
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 

 
1. รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล (รถตู้) 
 1.1 เป็นรถยนต์ตู้ โดยสารแบบหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ที่นั่งตอนหลังคนขับมี 3 แถว)  
เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี ขนาดความกว้างไม่ต่่ากว่า 1 ,800 
มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2,280 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ภายใน
มีที่นั่งพร้อมเบาะพิง ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปูพ้ืนและบุด้านข้างด้วยวัสดุอย่างดี มีความเรียบร้อยและสวยงาม  
ตอนที่นั่งพนักงานขับรถ มีประตูทั้งซ้ายและขวา ตอนที่นั่งผู้โดยสารมีประตูบานเลื่อนด้านข้างซ้าย 1 บาน และ
ประตูตอนท้ายแบบเปิดขึ้น 1 บาน 
 1.2 รถยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สภาพพร้อมใช้งานทันที 
 1.3 สีรถยนต์เป็นสีขาว 
2. ระบบเครื่องยนต์ 
 เป็นเครื่องยนต์ดี เซล ระบบจ่ายน้่ ามันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล  
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซ ี
3. ระบบเกียร์  
 ระบบส่งก่าลังเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 สปีด พร้อมเกียร์ถอยหลัง 
4. ระบบเบรก 
 ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อค ABS ชุดเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก 
5. ระบบกันสะเทือน 
 แบบอิสระทอร์ชั่นบาร์สปรงิพร้อมเหล็กกันโคลง ด้านหลังเพลาแบบสปริงโช็คอัพ 
6. ระบบพวงมาลัย 
 พวงมาลัยขวามีเพาเวอร์ ปรับระดับได้ 
7. ตัวถังและช่วงโดยสาร 
 7.1 มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ดึงกลับอัตโนมัติส่าหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า (ยกเว้น  
ที่นั่งกลางตอนหน้าเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุดได้) 
 7.2 ตอนหลังช่วงห้องผู้โดยสารมีที่นั่งจ่านวนไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด  เบาะหนัง 
สามารถปรับเอน-นอนได้ไม่น้อยกว่า 150 องศา พร้อมที่พักเท้าแขน (เท้าแขนพับได้) มีคอนโซลใช้เป็นที่วางแก้ว
พร้อมที่เก็บของด้านหลังคนขับ บุภายในรถ สีเบาะนั่งพร้อมคอนโซลใช้สีโทนเดียวกัน 



 

 

 7.3 พื้นปูด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟลอร์ กุ๊นยางรอบคัน ปูพ้ืนด้วยผ้ายางสีด่ามีลายกันลื่น ตัดเข้ารูปทับอีกชั้น 
พร้อมยางปูพ้ืนส่าหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า และตกแต่งเพดานด้านบน ด้านในให้สวยงามและมีแสงสว่าง
เพียงพอ 
8. อุปกรณ์มาตรฐาน 
 8.1 มีระบบ Central Lock ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 8.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่มิได้ก่าหนดไว้ แต่มีความจ่าเป็น
ส่าหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ได้ติดตั้งไว้ให้ครบ 
 8.3 กระจกหน้าต่างด้านข้างห้องโดยสารเป็นแบบบานเลื่อน 
 8.4 กระจกประตูหน้าปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า และกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า 
 8.5 จะต้องมีวิทยุ FM-AM/DVD/MP3 และเป็นระบบน่าทาง GPS ติดตั้งล่าโพง ขนาดไม่ต่่ากว่า 50 วัตต์ 
3 คู่ พร้อมอุปกรณ์สัญญาณขั้วสายไฟอย่างดี ติดตั้งจอ LED ขนาดไม่ต่่ากว่า 15 นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อม     
เสาอากาศ 
 8.6 กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสงและกรองรังสียูวี สามารถกรองแสงได้
ไม่ต่่ากว่า 60% และป้องกันความร้อนเข้าห้องโดยสารพร้อมติดตั้งม่านบังแสงแดดชนิดราวคู่ด้วย 
 8.7 มีระบบป้องกันการล้อล็อค (ระบบ ABS) และตัดน้่ามันเชื้อเพลิงอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 8.8 ความกว้างขวางของห้องโดยสารต้องไม่น้อยกว่า 1.7 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
 8.9 ความกว้างช่วงล้อไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร (วัดจากขอบยางล้อ) 
 8.10 วงล้อเป็นอัลลอยด์พร้อมยางเรเดียลต้องเป็นชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันทั้ง 4 เส้น พร้อมยาง
อะไหล่ 1 ชุด และเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว  และขนาด 
หน้ายางไม่น้อยกว่า 225/70 
 8.11 ต้องมีเครื่องมือประจ่ารถตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 8.12 มีผ้ายางปูทับพ้ืนรถทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสาร 
 8.13 อุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 
 8.14 ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
 8.15 มีหนังสือคู่มือแนะน่าการใช้งานและบ่ารุงรักษาเป็นภาษาไทย คันละ 1 ชุด 
9. เงื่อนไขการเช่ารถโดยสาร (รถตู้) 
 9.1 เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
 9.2 ผู้ให้เช่าต้องจัดท่าตราสัญลักษณ์ของส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ติดข้างประตูหน้าซ้าย
และขวา 



