แคมเปญ “กล้ า...ท้ ารีวิว” กับ Chevrolet Captiva
 บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ ) ขอเชิญผู้สนใจ เข้ ำร่วมแคมเปญ “กล้ า...ท้ ารีวิว”
กับรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ ใหม่ เพื่อร่วมเป็ น “แคปติวำ โซเชียล แอมบำสเดอร์ ” ของรถยนต์ เชฟโรเลต
แคปติวำ ใหม่ (รุ่ นปี 20) พร้ อมสิทธิ์ ขบั รถเชฟโรแลต แคปติวำ รุ่ น Premier (รุ่ นปี 20) เป็ นระยะเวลำ 1
ปี และรับเงินรำงวัล ระหว่ำงดำรงตำแหน่ง เงื่อนไขเป็ นไปตำมที่บริ ษัทฯกำหนด สำมำรถส่งผลงำนเข้ ำ
ประกวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562 ไม่เกิน เวลำ 17:00 น. ติดตำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ ที่ https://www.chevrolet.co.th/
คุณสมบัตผิ ้ ูสมัคร
 ประชำชนทัว่ ไป ไม่จำกัดเพศ
 อำยุสิบแปด (18) ปี ขึ ้นไป
 ต้ องมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ขัน้ ตอนการประกวด
1. ผู้ประกวดต้ องทำรี วิว ภำยใต้ หัวข้ อ “กล้ ำ…เพื่อทุกควำมสำเร็ จ ” โดยมีเนือ้ หำสื่ อให้ เห็นว่ำ คุณคิดว่ำ
คุณ สมบัติใ ด ของรถยนต์ เ ชฟโรเลต แคปติว ำ รุ่ น ใหม่ (รุ่ น ปี 20) คัน นี ้ สำมำรถช่ ว ยให้ คุณ ประสบ
ควำมสำเร็จในด้ ำนใดได้ บ้ำง เพรำะอะไรในไลฟ์สไตล์ของคุณ
2. กำหนดให้ ผ้ ปู ระกวด สำมำรถทำรี วิวได้ ทงแบบวิ
ั้
ดีโอคลิป หรื อภำพนิ่ง
2.1 กำรทำรี วิวแบบถ่ำ ยวิ ดี โ อคลิ ป ต้ องมี ควำมยำวตัง้ แต่ 30 วินำที ขึน้ ไป โดยจะต้ องมี ภ ำพรถยนต์
เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) และผู้เข้ ำประกวด ในวิดีโอคลิป พร้ อมสื่อให้ เห็นแนวคิดตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 1.
2.2 กำรทำรี วิวแบบภำพนิ่ง ต้ องมี ภ ำพรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่ นใหม่ (รุ่ นปี 20) พร้ อมเขี ยนค ำ
บรรยำยคุณสมบัตขิ องรถเชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) ที่สื่อให้ เห็นแนวคิดตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.
2.3 เนื ้อหำและภำพรี วิวทังแบบวิ
้
ดีโอคลิป หรื อภำพนิ่ง ต้ องไม่เป็ นเนื ้อหำ หรื อภำพที่มีลกั ษณะที่มีลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น หรื อกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย หรื อขัดต่อควำมเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชนชน หรื อ
มีนยั ยะเกี่ยวข้ องกับกำรเมืองหรื อหมิ่นเบื ้องสูงมำใช้ ประกอบหรื อเพื่อกำรผลิต

