คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
(วงเงิน 24,750 บาท/คัน/เดือน x 60เดือน = 1,485,000 บาท)
คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็ น รถยนต์ ตู้ โดยสารแบบหลั งคาทรงสู ง ขนาดไม่ น้ อ ยกว่า ๑๒ ที่ นั่ ง ใช้ เครื่ องยนต์ ดี เซล
ส่วนที่นั่งห้องโดยสารเป็นชนิดหมอนกันกระแทกศีรษะแบบเต็มใบ แบ่งเป็น ๓ แถว ดังนี้
- แถวที่ ๑ จำนวน ๒ ที่นั่ง มีที่พักแขน พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- แถวที่ ๒ จำนวน ๓ ที่นั่ง มีที่พักแขน พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- แถวที่ ๓ จำนวน ๔ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย
ทุกที่นั่งสามารถปรับระดับพนักพิงได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
2. เบาะที่นั่งเป็นรูปแบบ VIP หุ้มด้วยหนัง หรือหนังเทียมทั้งคันเป็นสีเทา
3. บุภายในห้องโดยสารส่วนที่เป็นโลหะพ่นสีด้วยวัสดุและสีเดียวกันกับเบาะ
4. มีเครื่องปรับอากาศเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
5. หน้าต่างกระจกประตูทั้ง 2 บาน ส่วนห้องคนขับ ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
6. เป็นรถยนต์ใหม่ และเป็นรุ่นปีที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน
7. ติดตั้งฟิล์มกันความร้อนและมีความเข้ม ๖๐% และกระจกหน้า ๔๐% แบบเต็มบาน
พร้อมติดม่านชนิดรางคูใ่ นส่วนของห้องโดยสาร
8. ตัวรถเป็นสีบรอนซ์เงิน
9. มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Central Lock)
คุณลักษณะทางเทคนิค
๑. ระบบเครื่ อ งยนต์ เป็ น เครื่ อ งยนต์ ดี เซล ชนิ ด ๔ สู บ ๔ จั งหวะ ระบายความร้ อ นด้ ว ยน้ ำ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
๒. ระบบส่งกำลัง เป็นแบบเกียร์ออโตเมติก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกียร์
๓. ระบบพวงมาลัยเป็นแบบ แร็คแอนด์พีเนี่ยน ควบคุมการขับเคลื่อนทาง ด้านขวา พร้อมระบบ
ช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
๔. ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก ล้อหลังเป็นแบบดิสเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก
๕. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. ล้อ และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
พร้อมล้อและยางอะไหล่ชนิดและขนาดเดียวกัน
๗. ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า และล้อหลัง ไม่น้อยกว่า 3,500 มม.
8. ถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ
๑. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. คู่มือการใช้รถยนต์ ภาษาไทย และสมุดรับประกัน
3. กุญแจสำรอง
4. ยางปูพื้นรถห้องคนขับ
5. แม่แรงยกรถพร้อมด้านขันและประแจถอดน็อตล้อ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 เล่ม
จำนวน 1 ดอก
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
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6. สายพ่วงแบตเตอร์รี่
จำนวน 1 ชุด
7. วิทยุ DVD ระบบจอสัมผัส พร้อมระบบนำทาง GPS และติดตั้งกล้องมองหลังขณะเข้าเกียร์ถอย
8. กล้องบันทึกภาพขณะขับขี่ ด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า 128 GB
จำนวน 1 ชุด
9. จอมอนิ เตอร์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว ชนิดพับเก็บได้ ติดตั้งบริเวณเพดานหลั งคารถ
ด้านหลังห้องคนขับพร้อมเสาอากาศ และกล่องดิจิตอลทีวี จำนวน 1 ชุด
10. ติดตั้งลำโพงหน้า - หลัง บริเวณห้องโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สัญญาณ
ขั้วสายไฟ ห้องคนขับ 2 ตัว ห้องผู้โดยสาร 4 ตัว
11. คอนโซลทรงเตี้ยสำหรับวางสิ่งของหลังที่นั่งคนขับ
จำนวน 1 ชุด
12. ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจก
จำนวน 2 ชุด
13. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด
14. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ Catalog ที่แนบท้ายสัญญา
รายละเอียดการให้บริการ
1. การชำระค่าบริการจะจ่ายเป็นรายเดือน ทุก ๆ สิ้นเดือน ตามเดือนแห่งปฏิทิน โดยผู้ให้เช่าต้อง
ปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทุกประการ
2. ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษารถยนต์ที่เช่าทุกๆ ระยะ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร (๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก
สำหรับรถยนต์ใหม่) หรือตามคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ หรือเวลาอันสมควรเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า
เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้โดยสาร ใช้งานได้ในสภาพที่ปลอดภัยสูงสุด
3. การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุ การเช่า ผู้ ให้ เช่าจะต้อ งทำประกันรถยนต์ที่ เช่า หรือรถยนต์ที่ น ำมาเปลี่ ยนหรือ
ทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์
พ.ศ.๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
มหาชนที่ผู้เช่าให้ความเห็นชอบและต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัย
ดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าในวันส่งมอบและทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า
ตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ หรือข้อ ๘ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๙ หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่
โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
3.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน
และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / คน
3.๒ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
3.๓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน
4. การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้ เช่าจะต้องจดทะเบีย นรถยนต์ที่เช่ากับกรมการขนส่ งทางบกและเสียภาษีประจำปีตาม
กฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า ให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญญาเช่า
รถยนต์ รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อๆไป ภายในกำหนดเวลาทุกปี
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5. ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้อง
นำรถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้ง
ในเรื่องความนิ ย มในยี่ ห้ อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (Price list) ในท้องตลาดมา
เปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าคิด
เป็น รายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิป รับผู้ให้ เช่าเป็นรายวั น ในอัตราวันละไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่ารถยนต์
ที่ เช่ า รายวั น ตามสั ญ ญาเช่ า ต่ อ คั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ ให้ เช่ า ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ เช่ าให้ น ำรถยนต์ ม าเปลี่ ย น
จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถคันใหม่มาเปลี่ยนให้
หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน ๑๐ (สิบ) วัน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทำเป็น หนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นำรถมาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยนซึ่ง
สภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่า
รถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้จนกว่าผู้ให้ เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่า
จะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น
6. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้าง และใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่าการครอบครองใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า
ตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้ งปวงเพื่อให้การเรียกร้อง หรือการรบกวนสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไป
โดยเร็ว โดยมิให้มีผลกระทบต่อการใช้รถยนต์ของผู้เช่า หากผู้ให้เช่ามิอาจดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่า
จะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand
name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (Price list) ในท้องตลาดมาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ทั้งสิ้น และ
หากการเรียกร้องหรือการรบกวนสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือผู้เช่าได้รับ
ความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่า
ฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
7. การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณี ที่ผู้ ให้ เช่ าเป็ น เจ้ าของกรรมสิ ท ธิ์ในรถยนต์ที่ นำมาให้ เช่า ผู้ ให้ เช่าจะโอนกรรมสิ ท ธิ์
ในรถยนต์ที่เช่าแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้เช่าและโดยไม่นำรถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ
ขนาด ประสิทธิภาพ เทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคา
ซื้ อ ขายรถยนต์ (Price list) ในท้ อ งตลาดมาส่ งมอบแก่ ผู้ เช่ าทดแทนก่ อ นไม่ ได้ หากฝ่ าฝื น ผู้ ให้ เช่ าต้ อ ง
รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่า
8. การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุง ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลืองรวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น
ทุก ชนิ ด และซ่อ มแซมรถยนต์ที่ เช่าในกรณี ค วามเสื่ อมสึ กหรอและความเสี ยหายอั น เกิด จากการใช้งาน
ตามปกติเยี่ยงวิญญูชนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาตรวจสภาพ
รถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกำหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กำหนดในข้อ ๓ รวมทั้งจะต้อง
บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการของผู้เช่าได้
ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย
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ในการบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้มารับรถยนต์
ที่เช่าจากผู้ เช่ าและจั ดหารถยนต์ส ำรองที่มีสภาพ ขนาด ประสิทธิภ าพ และอายุการใช้งานเช่นเดียวกับ
