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หนังสือสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองมอืตรวจสภาพรถ 
  

หนงัสือสัญญาเช่าซ้ือฉบบัน้ี ทาํท่ี  98/1  หมู่ท่ี  2  ตาํบล  โพหัก      อาํเภอ  บางแพ   จงัหวดั  ราชบุรี โทร. 0-3238-7786

ระหวา่ง  .............นายสมประสงค ์     ศรีประภา.............. อาศยัอยูเ่ลขท่ี .....186/3.... หมู่ท่ี ....1..... ตาํบล ..........หนองไมแ้ดง........... 

อาํเภอ ........... .เมือง.............จงัหวดั ............ชลบุรี ...........โทร..........081-653-6427..........  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “เจา้ของ” ฝ่ายหน่ึง   

กบั............................................................................  อาย ุ..........ปี อาศยัอยูเ่ลขท่ี.......... หมู่ท่ี..........ซอย............................................

ถนน.......................................... ตาํบล/แขวง..........................................อาํเภอ/เขต................................. จงัหวดั .............................. 

โทร...................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูเ้ช่าซ้ือ” อีกฝ่ายหน่ึง     ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญากนัมีขอ้ความดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. เจา้ของตกลงใหเ้ช่าซ้ือ และผูเ้ช่าซ้ือตกลงเช่าซ้ือทรัพยสิ์นของเจา้ของ ตามรายละเอียดในรายการทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ 

การเช่าซ้ือ และกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือขา้งล่างน้ี 

รายการทรัพย์สินทีเ่ช่าซ้ือ, การเช่าซ้ือ และกําหนดชําระค่าเช่าซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ขอ้ 2. เงินค่าเช่าซ้ือทั้งหมดดงักล่าวในขอ้ 1. ผูเ้ช่าซ้ือตกลงผอ่นชาํระเงินค่าเช่าซ้ือ โดยผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ตามจาํนวน

และกาํหนดเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ การเช่าซ้ือ และกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือตามขอ้ 1. ขา้งตน้ ณ สถานท่ีตั้งของ

เจา้ของตามขา้งตน้ โดยผูเ้ช่าซ้ือจะตอ้งชาํระให้ตรงตามกาํหนด และการชาํระค่าเช่าซ้ือตรงตามกาํหนดเวลา ถือเป็นสาระสาํคญัของ

สัญญาเช่าซ้ือน้ี ถา้ผูเ้ช่าซ้ือผดินดัไม่ชาํระหรือชาํระล่าชา้ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา ผูเ้ช่าซ้ือตกลงยนิยอมเสียเบ้ียปรับของค่าเช่าซ้ือ

งวดนั้น ๆ ท่ีคา้งชาํระใหแ้ก่เจา้ของในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนบัแต่วนัผดินดัจนกว่าจะชาํระเสร็จ และยนิยอมเสียค่าติดตาม

เรียกเก็บแก่เจา้ของอีกดว้ย เพียงเท่าท่ีเจา้ของไดใ้ชจ่้ายไปจริง เพ่ือการดงักล่าวตามความจาํเป็นและมีเหตุผลอนัสมควร  การท่ีผูเ้ช่า

ซ้ือเสียเบ้ียปรับให้เจา้ของดงักล่าว  ไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีเจา้ของจะดาํเนินการอ่ืนใดตามสัญญาน้ีและหรือดาํเนินการฟ้องร้อง

ดาํเนินคดี  อน่ึง เม่ือลงนามในสัญญาเช่าซ้ือฉบบัน้ีแลว้ ผูเ้ช่าซ้ือไดช้าํระเงินในวนัทาํสัญญาหรือชาํระเงินจาํนวนแรก (เงินดาวน์) 

หรือชาํระเงินบางส่วนเป็นจาํนวนตามท่ีระบุไวใ้นรายการทรัพยสิ์น การเช่าซ้ือและกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือ เงินจาํนวนน้ีให้ตกเป็น

กรรมสิทธ์ิของเจา้ของอยา่งเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผูเ้ช่าซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องคืน 
 ขอ้ 3.  ค่าเสียหายทั้งปวงอนัเกิดจากการใชแ้ละการเก็บรักษาท่ีไม่อยูใ่นเง่ือนไขการรับประกนั  ถึงแมว้่าจะเกิดจาก

อุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผูเ้ช่าซ้ือตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบเฉพาะค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีทาํสัญญาและผูเ้ช่าซ้ือตอ้ง

แจง้ให้เจา้ของทราบทนัทีในเม่ือทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือเกิดความเสียหายหรือบุบสลายข้ึน หากเจา้ของตอ้งออกเงินค่าใชจ่้ายหรือ