3. ผู้เข้ ำแข่งขันสำมำรถทำวิดีโอคลิป หรื อภำพนิ่งรี วิวสินค้ ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครัง้
4. โพสต์ผลงำนรี วิวในข้ อ 1 ลงในสื่อ Social Media ของผู้ร่วมประกวดในช่องทำง Facebook, Instagram
หรื อ YouTube ช่องทำงใดทำงหนึ่ง พร้ อมใส่ Hashtag #แคปติวากล้ าท้ ารี วิว และเปิ ดช่องทำง Social
Media ของผู้ร่วมประกวดเป็ นโพสต์สำธำรณะ (Public)
5. กำรทำรี วิว สำมำรถทำได้ กับอุปกรณ์ QR 3D รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) หรื อรถยนต์
เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่ นใหม่ (รุ่ นปี 20) ที่ จัดแสดงภำยในงำน Chevrolet Bold Your Way ที่ จัดขึน้ ณ
สถำนที่ ดังต่อไปนี ้
 ศูนย์กำรค้ ำ แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ณ ลำนโปรโมชัน ชัน้ 1 วันที่ 2 – 8 ตุลำคม 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เดอะมอลล์ บำงแค ณ ลำนแฟชัน่ ฮอลล์ ชัน้ G วันที่ 2 – 8 ตุลำคม 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เซ็นทรัลพลำซำ ลำดพร้ ำว ณ ลำนโปรโมชัน ชัน้ 1 วันที่ 10-16 ตุลำคม 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เซ็นทรัลพลำซำ ชลบุรี ณ ลำนกิจกรรม ชัน้ 1 วันที่ 7-13 ตุลำคม 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เซ็นทรัลพลำซำ ขอนแก่น ณ ลำนโปรโมชัน ชัน้ 1 วันที่ 8-13 ตุลำคม 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ ณ ลำนโปรโมชัน ชัน้ G วันที่ 1-5 พฤศจิกำยน 2562
 ศูนย์กำรค้ ำ เดอะมอลล์ โครำช ณ ลำนแฟชันฮอลล์ ชัน้ 1 วันที่ 7-13 พฤศจิกำยน 2562
6. หรื อสำมำรถเดินทำงไปทำกำรรี วิว ณ โชว์รูมเชฟโรเลตสำขำใดก็ได้ ทัว่ ประเทศ
7. ผู้เข้ ำประกวดยินยอมให้ วิดีโอคลิป หรื อภำพนิ่งที่สง่ เข้ ำประกวดทังหมด
้
เป็ นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เชฟโรเลต
เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และยินยอมให้ บริ ษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรื อบริ ษัท ไอพีจี
แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำขำ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ ป สำมำรถนำไป ใช้ ทำซ ้ำ ดัดแปลง บันทึก
เผยแพร่ และกระทำกำรใด ๆ ตำมสมควรกับชื่อ รูปภำพ ภำพเหมือน ภำพเคลื่อนไหว ภำพถ่ำย และ/หรื อ
ข้ อควำมทังที
้ ่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อทำงวำจำ หรื อคำกล่ำวอ้ ำงต่ำง ๆ และงำนอันมีลิขสิทธิ์ ในทุกสื่อ
ทังออนไลน์
้
และออฟไลน์ ทุกเทคโนโลยี ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และจะเกิดขึ ้นในอนำคต เพื่อกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ผลิ ตภัณฑ์ รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่ นใหม่ (รุ่ นปี 20) ทัง้ นี ้ บริ ษัท เชฟโรเลต เซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด หรื อบริ ษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสำขำ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป จะ
เป็ นผู้กำหนดเนื ้อหำในกำรเผยแพร่ข้อควำม รูปภำพ และวิดิโอคลิป ผ่ำนช่องทำงออนไลน์หรื อในโซเชียล
มีเดีย ในแต่ละครัง้

ขัน้ ตอนการตัดสิน
 คณะกรรมกำรทำกำรตัดสิน คัดเลือก จำกวิดี โอคลิป หรื อภำพนิ่งที่ได้ รับกำรโหวต Like, Comment และ
Share รวมกันเป็ นจำนวนสูงสุด จำก Facebook, Instagram หรื อ YouTube เป็ นจำนวน 5 อันดับ แรก
เพื่อทำกำรตัดสินให้ เหลือผู้ชนะเพียง 1 อันดับ โดยคำตัดสินของคณะกรรมกำรให้ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
เกณฑ์ การพิจารณาตัดสิน
 ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ เทคนิคกำรเล่ำเรื่ อง และรูปแบบกำรนำเสนอ ทังแบบวิ
้
ดีโอคลิป หรื อภำพนิ่ง
 ควำมถูกต้ อง ตำมหลักเกณฑ์ โดยกำรรี วิว ทัง้ แบบวิดีโอคลิป หรื อภำพนิ่ง จะต้ องประกอบด้ วย ภำพ
รถยนต์เ ชฟโรเลต แคปติวำ รุ่ นใหม่ (รุ่ นปี 20) พร้ อมคำบรรยำยใต้ ภ ำพนิ่ง และ/หรื อ วิดีโอ และติด
Hashtag #แคปติวากล้ าท้ ารีวิว
 เนื ้อหำคำบรรยำยใต้ ภำพนิ่ง และ/หรื อวิดีโอคลิป รวมถึงเนื ้อหำที่อยู่ในวิดีโอคลิป ต้ องบอกถึงคุณสมบัติ
ของรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) ที่สำมำรถช่วยให้ คณ
ุ ประสบควำมสำเร็ จ ในสไตล์ที่เป็ น
คุณ โดยเนื ้อหำทังหมดต้
้
องครบถ้ วน ตรงประเด็น เข้ ำใจง่ำย ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นเนื ้อหำที่มีลกั ษณะที่มีลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น หรื อกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย หรื อขัดต่อควำมเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชำชนชน หรื อ
มีนยั ยะเกี่ยวข้ องกับกำรเมืองหรื อหมิ่นเบื ้องสูงมำใช้ ประกอบหรื อเพื่อกำรผลิต
กาหนดการ
 สำมำรถส่งผลงำนเข้ ำประกวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562 ไม่เกิน เวลำ 17:00 น.
 คัดเลือก และตัดสินผลงำน วันที่ 17 มกรำคม 2563 ณ บริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. เป็ นต้ นไป
 ประกำศผลกำรตั ด สิ น วั น ที่ 24 มกรำคม 2563 ที่ https://www.chevrolet.co.th/ และ Chevrolet
Facebook Fan page เวลำ 12:00 น.
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
 ผู้สมัครประกวดจะต้ องมีบญ
ั ชี Facebook (Facebook Account), YouTube (YouTube Account) หรื อ
Instagram (Instagram Account) เป็ นของตนเอง

