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นโยบายการให้บริการบ ารุงรักษารถยนตเ์ช่า ของบริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลสิซ่ิง แอนด ์
เซอรว์ิส(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

เพื่อรกัษำรถยนตข์องลกูคำ้ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั รวมถึงป้องกนัปัญหำฉกุเฉินที่อำจเกิดขึน้ เรำมุ่งเนน้กำรใหบ้รกิำร
ตรวจเช็คระยะเชิงป้องกนัท่ีมคีณุภำพสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบ ำรุงรกัษำที่ผูผ้ลิตรถยนตแ์นะน ำ นอกจำกนี ้ระบบกำรบรกิำรท่ีสมบรูณ์
พรอ้มดว้ยศนูยร์บัเรื่องฉกุเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ANSWER24  สำมำรถใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้โดยทนัที 

1. การใช้งานและดูแลรถยนต์เช่า 

o ภำยหลงัจำกทำงลกูคำ้ไดร้บัมอบรถยนตเ์ช่ำ กรุณำใชง้ำนและเกบ็รกัษำรถยนตเ์ชำ่อย่ำงระมดัระวงั  
o เพื่อกำรใชง้ำนท่ีเหมำะสม แนะน ำใหล้กูคำ้ใชง้ำนรถยนตเ์ช่ำตำมระยะทำงที่ระบไุวใ้นสญัญำเชำ่ เพื่อหลีกเล่ียงคำ่ใชจ้ำ่ยที่อำจถกู

เรียกเก็บ เมื่อส่งคืนรถยนตเ์ช่ำหลงัจำกสิน้สดุสญัญำเช่ำ อนัเป็นผลมำจำกระยะทำงที่ใชจ้รงิสงูเกนิกว่ำในสญัญำเชำ่อยำ่งมำก  
o ในกรณีรถยนตเ์ช่ำไดร้บัควำมเสียหำย ไม่วำ่จะเกดิจำกสำเหตใุดก็ตำม เนื่องจำกรถยนตเ์ชำ่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรซ่อมใหก้ลบัคืน

สภำพเดิม เพรำะฉะนัน้ กรุณำตดิต่อและปรกึษำทำงบรษิัทฯ โดยทนัที 

2. การบริการบ ารุงรักษารถยนต์เช่า  

o กำรตรวจเช็คตำมระยะและกำรซอ่มบ ำรุงทั่วไปของรถยนตเ์ช่ำ จะเขำ้รบับรกิำรท่ีศนูยบ์รกิำรตำมที่ก ำหนดไว ้
o ในกรณีที่ตอ้งกำรเปล่ียนแปลงศนูยบ์รกิำรใหม่ เนื่องจำกเหตผุลบำงประกำร เช่น เปล่ียนแปลงสถำนท่ีใชง้ำน กรุณำติดต่อ

สอบถำมมำทำงบรษิัทฯ ล่วงหนำ้ 

รายละเอียดของการบริการบ ารุงรักษารถยนต์เช่า  

o กำรตรวจเช็คตำมระยะตำมที่ก ำหนด จดัใหม้ีกำรตรวจเชค็บ ำรุงรกัษำรถยนตใ์นเชิงป้องกนัโดยก ำหนดตำมระยะทำงหรือ
ระยะเวลำตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิตรถยนตแ์ต่ละรำย 

o เปล่ียน/ใส่เตมิในส่วนของอะไหล่สิน้เปลือง เช่น สำยพำน ไสก้รองต่ำงๆ น ำ้กลั่น เป็นตน้ ดว้ยอะไหล่แทต้ำม มำตรฐำนกำรซ่อม
บ ำรุงรกัษำที่ก ำหนดไว ้ 

o เปล่ียนน ำ้มนัเครื่องคณุภำพสงูตำมมำตรฐำนกำรซ่อมบ ำรุงของผูผ้ลิตแต่ละรำย 
o เปล่ียนแบตเตอรี่ตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเอกสำรส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ(ยกเวน้ รถยนตไ์ฮบรดิ) 
o เปล่ียนยำงรถยนตต์ำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเอกสำรส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ(ในกรณียำงรั่วดรูำยละเอยีดในหวัขอ้)  

