




















ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ   เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จ านวน 2 คัน  

2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย  งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    ส่วนราชการ   สถาบันมะเร็งแห่งชาติ          

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร             2,970,000.00                                     บาท 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 สิงหาคม 2563  

    เป็นเงิน          2,970,000.00         บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                    -                      บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     5.1  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จ ากัด  

     5.2  บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด (มหาชน) 

     5.3  

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

     6.1  นายสมศักดิ์             วงศานราธิบ       ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 

     6.2  นางนุชรี                 เปี่ยมสอาด        ต าแหนง่    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     6.3  นางสาวขวัญกมล      นุชท่าโพธิ์          ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

     ........................................................................ประธานกรรมการ 
   (    นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ    ) 

..............................................................กรรมการ ..............................................................กรรมการ 
   (      นางนุชร ี  เปี่ยมสอาด      )               (  นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์  ) 



รายละเอียดการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
1. ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลัก
ในการพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลายต้องมีการ
เดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด 
เป็นประจ าทุกวันโดยใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะในการเดินทาง แต่เนื่องจากสัญญาเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสาร
ส่วนกลาง จ านวน ๒ คัน ซึ่งครบก าหนดตามสัญญา จึงจ าเป็นต้องเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารจากเอกชน เพ่ือใช้
บริการ  
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ  

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และต้องเป็น      
นิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ ซึ่งมผีลงานประเภทเดียวกัน เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีส่ถาบันมะเร็งแห่งชาติเชื่อถือ                        
 3.๕ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

3.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 

(ลงชื่อ) ............................................................ประธานกรรมการ 
                                          (     นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ     ) 
 
(ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ      (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ 
          (        นางนุชร ี  เปีย่มสอาด       )                             (   นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์   ) 
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1. ข้อก ำหนด 
      รำยละเอียดกำรให้บริกำร 
 1.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบ และสามารถใช้งานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  ๑.๒ ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการท าประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่า ตลอดอายุการเช่าตามสัญญา ผู้ให้เช่า
จะต้องท าประกันภัยรถยนต์ที่ เช่า หรือรถยนต์ที่น ามาเปลี่ยน หรือทดแทนรถยนต์ที่ เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยการประกันภัย
ต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้ 
 ๑.๒.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน  
 ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน 
 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้าน) บาท/ครั้ง 
 ๑.๒.๒ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
  (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง 
 ๑.๒.๓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตส าหรับผู้ขับข่ี และ 
  ผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ ากว่า 
         ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน) บาท/คน 
 ๑.๓ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือหากใช้แล้วจะเกิดความ ไม่ปลอดภัยในวัน
ใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่าน ารถยนต์ที่ให้เช่าไปบ ารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ๑ วัน และต้องน า
รถยนต์มาทดแทนทันที หากกรณีรถยนต์คันที่ใหเ้ช่าเกิดอุบัติเหตุผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบและต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑.๓.๑ กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องน า 
  รถยนต์มาทดแทนภายใน ๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้งกรรมการ 
....................................๑.๓.๒ กรณีเกิดเหตุในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องน ารถยนต์มาทดแทนทันที 
    ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้ง 
 ๑.๓.๓  กรณีน ารถยนต์เข้าท าการตรวจเช็คตามก าหนดระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้การจัดหา
รถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ซึ่งมีสภาพ และขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งาน
ทันทีจนกว่ารถยนต์คันดังกล่าวพร้อมใช้งาน โดยผู้ให้เช่าต้องน ารถยนต์คันที่น ามาทดแทนให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งาน 
และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดรถยนต์คันใหม่ให้ผู้เช่า
แทนคันที่ช ารุด ผู้ให้เช่าจะต้องช าระค่าปรับ ให้ผู้เช่าเป็นรายวันส าหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่า
วันละ ๑,5๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน และผู้เช่าต้องหักค่าเช่าเป็นรายวันในกรณีไม่มีรถยนต์มาทดแทน
กรณีผู้เช่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระ
ค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย          
 

(ลงชื่อ) ............................................................ประธานกรรมการ 
                                          (     นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ     ) 
 
(ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ      (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ 
          (        นางนุชร ี  เปีย่มสอาด       )                             (   นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์   ) 
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 ๑.๔ การน ารถยนต์ไปซ่อมหรือบ ารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใด 
เมื่อส่งรถยนต์ กลับมาให้ผู้เช่า น้ ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ ากว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ใน
ระดับเดิมด้วย 
 ๑.๕  การตรวจสอบความช ารุด ประสิทธิภาพรถยนต์ที่ เช่า หรือรถยนต์คันที่จะน ามาเปลี่ยน                
ในกรณี ข้อ ๑.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า 
 ๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมบ ารุงรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ค่าท าประกันภัย
รถยนต์ ค่าเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ายาเครื่องปรับอากาศ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ๑.๗ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี  
 ๑.๘ รถที่เช่าเมื่อใช้งานตามปกติเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวันจะต้องน ารถที่เช่ามาเก็บไว้ที่สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติหรือที่ผู้เช่าก าหนด 

2. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ 
 2.๑ ประเภทรถยนต์ 
  2.๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง มีที่นั่ง ๒ ตอน (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) หลังคาสูง
กระจกหน้าต่างตอนหน้าเป็นกระจกไฟฟ้าแบบขึ้น – ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ
เซ็นทรัลล็อค เพ่ือความปลอดภัยพร้อมกระจกกรองแสงสีเขียวตัดรังสียูวี โดยมีประตู ๔ ประตู (ตอนหน้าเป็นบานเปิด 
๒ ประตู ตอนหลังเป็นประตูสไลด์ให้ผู้โดยสารเข้าออก และส่วนท้ายเป็นประตูบานเปิด)   
  2.๑.๒ เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน 
  2.๑.๓ เป็นระบบพวงมาลัยขวา มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทั้งตอนหน้าและตอนหลัง  
 2.๒ เครื่องยนต์ 
  2.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรของกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า ๒,๔0๐ ซีซี 
  2.๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ 
  2.๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีเนี่ยน หรือลูกปืนหมุนวน ควบคุมขับเคลื่อน ขับเคลื่อนทาง
ด้านขวา พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วย 
  2 .๒ .๔  ระบ บ ห้ ามล้ อ แบ บ ไฮด รอลิ ค แยก  ๒  ว งจร  ล้ อห น้ า เป็ น แบ บ ดี ส เบ รก  ล้ อห ลั ง                       
เป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และวาล์วปรับแรงดันน้ ามัน 
  2.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ พร้อมเหล็กกัน
โคลง ล้อหลังเป็นแบบแหนบหรือดีกว่า พร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ 
  2 .๒.๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ V. ไม่น้อยกว่า ๗๐ Amp ระบบ ALTERNATOR           
ผลิตกระแสได้ไมน่้อยกว่า ๗๒๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ และโคมไฟประจ ารถครบถ้วน 
  2.๒.๗ กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๑๕/๖๕R – ๑๕C  
  2.๒.๘ ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า และล้อหลัง ไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ ม.ม. 

  ๒.๒.๙  มีถุงลมนิรภัย          
 

(ลงชื่อ) ............................................................ประธานกรรมการ 
                                          (     นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ     ) 
 
(ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ      (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ 
          (        นางนุชร ี  เปีย่มสอาด       )                             (   นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์   ) 