ค่าเสียหายแทนไปก่อนแลว้ ผูเ้ช่าซ้ือตกลงชดใชคื้นให้แก่เจา้ของเพียงเท่าท่ีเจา้ของไดใ้ชจ่้ายไปจริงตามความจาํเป็นและมีเหตุอนั

ควร 
 ขอ้ 4. สิทธิตามสัญญาเช่าซ้ือฉบบัน้ี เป็นสิทธิเฉพาะของผูเ้ช่าซ้ือเท่านั้น ดงันั้นในระหว่างอายสุัญญาเช่าซ้ือ ผูเ้ช่าซ้ือจะไม่

ทาํการขาย ขายฝาก จาํหน่ายจ่ายโอน จาํนาํ ให้เช่าช่วง ให้ยมืหรือมอบให้ผูอ่ื้นครอบครอง หรือใชป้ระโยชน์ หรือก่อภาระผกูพนั

หรือหน้ีสินใด ๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือน้ีเป็นอนัขาด และสัญญาว่าจะเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือไว ้ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน  
(มีต่อหนา้ท่ี 2/3) 

 

รายการทรัพย์สินที่เช่าซือ้ 
ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ 
 
          เคร่ืองทดสอบศนูยล์อ้และเคร่ืองทดสอบประสิทธิ- 
ภาพห้ามลอ้รถยนต ์ชนิด TRO thai รุ่น PA400X 
พร้อมส่วนควบคุม  จาํนวน 1 ชุด   
 

การเช่าซื้อและกาํหนดชําระค่าเช่าซื้อ 
ราคาทรัพยสิ์น                                                     ..............................บาท 
เงินท่ีช าํระในวนัทาํสญัญาหรือเงินดาวน์ #1      ...............................บาท 
เงินท่ีชาํระในวนัติดตั้งเคร่ืองหรือเงินดาวน์ #2   ..............................บาท                         

ค่าเช่าซ้ือทั้งส้ิน (ไม่รวมชาํระในวนัทาํสัญญา)   ...............................บาท 
แบ่งชาํระเป็น ........ งวด  ดงัน้ี 
งวดท่ี .......ถึง......ชาํระ เป็นเงิน                         ................................บาท

งวดท่ี ...... ชาํระเป็นเงิน              ................................บาท 
กาํหนดชะระทุกวนัท่ี........ของเดือน 
เร่ิมชาํระงวดท่ี 1    วนัท่ี........เดือน..................พ.ศ..................เป็นตน้ไป 
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ช่ือสถานตรวจสภาพรถ .............................................................. ตั้งอยูเ่ลขท่ี ............... หมู่ท่ี ............ ซอย ........................................ 

ตาํบล/แขวง......................................................อาํเภอ/เขต....................................................  จงัหวดั.................................................. 

โทร............................................... และจะนาํไปเกบ็รักษาไวท่ี้อ่ืนไม่ได ้เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของเป็นหนงัสือเท่านั้น 

 ขอ้ 5. ผูเ้ช่าซ้ือสญัญาวา่จะใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือดว้ยความระมดัระวงัเยีย่งวญิ�ชูนพึงใชท้รัพยสิ์นของตนเอง หากผูเ้ช่าซ้ือ

ใชท้รัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือโดยไม่ระมดัระวงั  หรือประมาทเลินเล่อ  หรือจงใจ  หรือเป็นความผดิของผูเ้ช่าซ้ือ  ทาํให้ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ

สูญหาย  ถกูทาํลาย ถกูยดึ ถกูอายดั หรือถูกริบ ผูเ้ช่าซ้ือตกลงรับผดิชอบชาํระค่าเช่าซ้ือให้แก่เจา้ของจนครบถว้นตามสัญญา แต่หาก

ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือสูญหาย ถูกทาํลาย ถูกยดึ ถูกอายดั หรือถูกริบโดยมิใช่เป็นความผดิของผูเ้ช่าซ้ือ ผูเ้ช่าซ้ือตกลงรับผดิชอบ

ค่าเสียหายหรือเบ้ียปรับ หรือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการทวงถาม การติดตามทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ ค่าทนายความ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด เพียง

เท่าท่ีเจา้ของไดจ่้ายไปจริงตามความจาํเป็นและมีเหตุผลอนัสมควร 
 ขอ้ 6. ในระหว่างสัญญาเช่าซ้ือ ผูเ้ช่าซ้ือตกลงให้เจา้ของหรือตวัแทนของเจา้ของ เขา้ตรวจดูแลทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือไดทุ้ก

เวลาและถา้เจา้ของหรือตวัแทนประสงคจ์ะทดสอบประสิทธิภาพของทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือ ผูเ้ชา้ซ้ือตกลงยนิยอมให้เจา้ของหรือ

