไดร์ฟเมท ทัง้ นี้ผใู้ ช้ไม่มสี ทิ ธิยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว (โดยไม่มผี ล
ย้อนหลัง) และผูใ้ ช้ขอยอมรับข้อกาหนดของกระบวนการตามทีก่ าหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้จะถูกใช้โดยไดร์ฟเมทเท่านัน้ และอาจส่งต่อให้แก่ค่คู า้ ของไดร์ฟเมทซึง่ มีสว่ นร่วมในการให้บริการ
ผูใ้ ช้มสี ทิ ธิเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของตน และอาจปฏิเสธการดาเนินการใดๆกับข้อมูลของตนด้วยเหตุผลตามกฎหมาย
ผูใ้ ช้สามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวโดยส่งอีเมล์ไปยังฝ่ ายบริการลูกค้าของไดร์ฟเมท ตามข้อมูลการติดต่อตามทีร่ ะบุไว้ในส่วน
“การติดต่อและชัวโมงที
่
เ่ ปิ ดทาการของฝ่ ายช่วยเหลือลูกค้า”
ผูใ้ ช้รบั ทราบดีว่าจะมีการบันทึกคุกกีไ้ ว้ในคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้เมื่อผูใ้ ช้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยคุกกีด้ งั กล่าว
จะถูกใช้เพื่ออนุญาตให้หรือช่วยอานวยความสะดวกให้มกี ารติดต่อสือ่ สารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับ
การให้บริการตามคาร้องขอโดยเฉพาะของผูใ้ ช้
การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านมีกาหนดระยะเวลา 13 เดือน
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบข้อกาหนดดังกล่าว ไดร์ฟเมทได้แสดงข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายคุกกีไ้ ว้ในส่วนล่างสุดของแต่ละหน้า
เว็บไซต์ในทุกครัง้ ทีท่ ่านได้เริม่ ใช้หน้าเว็บไซต์ ในส่วนทีเ่ รียกว่า “นโยบายคุกกี”้ ซึง่ สามารถดูได้ท่ี
www.drivemate.asia
คุกกีท้ ใ่ี ช้บนเว็บไซต์มดี งั ต่อไปนี้

ชื่อ

รายละเอียด
การทาการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติง้ การหาค่าทีด่ ที ส่ี ดุ และการรายงานและการใช้การ
ดับเบิล้ คลิก๊
โฆษณาออนไลน์
เฟซบุ๊ค คัสตอม ออเดียนซ์ การโฆษณาพิกเซลสาหรับเป้ าหมายและการทาการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติง้
เฟซบุ๊ค โซเชียล พลักอิ
๊ นส์ ปฏิกริ ยิ าระหว่างบริการ
กูเกิล้ แอดเวิรด์ ส์ คอนเวอร์
การโฆษณาพิกเซลสาหรับเป้ าหมายและการทาการตลาดแบบรีมาร์เก็ตติง้
ชัน่
กูเกิล้ อนาไลติค
การติดตามพฤติกรรมโดยรวม
กูเกิล้ ไดนามิค รีมาร์เก็ตติง้ การโฆษณาพิกเซลสาหรับเป้ าหมายและการทาการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติง้
ทวิตเตอร์ แอดเวอร์ไทซิง่ การโฆษณาพิกเซลสาหรับเป้ าหมายและการทาการตลาดแบบรีทาร์เก็ตติง้
วีโร่
การติตต่อทางอีเมล์
ไดร์ฟเมทมีหน้าทีต่ ามกฎหมายปั จจุบนั ทีจ่ ะต้องขอความยินยอมเพื่อจะสามารถจัดการคุกกีไ้ ด้ หากผูใ้ ช้ท่านใดตัดสินใจ
ไม่อนุญาตให้มกี ารใช้คุกกีต้ ามทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น ไดร์ฟเมทจะไม่จดั เก็บคุกกีใ้ ดๆ และจะใช้แค่คกุ กีท้ างเทคนิคเท่านัน้
เนื่องจากเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่มคี ุกกีป้ ระเภทดังกล่าว หากผูใ้ ช้ยงั คงเข้าชมเว็บไซต์ต่อและไม่ได้

ปฏิเสธการให้อนุญาต ให้ถอื ว่าผูใ้ ช้ยอมรับให้มกี ารใช้คุกกีด้ งั กล่าว
ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกีบ้ นคอมพิวเตอร์ของท่านโดยการเปลีย่ นการตัง้ ค่าของซอฟต์แวร์อนิ เตอร์เนตบราวเซอร์
ตามวิธดี งั ต่อไปนี้

สาหรับซาฟารี
1. เลือกเมนู “Edit และเลือก “Options”
2. กดตรงสัญลักษณ์ “Security”
3. เลือกการตัง้ ค่าคุกกีต้ ามทีต่ อ้ งการ

สาหรับกูเกิล้ โครม
1. เลือกเมนู “Settings”
2. กดเลือก “Show advanced settings..”
3. กดเลือก “Content Settings…”
4. เลือกการตัง้ ค่าคุกกีต้ ามทีต่ อ้ งการ
สาหรับโมซิลลา ไฟร์ฟอกซ์
1. เลือกเมนู “Tools” และเลือก “Options”
2. กดเลือกสัญลักณ์ “Privacy”
3. เลือกการตัง้ ค่าคุกกีต้ ามทีต่ อ้ งการ
สาหรับไมโครซอฟต์ อินเตอร์เนต เอ็กซ์พลอเรอร์
1. เลือกเมนู “tools” และ “Internet Options”
2. กดเลือกแถบ “Confidentiality”
3. เลือกการตัง้ ค่าคุกกีต้ ามทีต่ อ้ งการ
อย่างไรก็ตาม ท่านทราบดีว่าการปฏิเสธการใช้คุกกีอ้ าจทาให้ไม่สามารถเข้าถึงการทางานของเว็บไซต์ได้ทงั ้ หมดหรือ
บางส่วน

16. กำรยกเลิ กข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร

ไดร์ฟเมทมีสทิ ธิในการยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ไม่ปฏิบตั ติ ามภาระ
ผูกพันของตน
ผูใ้ ช้จะสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ ภายใต้เงื่อนไขทีว่ ่าผูใ้ ช้จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
รวมถึงกฎหมายและระเบียบทีม่ ผี ลบังคับ
ไดร์ฟเมทมีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะใช้สทิ ธิในการยกเลิกการเข้าใช้บริการทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือยกเลิก
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนให้ครบถ้วน
หรือในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ฝ่าฝืนหน้าทีข่ องตนตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ได้ทาให้
เกิดผลกระทบหรือรุกล้าความสมบูรณ์ของเว็บไซต์
การระงับบริการหรือการยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจะมีผลบังคับในเวลาทีผ่ ใู้ ช้ได้รบั อีเมล์แจ้งเตือนการ
ระงับบริการหรือการยกเลิกข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการจากไดร์ฟเมท

17. ข้อกำหนดต่ำงๆและที่อยู่สำหรับกำรให้บริกำร

คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายเป็ นอิสระจากกัน โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่สามารถเข้าทาข้อผูกพันใดๆในนามของคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งได้ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายกระทาการในนามของตนเอง ไม่มขี อ้ กาหนดใดๆในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ฉบับนี้ทจ่ี ะก่อให้เกิดบริษทั คาสัง่ ความสัมพันธ์ในฐานะตัวการตัวแทน หรือความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างลูกจ้าง
ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึงสิทธิและหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่
อาจโอนไปยังบุคคลทีส่ ามได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
หากข้อกาหนดข้อใดข้อหนึ่งตกเป็ นโมฆะ ความเป็ นโมฆะของข้อกาหนดดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบต่อข้อกาหนดอื่นๆ
ของข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาหรือหน้าทีข่ องตนทีม่ ตี ่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง การละเว้นการกระทา
ดังกล่าวจะถือเป็ นการสละสิทธิตามข้
์ อสัญญาหรือหน้าทีด่ งั กล่าวในอนาคต

เพื่อการใช้บงั คับข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คู่สญ
ั ญาตกลงเลือกทีอ่ ยู่สาหรับการบริการตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
•
•

สาหรับไดร์ฟเมท ทีอ่ ยู่ของสานักงานใหญ่ เช่น ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวตามกฎหมาย
สาหรับผูใ้ ช้ ทีอ่ ยู่ซง่ึ ระบุไว้ในการลงชื่อเพื่อสมัครเป็ นสมาชิก

เจ้ำของรถยนต์ตกลงว่ำหำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิ ดขึน้ ตกลงให้ไดร์ฟเมทเป็ นตัวแทนของเจ้ำของรถยนต์
มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรใดๆในทำงกฎหมำยได้ เช่น ทวงถำมเรียกเงิ นค่ำผลตอบแทนต่ำงๆ พร้อม
ดอกเบี้ย เจรจำประนี ประนอมยอมควำม รับเงิ น และมีอำนำจฟ้ องเป็ นคดีต่อศำลและมีดำเนิ นกำร
กระบวนพิจำรณำไปในทำงจำหน่ ำยสิ ทธิ ของเจ้ำของรถยนต์ได้ด้วย เช่น ยอมรับตำมที่ค่คู วำมอีกฝ่ ำยหนึ่ ง
เรียกร้อง ถอนคำแจ้งควำมร้องทุกข์ ถอนฟ้ อง ประนี ประนอมยอมควำม สละสิ ทธิ หรือใช้สิทธิ ใน
กำรอุทธรณ์หรือฎีกำ หรือขอให้พิจำรณำคดีใหม่ เพื่อให้สำเร็จสมประสงค์ รวมทัง้ มีอำนำจแต่งตัง้
ตัวแทนช่วง หรือแต่งตัง้ ทนำยควำมได้ด้วย
ไดร์ ฟเมทมีสทิ ธิ์ในการติดตามรถยนต์โดยการดูจาก GPS ทุกเมือ่ และเมื่อไม่สามารถติดต่อผู้เช่าได้ ในเวลาที่คืนรถ ไดร์ ฟ
เมทมีสทิ ธิ์ในการยึดรถคืนทุกกรณี และจะดาเนินตามกฎหมายต่อไป

18. กฎหมำยที่ใช้บงั คับและเขตอำนำจศำล

ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้มผี ลบังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ในกรณีทเ่ี กิดข้อพิพาทใดๆเนื่องจากการตีความ
หรือการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับปั จจุบนั คู่สญ
ั ญาตกลงจะหาวิธกี ารแก้ไขทีเ่ ป็ นการ
ประนีประนอมร่วมกัน กรณีทไ่ี ม่สามารถหาวิธกี ารแก้ไขดังกล่าวได้ ข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ จะอยูภ่ ายในเขตอานาจของศาล
ตามภูมลิ าเนาของไดร์ฟเมทเท่านัน้ แม้ว่าในกรณีทม่ี โี จทก์หรือจาเลยหลายคน หรือแม้ในกรณีทบ่ี ุคคลทีส่ ามเป็ นผูเ้ สนอ
คดี
ถ้าผูเ้ ช่าขับรถเข้าใกล้ชายแดนในรัศมี 100 กม. โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า ทางไดร์ฟเมท มีสทิ ธิด์ าเนินการ
ต่างๆ ทางกฏหมาย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หรือทางไดร์ฟเมท สามารถตัดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทุกกรณี

