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หนังสือสัญญาให้ยมืรถยนต์ใช้ระหว่างซ่อม 

         วนัท่ี .................................................... 

บริษัท / ห้างหุ้นสว่นจ ากดั / อู ่......................................................................................................................... 

เลขท่ี...............ซอย............................ถนน.............................แขวง................................เขต........................................ 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัท์..............................โทรสาร.....................(ผู้ให้ยืม) 

 ข้าพเจ้า..........................................................อาย.ุ............ปี บตัรประชาชนเลขท่ี............................................ 

ออกให้ ณ ................................................จงัหวดั.........................................หมดอายวุนัท่ี........................................... 

ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี ....................ช่ือหมูบ้่าน.....................................................หมู.่............ซอย.................................. 

ถนน......................................แขวง................................เขต.....................................จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย์...............................โทร...................................ท่ีท างาน.......................................................................... 

....................................................ต าแหน่ง..............................................................โทร.............................................. 

มีใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์ สว่นบคุคล / สาธารณะ / ตลอดชีพ   เลขท่ี.................................ออกให้เม่ือวนัท่ี........................

ครบก าหนดวนัท่ี....................................ได้น ารถยนต์ทะเบียน......................................จงัหวดั...................................... 

ย่ีห้อ...........................................................มาแจ้งซอ่มท่ี บจก./หจก./อู ่....................................................................... 

ตามใบรับรองความเสียหายของบริษัท ไทยไพบลูย์ประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) เลขท่ี...........................................ซึง่ตอ่ไปนี ้

จะเรียกวา่ “ผู้ ยืม” มีความประสงค์ขอยืมใช้รถยนต์คนัหมายเลขทะเบียน ................................ย่ีห้อ.................................. 

รุ่น...........................................สี.............................ปี..........................เลขเคร่ืองยนต์.................................................. 

เลขตวัถงั..........................................................เป็นเวลา.....................วนั 
 

ข้อ 1. ผู้ ให้ยืมตกลงให้ยืมและผู้ ยืมตกลงยืมใช้รถยนต์คนัหมายเลขทะเบียน..................................................................... 

จงัหวดั...............................................ย่ีห้อ.................................................รุ่น.....................................สี...................... 

ตัง้แตว่นัท่ี..............................................เวลา..........................น. ถงึวนัท่ี......................................เวลาไมเ่กิน 17.00 น. 
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ข้อ 2. ในกรณีท่ีผู้ ยืมมีใบรับรองความเสียหายระบวุา่ ผู้ ยืมเป็นฝ่ายถกู ผู้ ยืมมีสิทธิใช้บริการยืมใช้รถยนต์ระหวา่งซอ่มฟรี

จนกวา่รถยนต์ของผู้ ยืมซอ่มเสร็จ แตไ่มเ่กิน 20 วนั ถ้าเกิน 20 วนั ผู้ ยืมต้องเสียคา่ยืมรถยนต์วนัละ........................บาท แต่

ไมเ่กิน 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนถงึวนันดัรับรถยนต์ท่ีซอ่ม 

          กรณีท่ีผู้ ยืมมีใบรับรองความเสียหายระบวุา่ ผู้ ยืมเป็นฝ่ายผิด ผู้ ยืมมีสิทธิใช้บริการยืมใช้รถระหวา่งซอ่มได้ โดยผู้ ยืม

ต้องเสียคา่ยืมรถยนต์วนัละ.......................บาท แตไ่มเ่กินวนัละ 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) จนถงึวนันดัรับรถยนต์ท่ีซอ่ม 

ข้อ 3. เม่ือรถยนต์คนัท่ีสง่ซอ่ม ด าเนินการซอ่มเสร็จ ผู้ ยืมต้องสง่มอบรถยนต์ท่ียืมไปคนืแก่ผู้ให้ยืม หากผู้ ยืมผิดนดัไมส่ง่มอบ 

ผู้ ยืมต้องช าระคา่ยืม เป็นเงินวนัละ 1,000 บาท (หนึง่พนับาทถ้วน) นบัตัง้แตว่นัท่ีรถยนต์ซอ่มเสร็จ จนกวา่จะสง่มอบรถคนื

แล้วเสร็จ 

ข้อ 4. ผู้ ยืมสญัญาวา่จะใช้รถยนต์ท่ียืมไมเ่กินวนัละ 100 กิโลเมตร หากใช้เกินระยะทางท่ีตกลง ผู้ ยืมตกลงจ่ายคา่ใช้

ระยะทางท่ีใช้เกินกิโลเมตรละ 5 บาท 

ข้อ 5. ผู้ ยืมต้องเป็นผู้ เอาประกนัรถยนต์หรือผู้ขบัข่ีในขณะเกิดเหต ุท่ีได้รับการยินยอมจากผู้ เอาประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข้อ 6. ผู้ ยืมจะต้องเติมน า้มนัให้อยู่ในระดบัเดียวกนักบัวนัท่ีรับรถไป 

ข้อ 7. ผู้ ยืมตกลงวา่จะใช้งาน และดแูลรักษารถยนต์ท่ียืม ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ประจ ารถยนต์ดงักลา่วให้อยู่ในสภาพท่ี

ดี และครบถ้วน เย่ียงวิญญชูนพงึกระท า ตลอดระยะเวลาท่ีใช้รถยนต์ดงักลา่ว และหากมีสิง่ใดหรือสว่นหนึง่สว่นใดของ

รถยนต์ช ารุดหรือสญูหายไปไมว่า่ด้วยเหตใุด ผู้ ยืมตกลงชดใช้คา่เสียหายให้ตามจ านวนท่ีเสียหายจริง 

ข้อ 8. ผู้ ยืมจะไมใ่ช้สอย หรือไมก่ระท าการอย่างใดอย่างหนึง่กบัรถยนต์ท่ียืม ในกรณีดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้คือ 

 8.1 ไมบ่รรทกุสนิค้า หรือสิ่งของใดๆ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ยืมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.2 ไมข่บัรถยนต์ในขณะเมาสรุา หรือเสพสารเสพติดให้โทษ รวมทัง้ไมใ่ห้บคุคลซึง่อยู่ในสภาพมนึเมาจากการดื่ม

สรุา หรือได้เสพสารเสพติดให้โทษขบัรถยนต์ดงักลา่ว 

8.3 ไมด่ดัแปลง ตอ่เติม สว่นใดสว่นหนึง่ของรถยนต์ดงักล่าว 

8.4 ไมใ่ช้รถยนต์ดงักลา่วบรรทกุวตัถอุนัตราย หรือวตัถมุีพิษ หรือวตัถไุวไฟ หรือวตัถสุิ่งของท่ีผิดกฏหมายหรือน า

รถไปใช้ในทางท่ีผิดกฏหมาย 

8.5 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ไมม่ีใบอนญุาตขบัรถยนต์ใช้สอย หรือขบัรถยนต์ท่ียืม 
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8.6 ไมน่ ารถไปใช้ประลองความเร็ว 

8.7 ไมน่ ารถไป ให้เช่า 

8.8 ไมน่ ารถไปใช้ลากจงูรถคนัอื่น 

หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กบัรถยนต์ท่ียืมหรือแก่บคุคลใด เน่ืองจากผู้ ยืมไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น 

ไมว่า่ข้อหนึง่ข้อใด หรือผิดสญัญานีข้้อหนึง่ข้อใด หรือหากผู้ ยืมหรือตวัแทนหรือบริวารของผู้ ยืมจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่

ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึง่ขึน้กบัรถยนต์ท่ียืม หรือแก่ผู้อื่นแล้ว ผู้ ยืมต้องชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด

ให้แก่ผู้ ให้ยืมแตเ่พียงผู้ เดียว 

ข้อ 9. ผู้ ให้ยืมได้น ารถยนต์ท่ีให้ยืมท าประกนัภยัประเภท 1 และ พรบ. ไว้กบับริษัท ไทยไพบลูย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

เพ่ือคุ้มครองความเสียหายอนัเกิดจากการใช้รถยนต์ท่ียืม ดงันัน้หากรถยนต์ท่ียืมเกิดเหตเุฉ่ียวชน หรือเกิดเหตใุดๆ ผู้ ยืมต้อง

แจ้งให้บริษัท ไทยไพบลูย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผู้ รับประกนัภยั และผู้ให้ยืมทราบทนัที 

ข้อ 10. หากรถยนต์ท่ียืมเกิดเหตเุฉ่ียวชน หรือเกิดเหตใุดๆ ผู้ ยืมต้องช าระคา่เสื่อมสภาพแก่ผู้ ให้ยืมจ านวน 3,000 บาท (สาม

พนับาทถ้วน) ยกเว้นความเสียหายนัน้เป็นอบุตัิเหตท่ีุเป็นฝ่ายถกูและมีผู้ชดใช้คา่เสียหาย 

ข้อ 11. หากรถยนต์ท่ียืมมีความเสียหายท่ีเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ผู้ ยืมจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

ข้อ 12. หากบริษัทประกนัภยัไมส่ามารถชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้กบัตวัรถยนต์หรือความเสียหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิได้

เตม็จ านวน ผู้ ยืมจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจนเตม็จ านวน 

ข้อ 13. ผู้ ยืมยินยอมให้ผู้ให้ยืมใช้สิทธิยดึหน่วงรถยนต์ท่ีผู้ ยืมน ามาซอ่มได้ จนกวา่ผู้ ยืมจะใช้คา่สินไหมทดแทนตามสญัญานี ้

จนครบถ้วน 

รายละเอียดอุปกรณ์ตดิรถยนต์ 

1. ล้ออะไหล.่........................2.เคร่ืองมือ...........................3.แมแ่รง...............................4.ฝาครอบล้อ........................... 

5. วิทย-ุเทป......................... 6. เลขไมล์กิโล...........................7.ระดบัน า้มนั........................8.ท่ีจดุบหุร่ี.......................... 

9.ผ้ายางปพืูน้......................10.สมดุคูม่ือรถยนต์...................11.สมดุคูม่ือป้ายแดง..................12.ยางกนัโคลน..............   

13.สภาพเบาะ....................................................................14. สภาพตวัถงัรถยนต์...................................................... 
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 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตา่งอา่นและเข้าใจข้อตกลงในสญัญานีด้แีล้ว เห็นวา่ถกูต้อง จงึลงช่ือเป็นหลกัฐานตอ่หน้า

พยาน 

 

ลงช่ือ ………………………………………..ผู้ ยืม                             ลงช่ือ ………………………………………. ผู้ให้ยืม         

      (............................................................)                                         (............................................................)                         

              วนัท่ี........./........./.........                                                                          วนัท่ี........./........./......... 

ลงช่ือ ………………………………………..พยาน                             ลงช่ือ ………………………………………พยาน          

      (............................................................)                                         (............................................................)                         

              วนัท่ี........./........./.........                                                                          วนัท่ี........./........./......... 

 

 

เอกสารประกอบการยืมใช้รถยนต์ระหว่างซ่อม  

1. ส าเนาใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์ และส าเนาบตัรประชาชนของ “ผู้ ยืม” 

2. ส าเนากรมธรรม์ประกนัภยั หรือบตัรประกนัภยัรถยนต์ (หากไมม่ี ให้สอบถามช่ือผู้ เอาประกนัภยัจากบริษัท) 

 