 

 

 9.3 ผู้ให้เช่าจะต้องน่ารถไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์ประจ่าปี
ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวทั้งสิ้น  
 9.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดท่าประกันภัยรถยนต์ที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง ประเภทรถเช่า และตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 แบบไม่ระบุชื่อคนขับ และประกันภัยตามจ่านวนที่นั่งของรถยนต์ 
ที่น่ามาให้บริการแก่ผู้เช่าตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยตลอดอายุ
สัญญาเช่า โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น ดังนี้ 
  9.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ  และเสียชีวิตของบุคคล ภายในวงเงิน  1 ,000 ,000 บาท               
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)/คน และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)/ครั้ง 
  9.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)/ครั้ง 
  9.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตส่าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงิน ไม่ต่่ากว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)/คน 
 9.5 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าน่ารถยนต์ 
ที่ให้เช่าเข้ารับการบ่ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ผู้เช่าจะแจ้งผู้ให้เช่าทราบเพ่ือด่าเนินการ ดังนี้ 
  9.5.1 ในระหว่างการน่ารถยนต์ออกใช้งานหากรถยนต์ที่ใช้เช่าเกิดความช่ารุดเสียหายโดยฉุกเฉิน 
ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าน่ารถยนต์เข้าซ่อมแซมที่ศูนย์บริการรถยนต์ หากไม่มีศูนย์บริการ
รถยนต์ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าน่ารถยนต์คันดังกล่าวเข้าซ่อมแซมที่ อู่ซ่อมรถยนต์ที่ใกล้ที่สุด โดยผู้ให้เช่าจะต้อง
จ่ายเงินค่าซ่อมแซมดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ เช่าในทันทีที่ ได้รับใบเสร็จรับเงินเรียกค่าซ่อมแซม ซึ่งเป็นหลักฐาน 
การซ่อมแซมนั้น ๆ  
  9.5.2 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้เช่าจะต้องน่ารถยนต์คันอ่ืนมาทดแทน
ทันท ี
  9.5.3 กรณีเกิดเหตุขัดข้องนอกพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ให้เช่าจะต้องน่ารถยนต์มาทดแทน
ทันที นับแต่ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
  การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่า 
หรือดีกว่ามาทดแทน เพ่ือใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ช่ารุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องน่ารถยนต์คันที่น่ามา
ทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง  
หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดหารถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ช่ารุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ 2 ,500 บาท  
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 



 

 