*เปลี่ยนแบตเตอร่ีและยางรถยนตท์ีม่ีคุณภาพเทียบเท่ากับอุปกรณ์ติดตัง้มาตรฐานจากผู้ผลิต ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและระบุแบรนด์ (แบรนด์ยางรถยนต์ทีใ่ช้: Dunlop / อื่นๆตามสัญญาของลูกค้า)  

o ซ่อมแกไ้ขส ำหรบัปัญหำจำกกำรใชง้ำนปกติและในกรณีรถเสียฉกุเฉิน 
o กำรซ่อมบ ำรุงพเิศษตำมขอ้ตกลงเพิ่มเติมในสญัญำเช่ำ 
o บรกิำรชว่ยเหลือฉกุเฉินบนทอ้งถนน ในกรณีเครื่องยนตห์ยดุท ำงำนกะทนัหนั รถยนตไ์ม่สำมำรถขบัเคล่ือนได ้ 
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รายการตรวจเช็คตามระยะ  (มาตรฐานการตรวจเช็คบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน)  

o จดักำรตรวจเช็คบ ำรุงรกัษำตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิตและของบรษิัทฯ 
o เปล่ียนน ำ้มนัเครื่องและเชค็กำรรั่วซมึ 
o ตรวจเช็คระบบหล่อเย็น 
o ตรวจเช็คไฟเตือนและไฟส่องสว่ำงต่ำงๆ ท่ีปัดน ำ้ฝน ยำงอะไหล่ เสยีงผิดปกติ กำรสั่นสะเทือน เป็นตน้ 
o ตรวจเช็คเครื่องยนต ์
o ตรวจเช็คระบบเบรก 
o ตรวจเช็คระบบแอร ์
o ตรวจเช็คยำงรถยนตแ์ละแบตเตอรี่ 
o อื่นๆ (สำยพำน น ำ้ยำแอร ์เป็นตน้) 

*ในบำงกรณี เช่น เสียงผิดปกติ สภำพเบรกผิดปกติ อำจมีกำรสอบถำมลกัษณะของปัญหำกบัทำงผูใ้ชโ้ดยตรง 

3. วิธีรับบริการตรวจเช็คตามระยะ  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

*ก ำหนดกำรตรวจเช็คตำมระยะ ตำมก ำหนดระยะทำง หรือระยะเวลำเป็นไปตำมมำตรฐำนของผูผ้ลิตรถยนตแ์ต่ละรำย 

 

 

 

3. ท ำนดัหมำยกบัศนูยบ์รกิำร 

 

2. แจง้ก ำหนดนดัหมำย 

 

5. แนะน ำกำรตรวจเชค็   

 

1. แจง้เตือนทำงอีเมล์
หรือโทรศพัท ์

4. เขำ้รบับรกิำร
ตรวจเช็ค 

 
บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย 

ออโต ้ลิสซิ่ง แอนด ์

เซอรวิ์ส (ไทยแลนด)์ 

จ ำกดั 

ลกูคำ้ 

 

ศนูยบ์รกิำร 
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4.วิธีปฏิบัติเวลารถยนต์เสีย  

รถยนต์เสียกะทันหัน 

ในกรณีที่รถยนตม์ีปัญหำ เช่น เวลำขบัขี่มีอำกำรผิดปกติ ไฟสญัญำณเตือนแสดงขึน้ เป็นตน้ กรุณำติดต่อทำงบรษิัทฯ โดยทนัที 
เพื่อน ำรถยนตเ์ขำ้รบักำรตรวจเชค็หรือซ่อมแกไ้ข 

  

 

 

 

 