 ตำแหน่ง Social Media Ambassador และเงินรำงวัลที่ได้ รับไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง หรื อโอนสิทธิ์ให้ ผ้ อู ื่น
ได้
 ผู้ได้ รับตำแหน่ง Social Media Ambassador จะต้ องปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมอย่ำง
ถูกต้ อง ทีมงำนขอสงวนสิทธิ์ ในกำรปฏิเสธกำรมอบตำแหน่ง หำกผู้ได้ รับตำแหน่งไม่ปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนด
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 ทีมงำนมีสิทธิ์ ปฏิเสธ ยกเลิก หยุดกิจกรรม หรื อดำเนินกำรใดๆ ได้ โดยชอบธรรม แต่จะแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกวด
ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ 5 วันทำกำร ทังนี
้ ้ ผู้สมัครประกวดไม่มีสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องใดๆ อันเป็ นผลจำกกำร
สูญเสียหรื อควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นทังทำงตรง
้
และทำงอ้ อมจำกบริษัทฯ
 ที มงำนขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลง และ/หรื อ แก้ ไขข้ อกำหนด และเงื่ อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ ยวกับกำรรับ
ตำแหน่งตำมดุลพินิจของทีมงำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกวดทรำบล่วงหน้ ำเป็ นเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนกำร
ประกำศผลผู้ชนะ
 ผู้สมัครประกวดจะต้ องไม่มีเจตนำทุจริต หรื อกระทำกำรอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้สมัครประกวด
ไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ที่ เกิ ดขึน้ ไม่ว่ำทำงแพ่ง หรื อทำงอำญำจำก บริ ษัท เชฟโรเลต เซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด และ/หรื อ บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำขำ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป
 ผู้สมัครประกวด ยินยอม และยอมรับในข้ อตกลงดังกล่ำว ซึ่งถือว่ำเป็ นกำรผูกพันตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ของ
ข้ อตกลงนี ้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในข้ อตกลงต่ำงๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำ
 หำกคณะกรรมกำรพิจ ำรณำแล้ วเห็นว่ำ ผู้สมัครประกวดท่ำนใดมิไ ด้ ปฏิ บัติตำมกฎและข้ อตกลงของ
กิจกรรม หรื อมีเจตนำทำลำยกำรดำเนินกิจกรรม คณะกรรมกำรมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในกำรพิจำรณำให้ ผ้ ู
นันออกจำกกำรแข่
้
งขันในทันที และต้ องนำชิ ้นงำนรี วิวนันออกจำกกำรเผยแพร่
้
ทกุ ช่องทำงทันที ที่บริ ษัท ฯ
ติดต่อไป
 หำกผู้ชนะขอสละสิทธิ์ หรื อไม่สำมำรถติดต่อผู้ช นะเพื่ อรั บของรำงวัลได้ เป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกัน ทำง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกสิทธิ์ของผู้ชนะ และยกของรำงวัลให้ กบั ผู้ที่ได้ คะแนนลำดับถัดไป
 ผู้ชนะที่รับสิทธิ์ จะต้ องผลิตวิดีโอคลิป ควำมยำวไม่ต่ำกว่ำ 1นำที 30 วินำที เพื่อบรรยำยคุณสมบัติของ
รถยนต์เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) เดือนละ 2 คลิป พร้ อมเผยแพร่ลงในสื่อ Social Media ของ
ผู้ดำรงตำแหน่ง และส่งให้ กับบริ ษัท เชฟโรเลต ประเทศไทย (จำกัด) และบริ ษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ ง
(ประเทศไทย) จำกัด สำขำ แมคแคน เวิลด์กรุ๊ ป ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน ตลอดระยะเวลำที่ได้ รับ

สิทธิ์ถือครองของรำงวัล เพื่อใช้ โปรโมทรถยนต์ เชฟโรเลต แคปติวำ รุ่นใหม่ (รุ่นปี 20) ในทุกช่องทำงกำร
สื่อสำรของบริ ษัทฯ ที่ทำงบริษัทฯ เป็ นผู้กำหนด
 พนักงำน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์กำรผลิตยำนยนต์ จีเอ็ม ประเทศไทย ศูนย์
กำรผลิตเครื่ องยนต์จีเอ็ม เพำเวอร์ เทรน ประเทศไทย บริ ษัท ผู้ผลิตสื่อโฆษณำที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทผู้รับจัด
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท ดัง กล่ำ วทัง้ หมด คณะกรรมกำรและครอบครั วที่
เกี่ยวข้ องไม่มีสิทธิ์เข้ ำร่วมรำยกำรนี ้
รางวัลที่จะได้ รับ
(ผู้ได้ รับรำงวัล ตกลงให้ ผ้ ใู ห้ รำงวัลมีสิทธิ หกั ภำษี ณ ที่จ่ำยจำกเงิน / ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทุกครัง้ ที่มีกำรจ่ำยเงิน /
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในประมวลรัษฎำกร หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทุกประกำร)


ส่ วนที่ 1 สิทธิ์ในการขับรถยนต์ เชฟโรเลต แคปติวา รุ่น Premier (รุ่นปี 20) มูลค่ า 1,199,000 บาท
เป็ นระยะเวลา 1 ปี
o พร้ อมประกันภัยชัน้ 1 ฟรี 1 ปี
o สิทธิ์กำรขับรถยนต์ฟรี 1 ปี นี ้ รวมค่ำบำรุ งรักษำรถยนต์ ตำมระยะเวลำ 1 ปี หรื อ 20,000 กิโลเมตร
แล้ วแต่อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ จะถึงก่อน นอกเหนือจำกค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใน
ค่ำใช้ จำ่ ยใดๆอันพึงเกิดจำกกำรใช้ รถประจำตำแหน่ง
o มอบรำงวัล ณ วันเริ่ มต้ นสัญญำว่ำจ้ ำง วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 โดยต้ องมีผ้ ค
ู ้ำประกันลงนำมใน
สัญญำ
o ระยะสัญญำ 1 ปี โดยกำหนดส่งมอบรถคืน วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564
o คุณสมบัตผ
ิ ้ คู ้ำประกัน กรณีเป็ นข้ ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรื อพนักงำนองค์กำรของรัฐ
 อำยุไม่เกิน 57 ปี
 ปั จจุบน
ั ต้ องปฏิบตั หิ น้ ำที่ และรับรำชกำรอยู่
 ถ้ ำผู้ค ้ำประกันเป็ น ข้ ำรำชกำรทหำร/ตำรวจจะต้ องเป็ นชันสั
้ ญญำบัตร
 ถ้ ำผู้ค ้ำประกันเป็ น ข้ ำรำชกำรพลเรื อน/ครู /ฝ่ ำยปกครอง ซี 3 ขึ ้นไป
o คุณสมบัตผ
ิ ้ คู ้ำประกัน กรณีเป็ นบุคคลธรรมดำทัว่ ไป
 เป็ นผู้ที่บรรลุนิตภ
ิ ำวะแล้ ว
 อำยุไม่เกิน 57 ปี
 มีถิ่นที่อยูอ
่ ำศัยแน่นอน