รถยนต์ที่เช่ามาให้ผู้เช่าใช้ทันที และถ้าหากผู้ให้เช่าไม่อาจดำเนินการตามเงื่อนไขนี้ได้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการ
ตามข้อ ๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม
ในการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์ที่เช่าเข้าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับ
เท่าใด เมื่อส่ งรถยนต์กลับ มาให้ผู้ เช่า น้ ำมันเชื้อเพลิ งในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิมผู้ให้ เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
เมื่อรถยนต์คัน ที่เช่าได้ผ่ านการใช้ งาน เป็นระยะเวลา 30 เดือน หรือ 40,000 กิโลเมตร
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มีสภาพใหม่ให้
กรณี ที่ผู้ให้ เช่านำรถยนต์ที่เช่าไปบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ผู้ ให้ เช่าต้องนำรถยนต์คันอื่นมา
ทดแทนทันที โดยในระหว่างเวลาที่ ผู้ให้เช่ายังมิได้นำรถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจาก
ผู้เช่าได้
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่า
รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (Price list) ในท้องตลาด
มาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานทัน ทีจนกว่ารถยนต์คันที่อยู่ระหว่างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะเรียบร้อย
พร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้ เช่าละเลยไม่จั ดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาใช้แทน
โดยผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้ นจนกว่าผู้ให้เช่าจะนำรถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่า
รถยนต์ที่เช่าจะบำรุงรักษาซ่อมแซมเสร็จ
ระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์
1. การส่งมอบรถยนต์ จำนวน 1 คัน ให้ส่งมอบ ณ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2. ในวัน ส่ งมอบรถยนต์ ผู้ ให้ เช่าจะต้อ งเป็ นผู้ อ อกค่าใช้ จ่ายในการส่ งมอบรถยนต์ที่ เช่าถึ ง
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และรถยนต์ที่ส่งมอบผู้ให้เช่าจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เต็มถังทุกคัน
3. ระยะเวลาในการเช่ ารถยนต์ 5 ปี (60 เดื อ น) โดยการคำนวณค่ า เช่ า สำหรับ รถยนต์
แต่ละคัน จะเริ่มนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบเอกสาร ให้ผู้เช่าในวันที่ส่งมอบรถยนต์ ดังนี้
4.1 เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีและติดแผ่นป้ายทะเบียนรถของกรมการขนส่ง
ทางบกที่ถูกต้อง
4.2 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4.3 กรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
4.4 สำเนากรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีเงื่อนไขถูกต้องครบถ้วน
5. จัดทำตราเครื่องหมายประจำสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตามขนาดที่
กำหนด ดังนี้
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5.1 ประตูด้ านข้ าง (ส่ ว นหน้ า) ซ้ ายขวา ติ ด ตราเครื่องหมายประจำหน่ ว ยงานตามที่
ผู้เช่ากำหนดตามภาพ

5.2 ติดชื่อหน่วยงาน “สถาบันพระบรมราชชนก” โดยติดบริเวณด้านข้าง ซ้ายขวา
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตัวอักษรสีน้ำเงิน สัดส่วนความยาวของตัวอักษรตามความเหมาะสมให้
สวยงาม
ทั้งนี้ เมื่อมีการส่งคืนรถที่เช่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องทำการลบตราเครื่องหมาย
และชื่อหน่วยงานออกจากตัวรถทันที
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ในการชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่ งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าเช่าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ของผู้เช่า
ก่อนครบกำหนดการชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน
2. ระหว่างการเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่า กรณีรถยนต์ที่เช่าขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิด
จากเหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า
และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาเช่ารถยนต์
(price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้ รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเอง
ทั้งสิ้น หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
นอกจากผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่า คิดเป็นรายวันต่อคันแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิปรับผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราวันละ
1,650 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อคัน ตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถยนต์มา
เปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กองกลางและประชาสัมพันธ์
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายนิพล ชาญศิริ)
(นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิ์เงิน)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองกลางและประชาสัมพันธ์

