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สัญญาเชาทรัพยสิน
สัญญานี้ทําที่………………………………เมื่อวันที่……………เดือน…………………..พ.ศ………...ระหวาง รานไฟน ซิลเวอร
แอนด จิวเวลรี่ สถานที่ติดตอ 236/10 ถ.เชียงใหม-ลําพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม เบอรโทรศัพท 053-802679,
081-5312070 ซึ่งตอไปในสัญญาจะเรียกวา “ผูใหเชา” ฝายหนึ่งกับ….………………………………………………
อยูบานเลขที่……………ซอย………………….ถนน………………….……………..แขวง/ตําบล…………………………
เขต/อําเภอ……………….………..จังหวัด………………..………… เบอรโทรศัพท..........................................
เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................ซึ่งตอไปในสัญญาจะเรียกวา “ผูเชา” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูใหเชาตกลงใหเชาและผูเชาตกลงเชาทรัพยสินคือ
...........(1)เครื่องประดับเงิน 92.5% ประดับดวยเพชรสังเคราะห เกรด AAA เคลือบชิ้นงานดวยทองคําขาว
...........(2)เครื่องประดับเงิน 92.5% ประดับดวยเพชรสังเคราะห เกรด AAA และ ไขมุกธรรมชาติแท เคลือบ
ชิ้นงานดวยทองคําขาว
...........(3)อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………..........
เพื่อประโยชนในการ สวมใสในเทศกาลตางๆ อาทิเชน งานแตงงาน, งานโชวตัว, งานสังสรรครื่นเริงตางๆ เปนตน
ขอ 2. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงเชาทรัพยสินตามขอ 1. มีกําหนดระยะเวลา________สัปดาห
นับตั้งแตวันที่…………เดือน………………….พ.ศ……...…ถึงวันที่……..เดือน……………………… พ.ศ. …………….
ขอ 3. ผูเชาตกลงชําระเงินดังกลาวตอไปนี้ใหผูใหเชาลวงหนาเปนจํานวนเงินเต็มของราคาขายสินคา โดยชําระแลว
ในวันที่..................เดือน.....................พ.ศ.................... โดยทางรานจะคืนเงินคาเชาสินคาคืนใหผูเชาหลังจากหักคาเชา
เปนจํานวนเงิน 10 % ของราคาขายสินคา และหลังจากหักคาเสื่อม ในกรณีที่เกิดจากการชํารุดบกพรอง หรือ สูญหาย โดยผูเชา
ยินยอมที่จะชดใชคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ไดกระทําจริง โดยไมมีขอแมใดๆทั้งสิ้น ตามที่ทางรานไดกําหนด
(1) คาเชาจํานวน…………………..….บาท จํานวน.................. ชิ้น
(2) คาวางเงินประกันสินคา จํานวน…………..………..บาท จํานวน................ชิ้น
รวมเปนเงินทั้งสิ้น…………………บาท (……………………………………..……) *จะคืนภายหลังการตรวจสอบสินคา 5
วันทําการ นับจากวันที่ไดรับสินคาคืน
เงินตามขอ 3 (2) ผูใหเชาจะคืนใหเมื่อผูเชามิไดผิดสัญญาและมิไดคางชําระเงินตาง ๆ ตามสัญญานี้
ขอ 4. ในวันทําสัญญานี้ ผูใหเชาไดสงมอบทรัพยสินที่เชาใหกับผูเชาแลว และผูเชาไดตรวจดูแลวเห็นวาอยูในสภาพ
ปกติที่ผูเชาจะไดใช หรือไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคแหงการเชานี้ทุกประการ อนึ่ง ผูใหเชาไมตองรับผิดในความชํารุด
บกพรองและรอนสิทธิ หากทรัพยสินที่ใหเชาอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม และหรือจะเปนอันตรายเสียหาย ผูใหเชาหรือตัวแทน
จะแจงใหผูเชาทําการแกไขหรือซอมแซมดวยทุนทรัพยของผูเชาเอง ซึ่งผูเชาจะตองรีบดําเนินการโดยพลัน หากละเลยหนาที่
ตามขอนี้และเกิดความเสียหายขึ้น ผูเชาจะตองรับผิดชอบแมในผลตอเนื่องอันเกิดจากการละเลยนี้ดวย
ขอ 5. ผูเชาจะตองสงวนรักษาทรัพยสินที่เชาเสมอดวยวิญูชนจะสงวนรักษาทรัพยสินของตนเอง และจะตองการ
รักษาความสะอาดตามปกติวิสัยและเทศบัญญัติเพื่อไมใหเปนที่เดือดรอนรําคาญและเสื่อมสภาพแกผูใหเชา
ขอ 6. ในกรณีที่ผูเชาละทิ้งทรัพยสินที่เชาดังกลาวเปนเวลาเกินกวา 15 วันหลังจากวันครบกําหนดคืนทรัพยสินที่เชา
โดยมิไดแจงเหตุขัดของหรือจําเปนใหผูใหเชาทราบ และเปนเหตุใหไมสามารถคืนทรัพยสินได คูสัญญาทั้งสองฝายใหถือโดย
ปริยายวาสัญญาเชาฉบับนี้เปนอันยกเลิกไปโดยทันที และทรัพยสินที่เชานั้นใหถือวาเปนการขายขาดแกผูเชาไปโดยปริยาย โดย
ผูเชาไมสามารถเรียกรองเงินคาประกันคืนจากผูใหเชาได
ถาผูเชาถูกพิทักษทรัพย ลมละลาย หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ใหถือวา
สัญญานี้เปนอันยกเลิกโดยทันที
ขอ 7. ในกรณีที่ผูเชาผิดนัดการสงคืนทรัพยสิน ผูเชาจะตองรับผิดชดใชคาปรับวันละ 5 % ของราคาขายสินคา ใน
กรณีที่ผูเชาจะตองเสียคาเสียหายใหแกผูใหเชา ซึ่งนอกจากจะชําระเต็มจํานวนแลว ผูเชายังจะตองชดใชดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
สิบหาตอปจากยอดเงินคาเสียหายทั้งหมดนับแตวันที่ตองรับผิด จนกวาจะชําระเสร็จพรอมทั้งคาใชจายตาง ๆ ที่ผูใหเชาตองเสีย
ไปเพื่อการนี้จนกวาจะจัดการใหมีการสงมอบทรัพยสินที่เชาใหแกผูใหเชาในสภาพปกติที่ผูใหเชาจะใชประโยชนได และถาผู
เชาไมจัดการดังกลาวนี้ภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่สัญญาเลิกกัน ผูใหเชาจะจัดการเองก็ไดโดยผูเชาตองรับผิดชอบชดใช
คาใชจายตา ง ๆ ที่ผูใหเ ชา ตองเสียไปอี กสวนหนึ่ง นอกจากคาปรั บดังกลาวขางตนดวย และผูใหเชาไมรับผิดชอบกรณี
สับเปลี่ยน ชํารุด สูญหาย ที่เกิดจากการขนสงไป และกลับคืนใดๆ ทั้งสิ้น และผูเชาจะตองสงกลับดวยอุปกรณมาตรฐานที่ทาง
เราแนบไปใหเทานั้น เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินที่จะสงกลับคืน
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ขอ 8. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันวา นอกจากที่ปรากฏรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญานี้แลว มิไดมีการตกลงหรือ
มี เ งื่ อ นไขอื่ น ใดด ว ยวาจาหรื อ ลายลั ก ษณ อั ก ษรนอกเหนื อ ไปจากนี้ แ ล ว ไม ว าจะมี ม าก อ นหรื อ ภายหลั ง สัญ ญานี้ การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอความในสัญญานี้จะทําไดตอเมื่อคูสัญญาทั้งฝายไดลงลายมือชื่อ และไดระบุไวในตนฉบับแหง
สัญญานี้ที่ผูใหเชาเก็บไววาไดมีการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอความแหงสัญญานี้แลว ปรากฏขอความตามเอกสารที่
ระบุ
คูสัญญาทั้งสองฝายไดเขาใจขอความแหงสัญญานี้ทั้งหมดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนาแหงตน จึงลงลายมือชื่อ
ไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
ลงชื่อ………………………………………ผูใหเชา

ลงชื่อ………………………………..ผูเชา

(…………………………………………)
วันที่เชา..........เดือน................. ป..............

ลงชื่อ………………………………………พยาน
(…………………………………………)
วันที่เชา..........เดือน................. ป..............

(…………………………………..)
วันที่เชา...........เดือน........... ป........

ลงชื่อ………………………………..พยาน
(…………………………………..)
วันที่เชา...........เดือน........... ป........

ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กรุณาติดตอ Fine Call Center 053-802-679 ในวันและเวลาทําการ
หรือ Fine-Contact Center: info@finejewelthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอมูลการคืนสินคา รายละเอียดการคืนสินคา
1._____________________________________________2___________________________________
3______________________________________________4___________________________________
เลขที่บัญชีของผูเชา ที่ตองการใหคืนเงินประกัน ชื่อบัญชี......................................................................
ธนาคาร...........................สาขา.....................เลขที่บัญชี...............................................ประเภท.............
..................................................................

..................................................................

ผูมอบอํานาจ (ผูเชา)

ผูรับสินคาคืน

***สําหรับทานที่ตองการมอบอํานาจใหกับบุคคลอื่นสงสินคาคืนแทน กรุณากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมดานลางนี้***
ขาพเจายินยอมใหคุณ..........................................................................(ชื่อ-นามสกุล) สงสินคาเชาคืนใหกับรานไฟน
ซิลเวอร แอนด จิวเวลรี่ แทนขาพเจา พรอมกันนี้ขาเจาไดแนบสําเนาบัตรประชาชน ของขาพเจาพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
มากับจดหมายฉบับนี้เพื่อเปนการยืนยันการมอบอํานาจ
...................................................................
...................................................................
(..................................................................)

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

ผูมอบอํานาจ (ผูเชา)

ผูรับมอบอํานาจ

เอกสารที่ใชประกอบการคืนสินคา
กรณีคืนสินคาดวยตนเอง ประกอบดวย

กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นมาคืนสินคาแทน ประกอบดวย

1) คูสัญญาเชาทรัพยสินกรอกขอมูลครบถวน
2) สําเนาบัตรประชาชนของผูเชาพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
3) เอกสารทั้งหมดที่สงไปใหพรอมสินคาเชา เชนใบรับประกัน
และกลองบรรจุภัณฑ

1) คูสัญญาเชาทรัพยสินกรอกขอมูลครบถวน
2) สําเนาบัตรประชาชนของผูเชาพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
3) สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
4) เอกสารทั้งหมดที่สงไปใหพรอมสินคาเชา เชนใบรับประกัน
และกลองบรรจุภัณฑ

สําหรับเจาหนาที่ : เลขที่......................ผูตรวจสอบ..................................วันเดือนปที่ตรวจสอบ...................
ผลการตรวจสอบ______________หมายเหตุ_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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