ไม่มีประวัตเิ สียหำยด้ ำนกำรเงิน ไม่ตดิ เครดิตบูโรและแบล็คลิสต์
 ต้ องเป็ นผู้มีร ำยได้ ประจำของบริ ษั ท /องค์ก รธุ รกิ จเอกชน ซึ่งมี ระยะเวลำกำรทำงำนใน
บริษัท/องค์กรธุรกิจนัน้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ข้ อกำหนดในกำรขับขี่
 รถประจำตำแหน่งจะต้ องถูกขับขี่ระหว่ำงช่วงระยะสัญญำ และจะต้ องถูกขับขี่ด้วยควำม
ปลอดภัยและระมัดระวังโดยผู้ชนะที่ลงนำมในสัญญำเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ผู้ชนะที่ลงนำมจะต้ อง
เป็ นบุคคลที่มีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ และเป็ นผู้ที่มีอำยุสิบแปดปี ขึ ้นไป
ผู้ชนะที่ลงนำม จะต้ องไม่ถกู ตัดสินว่ำมีควำมผิดเกี่ยวกับกำรขับขี่รถยนต์ภำยในช่วง 36 เดือนที่
ผ่ำนมำจำกเหตุดงั นี ้
 ขับขี่รถเมื่อใบขับขี่ถก
ู ระงับ ถูกเพิกถอนหรื อถูกปฏิเสธ
 กำรทำให้ คนตำยโดยควำมประมำทในกำรขับขี่ รถ กำรทำให้ ผ้ อ
ู ื่นถึงแก่ควำมตำยโดย
ควำมประมำท กำรขับ ขี่ ที่ มี ค วำมผิ ด ทำงคดี อ ำญำ หรื อ มี ค วำมผิ ด ทำงคดี อ ำญำที่
เกี่ยวกับยำนยนต์
 ขับขี่รถขณะสติสม
ั ปชัญญะไม่สมบูรณ์ มีอำกำรที่เกิดจำกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรื อยำที่
ผิดกฎหมำย หรื อปฏิเสธกำรทดสอบระดับแอลกอฮอล์
 ไม่หยุด หรื อไม่แสดงตนเมื่ อเกิ ดอุบ ต
ั ิเหตุ (รวมถึงกำรหนีจำกที่เกิดเหตุ ชนแล้ วหนี ให้
ข้ อมูลอันเป็ นเท็จให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่บงั คับใช้ กฎหมำย)
 หลบหนี หรื อพยำยำมหลบหนีเจ้ ำหน้ ำที่บงั คับใช้ กฎหมำย
 ละเมิดกฎหมำยจรำจรทำให้ ผ้ อ
ู ื่นถึงแก่ควำมตำย บำดเจ็บทุพพลภำพหรื อบำดเจ็บสำหัส
 กำรละเมิดอื่นใดที่ทำให้ ถก
ู ระงับใบขับขี่
ผู้ชนะที่ลงนำม ต้ องมีควำมรับผิดชอบในกำรใช้ งำนรถประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี ้
 ต้ องไม่ใช้ รถประจำตำแหน่งในทำงที่ผิดกฎหมำย ไม่เหมำะสม ใช้ งำนเชิงพำณิชย์ ใช้ เป็ น
ยำนพำหนะสำธำรณะ หรื อพฤติกรรมอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรเมือง
 ไม่ดด
ั แปลง ถอด ยกเลิกกำรทำงำน หรื อแทรกแซงกำรทำงำนของมำตรวัดระยะทำง
ระบบควบคุมมลพิษหรื ออุปกรณ์อื่นๆ หรื อระบบใดๆ ของรถประจำตำแหน่ง
 ไม่ ข ับ ขี่ ร ถประจ ำต ำแหน่ ง ของบริ ษั ท ขณะสติ ส ัม ปชัญ ญะไม่ ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยฤทธิ์ สุ ร ำ
ยำรักษำโรค เจ็บป่ วย อ่อนล้ ำหรื อบำดเจ็บ
 รับผิดชอบต่อค่ำปรับ และบทลงโทษทุกประเภทที่เกิดจำกกำรใช้ งำนรถประจำตำแหน่ง