ตวัแทนกระทาํไดแ้ละทรัพยสิ์นนั้นจะอยู ่ณ ท่ีตั้งดงักล่าวในขอ้ 4. 
 ขอ้ 7. คู่สญัญาตกลงให้ ในกรณีดงัต่อไปน้ี เจา้ของมีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าซ้ือได ้
       7.1 ผูเ้ช่าซ้ือผดินดัชาํระค่าเช่าซ้ือรายงวด 2 งวดติด ๆ กนั  และหรือเจา้ของไดมี้หนงัสือบอกล่าวผูเ้ช่าซ้ือให้ใชเ้งินราย

งวดท่ีคา้งชาํระนั้นภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้ช่าซ้ือไดรั้บหนงัสือ แต่ผูเ้ช่าซ้ือละเลยเสียไม่ปฏิบติัตามหรือไม่ไดช้าํระภายใน

กาํหนดเวลา 15 วนั ดงักล่าวขา้งตน้ หรือ 
        7.2 ผูเ้ช่าซ้ือผดิสญัญาในขอ้ท่ีเป็นสาระสาํคญัขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือ 
        7.3 ผูเ้ช่าซ้ือมีหน้ีสินลน้พนัตวั หรือกระทาํการใด ๆ ท่ีสันนิษฐานไดว้่ามีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือมีคาํสั่งพิทกัษ์ทรัพย์

ของผูเ้ช่าซ้ือ หรือมีการแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีหรือผูจ้ดัการมรดก หรือจดัการส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพยสิ์น หรือส่ิงของของผูเ้ช่าซ้ือ 

หรือถา้ผูเ้ขา้ซ้ือนดัประชุมเจา้หน้ี หรือทาํตราสารโอนทรัพยสิ์นหรือประนอมหน้ี หรือยอมความให้แก่เจา้หน้ี หรือมีมติให้เลิกลม้

บริษทั ขอใหศ้าลพิทกัษท์รัพย ์หรือตาย หรือ 
         7.4 ผูเ้ช่าซ้ือถูกพิพากษาลงโทษในคดีอาญา เก่ียวกบัยาเสพติด การฉอ้ราษฎร์บงัหลวง หรือผูเ้ช่าซ้ือถูกบงัคบัคดี หรือ

ถูกอายดัทรัพย ์หรือยอมให้ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือถูกยดึในการบงัคบัคดีใด ๆ หรือตามหมายยืน่ หรือปล่อยให้มีการบงัคบัคดีตามคาํ

พิพากษา หรือในการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา หรือ 
           7.5 ผูเ้ช่าซ้ือแจง้รายการให้ปรากฏในสัญญาเป็นเทจ็ 
 เม่ือสัญญาเช่าซ้ือเลิกกนัแลว้ บรรดาเงินท่ีไดส่้งชาํระให้แก่เจา้ของแลว้ทั้งหมดให้ริบเป็นของเจา้ของทั้งส้ิน และผูเ้ช่าซ้ือมี

หนา้ท่ีจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือคืนใหแ้ก่เจา้ของในสภาพเรียบร้อยโดยพลนัดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าซ้ือเอง หากส่งมอบคืน

ไม่ไดห้รือคืนในสภาพเรียบร้อยไม่ได ้ตอ้งชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่เจา้ของและค่าติดตามทวงถามตามความจาํเป็นและมีเหตุผลอนั

สมควร การท่ีผูเ้ช่าซ้ือครอบครองหรือยนิยอมให้ผูอ่ื้นครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือเม่ือสัญญาเลิกกนัแลว้ ถือว่าครอบครองโดยมิ

ชอบและให้ถือว่าเป็นการครอบครองโดยมีเจตนาทุจริตเบียดบงัไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั ผูเ้ช่าซ้ือยนิยอมอนุญาตให้เจา้ของหรือ

ตวัแทนมีสิทธิท่ีจะเขา้ยดึอายดัหรือกลบัเขา้ครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือและเอาไปเสียซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือไดต้ามกฎหมาย 
 ขอ้ 8. เม่ือผูเ้ช่าซ้ือไดช้าํระเงินค่าเช่าซ้ือครบถว้นรวมทั้งเบ้ียปรับ ค่าใชจ่้าย และเงินอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา

ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ เจา้ของตกลงให้ทรัพยสิ์นท่ีเช่าซ้ือตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่าซ้ือทนัที 
 ขอ้ 9. ผูเ้ช่าซ้ือจะตอ้งรับผดิชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการทวงถาม   การติดตามยดึทรัพยสิ์นท่ีให้เช่าซ้ือกลบัคืน  ค่า