  กรณีผู้เช่ามีความจ่าเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อ่ืนมาทดแทนในวันนั้นได้  
โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย 
 9.6 ผู้ให้เช่าต้องน่ารถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับบริการตรวจเช็คเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการ
บ่ารุงรักษา ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตก่าหนดและผู้ให้เช่าต้องแสดงหลักฐานการเข้าตรวจสภาพรถยนต์ให้ผู้เช่าได้
รับทราบด้วย 
 9.7 การน่ารถยนต์ไปซ่อมแซม หรือบ่ารุงรักษาตามก่าหนดระยะเวลา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้่ามัน
เชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้่ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่่ากว่าเดิม 
ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม 
 9.8 ในระหว่างน่ารถท่ีให้เช่าไปซ่อมบ่ารุงรักษา ห้ามมิให้ผู้ให้เช่าน่ารถไปใช้เพื่อกิจการอื่น 
 9.9 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงเช่าหรือรถยนต์คันที่จะน่ามาเปลี่ยนชั่ วคราวในกรณี  
ข้อ 9.5 และข้อ 9.7 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า 
 9.10 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบ่ารุงรักษา และค่าเปลี่ยนน้่ามันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของ   
ผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 
 9.11 น้่ามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบรถยนต์ 
 9.12 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ่ารุงรักษารถยนต์และค่าบริการอ่ืน ๆ เพ่ือให้รถยนต์ 
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีตลอดเวลา 
 9.13 ยางรถยนต์ที่เช่าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้น เป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน 
และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้น เมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ 40 ,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพ
ความลึกของดอกยางต่่ากว่า 3 มิลลิ เมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน ทั้ งนี้  ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และ 
ยางที่เปลี่ยนใหม่ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี และไม่เป็นยางหล่อดอก 
 9.14 ผู้ให้เช่าต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ที่เช่า อุปกรณ์และ 
ส่วนควบคุมของรถยนต์ที่เช่าที่มิได้เกิดจาการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้เช่า โดยผู้ให้เช่าต้องน่า
รถยนต์มาเปลี่ยน หรือทดแทนโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น และรถยนต์ที่น่ามาเปลี่ยน หรือทดแทนต้องอยู่ในสภาพ
ที่ใกล้เคียงกับรถยนต์ที่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า 
 9.15 ต้องมีเครื่องมือประจ่ารถ เช่น แม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุด ต่อคัน อุปกรณ์  
ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน 
 9.16 ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class A-B-C ส่าหรับใช้กับรถยนต์ 1 ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง 
ภายในรถยนต์แต่ละคนั ต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเปลี่ยนผงเคมี ทุก 1 ปี 
 9.17 ผู้ให้เช่าต้องจัดอุปกรณ์ส่าหรับล้างท่าความสะอาดรถยนต์ให้ครบถ้วน เป็นประจ่า 



 

 

  - คาร์โก้, ผงซักฟอก ขนาด 500 กรัม , สเปรย์ปรับอากาศ, น้่ายาเคลือบเบาะ (แว๊กซี), แชมพู 
ล้างรถ (2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง) 
  - แปรงขัดล้อ, ไม้ปัดขนไก่, ผ้าเช็ดรถ, ฟองน้่า, ถังน้่า (6 เดือน ต่อ 1 ครั้ง) 
 9.17 รถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดยส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ตลอดระยะเวลาการเช่า  
10. ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า 
 10.1 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้ให้เช่า  
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าในทุกกรณ ี
 10.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของรถยนต์ ทรัพย์สิน การบาดเจ็บและ
สูญเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ   
 10.3 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์ หรือก่าลังขึ้นรถ หรือก่าลังลงจากรถ ในกรณี
บาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาและหรือทุพพลภาพ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 10.4 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบโดยตรงในความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตการคุ้มครองของประกันภัย
รถยนต์ โดยไม่โอนหรือบอกปัดความรับผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย และจัดให้มีความคุ้มครองการประกันภัย 
11. เงื่อนไขการช าระเงิน 
 11.1 ผู้เช่าจะช่าระเงินค่าบริการรถยนต์ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน โดยผู้ให้เช่าจะต้องยื่นใบแจ้ง
ค่าเช่าบริการรถยนต์ต่อผู้เช่าภายในเดือนถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจรับการเช่าที่ผู้เช่าแต่งตั้งตรวจรับการเช่า  
ในเดือนนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 11.2 ในกรณีที่มีการช่าระค่าเช่าไม่เต็มเดือน การค่านวณค่าเช่าบริการรถยนต์จะค่านวณจากอัตราค่าเช่า
ต่อเดือนหารด้วย 22 คูณด้วยจ่านวนวัน โดยไม่นับรวมวันหยุด ค่าเช่าดังกล่าวนี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 11.3 ผู้เช่าจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ และค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 
12. เงื่อนไขค่าปรับ 
 12.1 ค่าปรับ ร้อยละ 0.2 ของวงเงินในการเช่าตามสัญญาในกรณี รถยนต์ที่ส่งมอบไม่สามารถใช้งานได้
ภายใน 30 วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้ให้เช่าจะต้องช่าระค่าปรับให้แก่ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 
ของราคาเช่า รวม 60 เดือน ของจ่านวนรถยนต์ที่ไม่ได้ส่งมอบ 
 12.2 ค่าปรับอัตราวันละ 2 เท่าของอัตราค่าเช่ารายเดือนหารด้วย 22 ต่อรถยนต์ 1 คัน กรณีที่ผู้ให้เช่า  
ไม่สามารถจัดรถยนต์มาให้บริการครบตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้เช่าให้ความเห็นชอบ
เป็นลายลักษณอั์กษร 
 12.3 ค่าปรับกรณี อ่ืน ๆ 