การซ่อมยางรถยนต์ร่ัว 

ในกรณียำงรถยนตร์ั่ว กรุณำหยดุรถยนตโ์ดยทนัทีในสถำนท่ีปลอดภยั และเปล่ียนใชย้ำงอะไหล่แทนชั่วครำว ส ำหรบัรถยนตท์ี่มชีดุ
ซ่อมยำงรั่วชั่วครำวเป็นอปุกรณม์ำตรฐำนแทนยำงอะไหล่ กรุณำใชซ้่อมยำงรั่วชั่วครำวก่อน หำกผูข้บัขี่ไม่สำมำรถเปล่ียนยำงอะไหล่หรือซ่อม
ยำงรั่วชั่วครำวดว้ยตวัเองได ้กรุณำติดต่อมำยงั ANSWER24 เพื่อขอรบับรกิำรชว่ยเหลือฉกุเฉินบนทอ้งถนน 

ส ำหรบักำรซ่อมยำงรถยนตท์ี่รั่ว โดยขอ้ก ำหนดแลว้จะด ำเนินกำรซอ่มที่ศนูยเ์ปล่ียนยำงรถยนตใ์นเครือของทำงบรษิัทฯ แตใ่น
บำงครัง้เนื่องจำกควำมจ ำเป็นเรง่ด่วน สำมำรถด ำเนินกำรซ่อมที่ศนูยซ์่อมอื่นใกลเ้คยีงสถำนท่ีเกิดเหต ุหรือหำกมีขอ้สงสยัประกำรใด กรุณำ
ติดต่อทำงบรษิัทฯ 

การส ารองค่าใช้จ่ายในการซ่อม  

เนื่องจำกปัญหำฉกุเฉินท่ีเกิดขึน้ในบำงครัง้ อำจท ำใหต้อ้งด ำเนินกำรซ่อมแกไ้ขเรง่ด่วนและช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยโดยทนัทีที่ศนูยซ์่อมอื่น
ซึ่งอยูใ่กลส้ถำนท่ีเกดิเหต ุในกรณีดงักลำ่วขอใหท้ำงลกูคำ้ส ำรองจ่ำย พรอ้มขอใบเสรจ็ที่ระบชุื่อและที่อยู่ของทำงบรษิัทฯ อยำ่งถกูตอ้ง แลว้
จดัส่งมำใหท้ำงบรษิัทฯ เพ่ือรบัเงนิคืน (สงวนสิทธ์ิเฉพำะคำ่ซ่อมในกรณีเรง่ดว่นเทำ่นัน้) ส ำหรบัรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำตดิต่อทำงบรษิัทฯ  

  

 

 

 

 

ศนูยร์บัเรื่องฉกุเฉิน 
ANSWER24 

 

o ศนูยบ์รกิำรท่ีก ำหนด 

o ศนูยบ์รกิำรท่ีอยู่ใกล ้

o บรกิำรชว่ยเหลือฉกุเฉินบน

ทอ้งถนน 

ฝ่ำยบรกิำรของบรษิัทฯ 
 

ศูนยรั์บเร่ืองฉุกเฉิน ANSWER24  (ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน) 0-2990-6966 
เวลาท าการบริษทัฯ (จนัทร ์– ศุกร ์/ 8:30 – 17:30)  โทรศัพท ์0-2257-2700 

o รายละเอียดชื่อ, ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ส าหรับออกใบเสร็จรับเงนิ 
บรษิัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต ้ลิสซิ่ง แอนด ์เซอรว์ิส (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่ 
87/2 อำคำรซีอำรซ์ี ทำวเวอร ์ออลซีซั่นส ์เพลส ชัน้ 41 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330    
เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0105546034393 
*โปรดระบุหมายเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ในใบเสร็จรับเงนิทกุคร้ัง 
*ทางเราสามารถด าเนินการจ่ายเงนิคนืในนามของบริษทัเท่าน้ัน 

เวลำท ำกำรบรษิัทฯ 

 

นอกเวลำท ำกำร 
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5.วิธีปฏิบัติเวลาเกิดอุบัติเหตุ  

ดว้ยระบบที่สมบรูณพ์รอ้มของทำงบรษิัทฯ ที่มีศนูยร์บัเรื่องฉกุเฉิน ANSWER24  ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วนั ดงันัน้ หำกเกดิเหตุ
ฉกุเฉิน เช่น อบุตัิเหต ุทำงบรษิัทฯ จึงพรอ้มใหค้วำมช่วยเหลือลกูคำ้อยำ่งเหมำะสมทนัท่วงที โดยทำง ANSWER24 จะติดต่อแจง้เหตกุบัทำง
ประกนัภยัและประสำนงำนในกำรจดัส่งเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบไปยงัสถำนท่ีเกดิเหต ุและในเวลำเดียวกนัหำกมีผูไ้ดร้บับำดเจ็บ จะตดิตอ่เรียก
รถพยำบำลและเจำ้หนำ้ที่ต  ำรวจตำมควำมจ ำเป็น 
หำกเกิดอบุตัเิหต…ุ 
1. ตรวจสอบยืนยนัควำมปลอดภยัและปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บับำดเจ็บ (หำกม)ี 
2. อย่ำเคลื่อนยำ้ยรถยนตห์ำกไมจ่ ำเป็น เนื่องจำกตอ้งใชต้รวจสอบยืนยนัลกัษณะกำรเกิดเหตุ  
3. ติดต่อศนูยร์บัเรื่องฉกุเฉิน ANSWER24 

 

6. การใช้งานรถยนต์ทดแทน  

ทำงบรษิัทฯ ด ำเนินกำรจดัส่งรถยนตท์ดแทนตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นเอกสำรส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ 

กรณีใช้เวลาในการซ่อมบ ารุงเกินกว่า 24 ชั่วโมง (ยกเว้นการซ่อมเน่ืองจากอุบัติเหตุ) 

ภำยหลงัจำกน ำรถยนตเ์ขำ้รบับรกิำรซ่อมบ ำรุงที่ศนูยบ์รกิำร และทำงศนูยบ์รกิำรประเมินวำ่ตอ้งใชเ้วลำในกำรซ่อมบ ำรุงเกินกวำ่ 
24 ชั่วโมง จะมีกำรจดัสง่รถยนตท์ดแทนใหต้ัง้แต่ วนัท่ี 2 เป็นตน้ไป 

กรณีการซ่อมเน่ืองจากอุบัติเหตุ 

ภำยหลงัจำกลกูคำ้น ำรถยนตเ์ขำ้รบักำรซ่อมที่ศนูยบ์รกิำร/อู่ซ่อม จะมีกำรจดัสง่รถยนตท์ดแทนใหต้ัง้แต่ วนัท่ี 1 เป็นตน้ไป 

 

 
เกี่ยวกับรายละเอียดของประกันภัยของรถยนตท์ดแทน 

รำยละเอียดของประกนัภยัของรถยนตท์ดแทนจะขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิำรรถเช่ำแต่ละรำย ซึ่งควบคมุดแูลเงื่อนไขควำมคุม้ครองของ
ประกนัภยัเอง จงึท ำใหค้วำมคุม้ครองของประกนัภยัแตกต่ำงกนั  
รถยนตท์ดแทนเกิดอบุัติเหตุ/เสีย 

กรุณำตดิต่อผูใ้หบ้รกิำรรถเช่ำซึ่งจดัส่งรถยนตท์ดแทนใหห้รือติดตอ่ศนูยร์บัเรื่องฉกุเฉิน ANSWER24 
ค่าน ้ามันเชือ้เพลิงของรถยนตท์ดแทน 

บรษิัทฯจะแจง้ผูใ้หบ้รกิำรรถเช่ำจดัรถทดแทนใหล้กูคำ้พรอ้มเตมิน ำ้มนัเต็มถงั  ลกูคำ้จ ำเป็นตอ้งเตมิน ำ้มนัเต็มถงัในวนัคืนรถ
ทดแทน หำกลกูคำ้ไม่ไดเ้ติมน ำ้มนัคืนเต็มถงั ลกูคำ้อำจถกูเรียกเกบ็ค่ำน ำ้มนัรวมถึงค่ำปรบัเพิม่เตมิตำมเงื่อนไขของผูใ้หบ้รกิำร 
 
 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าเช่ารถทดแทน กรณีอุบัติเหตุทเีกิดขึน้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากทางบริษัทประกันภัย 

ตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย 

ศูนยรั์บเร่ืองฉุกเฉิน ANSWER24 (ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน) 0-2990-6966 
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ข้อควรระวังเวลาใช้รถยนตท์ดแทน 
หำ้มสบูบหุร่ีในรถยนตท์ดแทนหรือน ำสตัวเ์ลีย้งเขำ้ไปในรถยนตท์ดแทนโดยเด็ดขำด หำกฝ่ำฝืนอำจมีคำ่ปรบัจำกผูใ้หบ้รกิำรรถเช่ำ

เกิดขึน้ ซึง่ทำงลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเอง 

 

 

 
 

7. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสัญญาเช่า (ลูกค้าเป็นผู้ รับผิดชอบ) 

ค่ำซ่อมของรถยนตเ์ชำ่ที่มีสำเหตมุำจำก การท าแตกเสียหาย การสึกกร่อน และการสูญหาย ไม่รวมอยูใ่นกำรบรกิำร บ ำรุงรกัษำ 

ประเภทของค่าใช้จ่าย 

o ค่ำน ำ้มนัรถ ค่ำลำ้งรถ ค่ำจอดรถ ค่ำทำงด่วน คำ่ปรบั 
o ค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดจำกควำมผิดพลำด/ควำมประมำทเลินเล่อของลกูคำ้เอง เช่น ลืมกญุแจภำยในรถยนต ์กญุแจหำย/ช ำรุด เตมิน ำ้มนั

เชือ้เพลงิผิดประเภท เสำอำกำศหกั บตัรรบัประกนั แม่แรง หรือเครื่องมือประจ ำรถยนตส์ญูหำย เป็นตน้ รวมถงึค่ำรถทดแทน
ระหว่ำงซ่อม(ถำ้ม)ี  

o ค่ำใชจ้ำ่ยที่เกิดจำกกำรใชง้ำนท่ีผิดปกติ โดยผ่ำนกำรตรวจสอบและยืนยนัจำกศนูยบ์รกิำร 
o ค่ำใชจ้ำ่ยของผลิตภณัฑเ์สรมิส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ เช่น สำรใส่เพิ่มเติมในเครื่องยนตห์รือหมอ้น ำ้ สำรท ำควำมสะอำดตำ่งๆ สำร

ท ำควำมสะอำดหรือเคลือบกระจกบงัลมหนำ้ เป็นตน้ 
o ค่ำซ่อมจำกควำมเสียหำยที่เกิดขึน้เนื่องจำกกำรไม่น ำรถเขำ้รบับรกิำรตำมมำรตรฐำนของศนูยบ์รกิำรท่ีก ำหนดไว ้และฝืนขบัขี่

รถยนตต์่อในขณะท่ีมีสญัญำณไฟเตือนแสดงขึน้ ยำงรถยนตร์ั่วหรือรถยนตม์ีสภำพผิดปกติ รวมถงึค่ำซ่อมที่เป็นผลมำจำกกำรใช้
รถยนตเ์กินกวำ่ที่ระบไุวใ้นสญัญำเชำ่อยำ่งมำก 

o ค่ำใชจ้ำ่ยกรณีรถเกดิอบุตัเิหตทุกุกรณีที่บรษิัทประกนัภยัไม่คุม้ครอง ตำมเงือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตร์ะบไุว ้เช่น ค่ำตรวจ
สภำพรถ, ค่ำปรบั, เมำขณะขบัขี่, ไม่มีใบขบัขี่, ใบขบัขี่ปลอม คำ่ส่วนต่ำงที่เกิดจำกอบุตัิเหตทุี่ประกนัเรียกเก็บ 100% หรือ 50% 
เช่น ยำงรถยนต,์ สำรเหลวตำ่ง ๆ , อะไหล่ที่มีกำรสกึหรอจำกกำรใชง้ำน เช่น ชว่งล่ำง, ค่ำรถยกลำกที่ประกนัภยัเรียกเก็บเพิม่เติม 
รวมถงึค่ำรถยนตท์ดแทนระหวำ่งซ่อม (ถำ้ม)ี 

o ค่ำเสียหำยส่วนแรกที่ทำงประกนัภยัเรียกเก็บจำกผูข้บัขี่ เนื่องจำกไม่สำมำรถระบคุู่กรณีไดเ้วลำแจง้อบุตัิเหตุ หรือกรณีควำม
เสียหำยที่ไม่ไดเ้กิดจำกกำรชนหรือคว ่ำ (ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท)  

o ค่ำใชจ้ำ่ยเนื่องจำกแผ่นปำ้ยทะเบียนหรือป้ำยภำษีรถยนตส์ญูหำย รวมทงักรณีสญูหำยจำกกำรเกดิอบุตัิเหต ุ
o ค่ำใชจ้ำ่ยจำกกำรซ่อมบ ำรุงที่ศนูยบ์รกิำรอื่นนอกเหนือจำกศนูยบ์รกิำรท่ีก ำหนดไว ้โดยไม่แจง้ใหท้ำงบรษิัทฯ ทรำบก่อน 
o ค่ำซ่อมที่เกดิขึน้เนื่องจำกควำมละเลยในกำรเขำ้รบับรกิำรตรวจเชค็ตำมระยะที่ก ำหนดไว ้ 
o ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเปล่ียนแปลงเครือ่งหมำย/โลโกห้รือสติกเกอรใ์หม่ 
o ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรซ่อม/เปล่ียนของอปุกรณต์กแต่งหรือส่วนท่ีมกีำรดดัแปลงแกไ้ข 

ข้อจ ากัด 
o บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถทดแทนทีมี่ลักษณะดังนี ้รถยนตท์ีมี่น ้าหนักรวมมากกว่า 3 ตันขึน้ไป หรือ รถทีมี่ลักษณะพิเศษ (เช่น 

รถดั้มพ ์หรือรถตู้เย็น เป็นต้น) 
o ไม่สามารถก าหนด รุ่นรถ, สเปค, ปี, ขนาดบรรทุก, สีรถ หรือบริษัทผู้ให้บริการรถทดแทน และไม่สามารถจัดหารถทีเ่คร่ืองยนตเ์กิน

กว่า 3,000 ซีซี.ขึน้ไปรถยนตร์ะบบไฟฟ้า, รถทีต่ิดตั้งอุปกรณส่ื์อสาร, รถกระบะทีมี่หลังคา หรือตู้บรรทุก 
o การคืนรถทดแทนต้องคืนภายในเวลา 1 วัน นับจากวันทีร่ถยนตท์ี่ส่งซ่อมเสร็จเรียบร้อย มิฉะน้ันอาจเรียกเก็บค่าปรับตามอัตราค่า

เช่ารถรายวัน 
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8. การส่งคืนรถยนต์เช่า 

หลงัจำกสิน้สดุสญัญำเช่ำแลว้ รถยนตเ์ช่ำจะถกูส่งคืน (เฉพำะรถประเภทสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนเทำ่นัน้) 

 

การซ่อมรถยนต์เช่าให้กลับสู่สภาพเดิม 

ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว ้รถยนตเ์ช่ำจะถกูส่งคืนในสภำพเดิมที่ไมม่ีควำมเสียหำยใด เพรำะฉะนัน้ ก่อนส่งคืนรถยนตเ์ช่ำตอนสิน้สดุ
สญัญำ รถยนตเ์ช่ำที่มีควำมเสียหำยตอ้งไดร้บักำรซ่อมแกไ้ขหรือซ่อมใหก้ลบัคืนสู่สภำพเดิมก่อน 