-๔- 
 

2.๓ รายละเอียดอื่น ๆ 
  2.๓.๑ รถยนต์ที่ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่คันละ ๑ เส้น และยางรถยนต์ทุกเส้นจะต้องเป็นยางเรเดียล      
ที่ได้มาตรฐาน เมื่อผ่านการใช้งาน เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างไหนจะถึงก่อนผู้ให้เช่าจะต้อง
ด าเนินการจัดเปลี่ยนยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยางหล่อดอกอย่างเด็ดขาด 
  2.๓.๒ ต้องมีเครื่องมือประจ ารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน 
  2.3.3 มีผ้ายางปูพ้ืนรถ และมีแผ่นยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง ทั้งตอนหน้าและตอนหลังเพ่ือความสะดวกในการ
ท าความสะอาด 
  2.3.4 ต้องมีแม่แรง ที่พ่วงแบเตเตอรี่ อุปกรณ์ลากจูง และอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุด ต่อคัน 
  2 .๓.๕ ภายในรถยนต์ ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC ส าหรับใช้กับรถยนต์ ๑ ชุด                 
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน ในห้องโดยสาร 
       2.3 .6  ลักษณะและส่วนประกอบภายในรถยนต์ทั้ งตอนหน้าและตอนหลัง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
  2.๓.7 ติดตั้งวิทยุที่มีระบบ AM/FM/DVD/CD/VCD/MP3 /USB สายจอหน้าเป็นระบบสัมผัสขนาดไม่
น้อยกว่า 5 นิ้ว เชื่อมต่อกับกล้องมองหลัง และเซ็นเซอร์เตือนกะระยะถอยหลัง มีล าโพงหน้า-หลัง เพ่ือรองรับการท างาน
ของเครื่องเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและห้องโดยสารติดตั้งจอ LED แบบพับเก็บติดหลังคาขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
  2.3.8  ติดตั้งระบบน าทาง (Navigator) ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกล้องติดรถยนต์ด้านหน้ารถและด้านหลังรถ 
  2.๓.9  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ใช้สารท าความเย็นชนิด R ๑๓๔ 
A พร้อมติดตั้งฟิล์มกันความร้อน กระจ าด้านหน้าและด้านหลัง ความเข้มไม่น้อยกว่า ๔0% บานด้านข้างซ้ายขวา 
ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% และม่านบังแดดชนิดรางคู่ตลอดท้ังคัน ยกเว้นกระจกหน้ารถ 
 2.3.1๐ ติดตั้งคอนโซลบริเวณด้านหลังคนขับ ๑ ชุด (ชนิดเตี้ย) บุด้วยหนังเทียมมีที่ส าหรับวางแก้วตรง
กลางระหว่างคอนโซล 
 ๒.๓.๑๑ มีอุปกรณ์กระแทกกระจกติดไว้ในรถให้เห็นอย่างชัดเจน  
 2.๓.1๒ เบาะรถยนต์เป็นเบาะหนังเทียมทั้งคัน สามารถปรับเอนนอนได้ โดยมีลักษณะดังนี้ 
  2.๓.12.๑ เบาะที่นั่งตอนหน้ามี ๓ ที่นั่งรวมคนขับพร้อมเข็มขัดนิรภัย 
  2.๓.12.๒ เบาะที่นั่งตอนหลังมี ๓ แถว โดย 

- แถวแรก  มี ๒ ที่นั่ง โดยมีที่นั่งแยกอิสระออกจากัน พร้อมมีที่พักแขนทั้ง ๒ ข้าง 
  ชนิดติดแน่นพร้อมเข็มขัดนิรภัย 

 - แถวกลาง  มี ๓ ที่นั่ง ไม่มีที่พักแขนพร้อมเข็มขัดนิรภัย 
 - แถวสุดท้าย มี ๔ ที่นั่ง ไม่มีที่พักแขนพร้อมเข็มขัดนิรภัย 
 
          

(ลงชื่อ) ............................................................ประธานกรรมการ 
                                          (     นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ     ) 
 
(ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ      (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ 
          (        นางนุชร ี  เปีย่มสอาด       )                             (   นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์   ) 
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  2.๓.๑3 ต้องติดสติ๊กเกอร์ข้อความ สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมโลโก้ด้านหน้ารถและด้านข้างของ
รถยนต์ ทั้ง ๒ ด้าน (รูปแบบตามท่ีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก าหนด) พร้อมส่งมอบรถยนต์ 

 2 .๓ .๑4  การช าระค่าบริการ จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ ให้ เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้อง                
ตามเงื่อนไข และคณะกรรมการได้รับมอบงานเช่าเรียบร้อยแล้ว 
  2.๓.๑5 มีคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด/คัน   

 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำยละเอียด และรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) กำรเช่ำรถยนต์มำใช้ในรำชกำร 

     (ลงชื่อ) ................................................................. .....ประธานกรรมการ   
(ลงชื่อ) ............................................................ประธานกรรมการ 

                                          (     นายสมศักดิ ์  วงศานราธิบ     ) 
 
                                (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการ       
                                          (        นางนุชรี   เปี่ยมสอาด        )             
                
                                 (ลงชื่อ) ............................................................กรรมการริพรรณ       

                              (    นางสาวขวัญกมล   นุชท่าโพธิ์   ) 
รารายรารายล 
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