 

 

        กรณีอุปกรณ์ของรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนที่ผู้ให้เช่าติดเพ่ิมตามข้อ 7.1 ไม่ครบถ้วน และหรือใช้งาน
ไม่ได้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวันในอัตราอย่างละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)/วัน/ชิ้น) 
 
 
13. เงือนไขการโอนสิทธิ์ 
 ผู้ให้เช่าจะต้องไม่โอนสิทธิในการเช่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืน หากผู้ให้เช่าฝ่าฝืน ผู้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ และผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากธนาคารที่ออกหนังสือ 
ค้่าประกันสัญญา เป็นจ่านวนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และผู้ให้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า 
อีกด้วย 
14. การบอกเลิกสัญญา 
 ในกรณีที่ผู้เช่าได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ให้เช่า แก้ไขความบกพร่องของรถยนต์เพ่ือให้รถยนต์ 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีตามวัตถุประสงค์แล้ว แต่ผู้ให้เช่ายังเพิกเฉยจนครบก่าหนด 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้เช่า หรือผู้ให้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และมีสิทธิด่าเนินการตามข้อ 9 และ  
หากผู้เช่าต้องเช่าเหมาหรือเช่ารถยนต์จากบุคคลอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วนภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันบอกเลิก
สัญญา ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชดใช้ค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเพ่ิมขึ้นจากค่าเช่าที่ก่าหนดไว้ใน  
สัญญานี้ให้แก่ผู้เช่าอีกด้วย 
15. เงือนไขอ่ืน ๆ 
 15.1 ผู้เช่าขอสงวนสิทธิที่จะเช่ารถยนต์น้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีผู้เช่าได้รับ 
 15.2 ผู้เช่าของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ให้เช่าไม่กระท่าตามสัญญา 
ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เช่าได้รับความเสียหายในทุกกรณี 
 15.3 ผู้เช่าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรถยนต์ หรือประโยชน์ในการใช้งาน ผู้เช่า  
มีสิทธิติดป้ายโลหะ หรือประทับตราท่าเครื่องหมายอ่ืนใด หรือติดข้อความหรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่จ่าเป็นในการใช้งาน
ของผู้เช่าหรือด่าเนินการใด ๆ บนรถยนต์ที่เช่า โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน  
16. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์
มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ที่ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถ.สุขุมวิท ต. ปากน้่า  
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270 e-mail : eduprakan@gmail.com หากมีข้อสงสัยติดต่อ
สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02 1172386 โทรสาร 02 1172387 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที 5 พฤษภาคม 2561 
นางสาวสุนิตย์  ดีประหลาด  ประธานคณะกรรมการ 
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