ลักษณะที่ต้องซ่อมหรือแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิม  

o ควำมเสียหำยของภำยนอกรถยนต ์
o ควำมเสียหำยของภำยในรถยนต ์
o ควำมสกปรกที่ไม่สำมำรถลำ้งออกได ้เช่น รอยเป้ือนยำงมะตอย รอยเป้ือนสี เป็นตน้ 
o กระจก/เลนสก์ระจก รำ้วหรือแตก 
o กำรติดเครื่องหมำย/โลโก ้สติกเกอรน์อกเหนือจำกสญัญำเชำ่  
o กำรดดัแปลงหรือติดตัง้อปุกรณน์อกเหนือจำกที่ระบใุนสญัญำ 
o อปุกรณม์ำตรฐำนในรถยนต ์(เครื่องเสียง ฝำครอบลอ้ ยำงอะไหล่ ชดุกญุแจ อปุกรณอ์ื่นๆ) 

การขอความร่วมมือเวลาส่งคืนรถยนต์เช่า  

o กรุณำตรวจเช็คว่ำส ำเนำรำยกำรจดทะเบยีนรถยนต ์ปำ้ยภำษีปีล่ำสดุ คู่มือกำรใชร้ถ สมดุคู่มือกำรบ ำรุงรกัษำ กรมธรรมป์ระกนัภยั  
กญุแจส ำรอง อปุกรณต์ิดรถมำตรฐำน เช่น แม่แรง เครื่องมือต่ำงๆ ยำงอะไหล่ และส่งคืนทำงบรษิัทฯ ในวนันดัหมำยสง่คืนรถที่
สิน้สดุสญัญำเชำ่ 

o กรุณำตรวจเช็คว่ำมีทรพัยสิ์นหรือส่ิงของ เช่น นำมบตัร บตัรเติมน ำ้มนั ตกคำ้งภำยในรถยนตเ์ชำ่หรือไม่ เนื่องจำกกำรติดตำมคืน
ภำยหลงัจำกรบัรถยนตค์ืนแลว้อำจท ำไดล้ ำบำก  

o ในกรณีที่ลกูคำ้ไม่สะดวกและยงัไม่สำมำรถซ่อมควำมเสียหำยของรถยนตเ์ช่ำ หรือคำ่อปุกรณข์องรถยนตท์ี่ขำดหำยไป เช่นกญุแจ
รถยนต ์ลอ้อะไหล่ ชดุเคร่ืองมือ ไดจ้นกระทั่งส่งคืน ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำซ่อมท่ีเกิดขึน้ต่อไป 

 

 

 

 

❖ การคืนรถลูกค้าจะต้องส่งคืนรถยนตเ์ช่าในวันทีส่ิน้สุดสัญญา 
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9. แนะน าหมายเลขติดต่อ  

ศูนยรั์บเร่ืองฉุกเฉิน 

หากเกิดอุบัติเหตุหรือรถยนตเ์สีย 

24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมช่วยเหลือคุณในทันที 

 
 

 

รายละเอียดการตดิตอ่ เวลาท าการ หมายเลขติดต่อ 

อบุตัิเหตแุละรถยนตเ์สียฉกุเฉิน  ANSWER24 (Hotline) 24 ชั่วโมง 365 วนั 0-2990-6966 

นดัหมำยกำรตรวจเชค็ตำมระยะหรือปรกึษำเก่ียวกบักำรซ่อมบ ำรุงรกัษำ 

จันทร ์– ศุกร ์
8:30 – 17:30 

0-2257-2700 
สอบถำมเก่ียวกบักำรซ่อมรถยนตท์ี่เกิดอบุตัิเหต ุ

เอกสำรส ำเนำรำยกำรจดทะเบียนรถยนต ์ภำษีรถยนต ์กรมธรรมป์ระกนัภยั 

ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักำรบรกิำร 