ทนายความ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยการท่ีผูเ้ช่าซ้ือผดินดัชาํระค่าเช่าซ้ือ หรือเน่ืองจากมีการบอกเลิกสัญญาตามจาํนวนท่ี

เจา้ของไดใ้ชจ่้ายไปจริงเพ่ือการดงักล่าวตามความจาํเป็นและมีเหตุผลอนัสมควร 
(มีต่อหนา้ท่ี 3/3) 

 
 

 
 



 
หนา้ท่ี 3/3 

 
 ขอ้ 10. การผอ่นผนัใด ๆ ของเจา้ของท่ีมีต่อผูเ้ช่าซ้ือ ในกรณีท่ีผูเ้ช่าซ้ือไดก้ระทาํผดิไปจากขอ้ตกลงอนักาํหนดไวใ้น

สัญญาน้ี ผูเ้ช่าซ้ือขอให้สญัญาวา่จะไม่ถือเอาเป็นเหตุใหผู้เ้ช่าซ้ือขอผอ่นผนัชาํระเบ้ียปรับ โดยรวมไวช้าํระคราวเดียวกบัค่าเช่าซ้ือ

งวดสุดทา้ย ให้ถือว่าเจา้ของไดส้งวนสิทธิเรียกร้องเบ้ียปรับไวแ้ลว้ในเวลารับชาํระหน้ี สัญญาฉบบัน้ีแต่ละขอ้เป็นอิสระต่างหาก

จากกนั ในกรณีท่ีศาลไม่บงัคบัส่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญาฉบบัน้ี คู่สัญญาตกลงให้สัญญาส่วนท่ีเหลือมีผลบงัคบัเต็มท่ี 
 ขอ้ 11. บรรดาหนงัสือติดต่อทวงถามหนงัสือบอกกล่าวอ่ืนใด เม่ือไดส่้งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ผูเ้ช่าซ้ือ

ตามท่ีอยูท่ี่ระบุในสัญญาเช่าซ้ือน้ีหรือท่ีอยูท่ี่ผูเ้ช่าซ้ือแจง้การเปล่ียนแปลงเป็นหนงัสือคร้ังหลงัสุด ใหถื้อว่าไดส่้งให้แก่ผูเ้ช่าซ้ือแลว้

โดยชอบ ทั้งน้ีไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่จะมีผูรั้บหรือไม่ และแมว้า่หากส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะสถานท่ีดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปหรือถกูร้ือถอน

ไปโดยผูเ้ช่าซ้ือไม่ไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนไปนั้นเป็นหนงัสือต่อเจา้ของกดี็หรือส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบสภถานท่ีท่ี

ระบุไวข้า้งตน้กดี็ ใหถื้อว่าผูเ้ช่าซ้ือไดรั้บและหรือทราบหนงัสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนงัสืออ่ืนใดของเจา้ของท่ีมีถึงผู ้

เช่าซ้ือแลว้ 
 ขอ้ 12. ผูเ้ช่าซ้ือตกลงยนิยอมให้เจา้ของตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัผูเ้ช่าซ้ือ และยนิยอมให้เจา้ของหรือผูเ้ก็บ

ขอ้มลูต่าง ๆ เก่ียวกบัผูเ้ช่าซ้ือมีสิทธิท่ีจะเปิดเผยหรือแลกเปล่ียนขอ้มลูของผูเ้ช่าซ้ือท่ีให้ไวก้บัเจา้ของ ทั้งในใบคาํเสนอขอเช่าซ้ือ 

สัญญาเช่าซ้ือ หรือทางการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคล ๆ ใดก็ตามท่ีเจา้ของเห็นสมควร หรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในการเสนอ

สินคา้หรือบริการท่ีเจา้ของเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ช่าซ้ือ รวมทั้งการตอบขอ้สงสัยผา่นระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตหรือ

คอมพิวเตอร์ในอนาคตดว้ย และให้ความยนิยอมน้ีมีอยูต่ลอดไป แมค้าํเสนอขอเช่าซ้ือ และสญัญาเช่าซ้ือน้ีจะส้ินสุดลงแลว้ก็ตาม 
 ขอ้ 13. คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายยนืยนัว่าสัญญาเช่าซ้ือน้ีตรงตามเจตนาท่ีแทจ้ริง ไม่ไดท้าํข้ึนเพ่ืออาํพรางนิติกรรมอ่ืนใดทั้งส้ิน 
  
 คู่สัญญาไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือและตราประทบั (ถา้มี) ไวเ้ป็นสาํคญั 
 
 
 
 
ลงช่ือ ........................................................ เจา้ของ                                        ลงช่ือ ......................................................ผูเ้ช่าซ้ือ 
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