o

o

o

มีใบขับขี่ที่ใช้ งำนได้ ตำมปกติ แสดงสำเนำใบขับขี่ให้ แก่บริษัทฯ และปฏิบตั ติ ำมข้ อบังคับ
ทุกประกำร
 แน่ใจว่ำใช้ เข็มขัดนิรภัย และเบำะที่นงั่ เด็กอย่ำงเหมำะสม สำหรับผู้โดยสำรทุกที่นงั่
 ปฏิบต
ั ติ ำมกฎหมำย ข้ อบังคับ และระเบียบกำรใช้ ยำนพำหนะทุกข้ อ
 แจ้ งบริ ษัทฯทันทีหำกเกิดอุบต
ั ิเหตุ หรื อเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ตวั รถเสียหำย (ดูข้อมูลเพิ่มเติม
กำรแจ้ งอุบตั เิ หตุได้ ที่ลิ ้นชักหน้ ำรถ) หรื อรถเกิดขัดข้ องในระบบกำรทำงำนใดๆก็ตำม
 แจ้ งบริ ษัทฯหำกมีปัญหำด้ ำนกลไก หรื อเทคนิคหรื อสิ่งผิดปกติเกิดขึ ้นกับรถ
 แน่ใจว่ำมีกำรดูแลรั กษำรถอย่ำงเหมำะสม อย่ำงเช่นวิญญูชนทัว
่ ไปพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้ รถ
พร้ อมใช้ งำนทังระหว่
้
ำงขับขี่ และกำรจอดรถประจำตำแหน่ง
 แน่ใจว่ำรถประจำตำแหน่งถูกปิ ดล็อก และมีควำมปลอดภัยตลอดเวลำเมื่ อไม่ได้ ใ ช้ งำน
พร้ อมกับเก็บกุญแจรถไว้ กบั ผู้ลงนำมตลอดเวลำ
 แน่ ใ จว่ ำ มี ก ำรดูแ ลรั ก ษำอย่ ำ งเหมำะสม ทัง้ ระหว่ ำ งกำรขับ ขี่ และกำรจอดรถประจ ำ
ตำแหน่ง
 ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ เหมำะสมกับรถประจำตำแหน่ง
 ยำงรถควรมีระดับแรงดันที่เหมำะสม
 น ้ำมันหล่อลื่นควรมีระดับที่เหมำะสม
 ไม่ควรสูบบุหรี่ ภำยในรถ
 แจ้ งบริ ษัทฯเพื่อนำรถเข้ ำบำรุ งรักษำตำมระยะเวลำ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริ ษัทฯจะส่งมอบรถที่มีควำมปลอดภัย และพร้ อมใช้ งำน
 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบ นอกเหนือจำกกำรรับประกัน ภำยใต้ ประกันชัน1
้ ภำยใต้ ระยะเวลำ
สัญญำ 1 ปี สำเนำเอกสำรกำรรับประกันอยู่ในรถประจำตำแหน่ง บริ ษัท ฯอนุญำตให้ ผ้ ู
ลงนำมสำมำรถเก็บรักษำเอกสำรกำรรับประกันกำรบริกำร และอยู่ภำยใต้ กำรรับประกัน
ตัวรถแบบจำกัดระยะเวลำ ค่ำใช้ จ่ำยกำรใช้ งำนทัว่ ไปอย่ำงค่ำน ้ำมัน น ้ำมันหล่อลื่น จำร
บี กำรซ่อมยำงรถ และค่ำเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ลงนำม
 ในกรณี เกิ ดควำมผิดปกติของตัวรถ อันเกิ ดจำกตัวรถยนต์ หรื อระบบของตัวรถยนต์เอง
ทำงผู้ลงนำมสำมำรถแจ้ งทำงบริ ษัทฯ เพื่อติดต่อประสำนงำนไปศูนย์บริ กำรรถยนต์เชฟ
โรเลต เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบต่อไป
กำรซ่อมแซมอันเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุ หรื อสำเหตุอื่นใด


o

o

หำกรถประจำตำแหน่งประสบอุบัติเหตุไ ด้ รับควำมเสี ยหำย ชำรุ ด หรื อต้ องได้ รับกำร
ซ่อมแซมหรื อฟื น้ ฟูด้วยสำเหตุใดก็ตำม ผู้ชนะที่ลงนำมจะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ รับทรำบ
เหตุกำรณ์ทงหมดทั
ั้
นที
 กำรซ่อมแซมที่จำเป็ นเพื่อให้ ตว
ั รถมีสภำพพร้ อมใช้ งำน จะต้ องดำเนินกำรที่โชว์รูมเชฟโร
เลตที่ ไ ด้ รับกำรแต่ง ตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำรเท่ำนัน้ โดยผู้ลงนำมจะต้ องแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ฯ
รั บทรำบเหตุกำรณ์ ทัง้ หมด ทำงบริ ษัท ฯจะประสำนงำนติดต่อไปยัง โชว์ รูม ฯให้ ทรำบ
ล่วงหน้ ำก่อน โดยผู้ชนะที่ลงนำม และ/หรื อผู้ค ้ำประกัน จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยตำม
จริง ถ้ ำรถประจำตำแหน่งไม่สำมำรถ หรื อไม่ควรซ่อมแซมตำมควำมเห็นของบริ ษัทฯ บน
พื ้นฐำนของนโยบำยกำรซ่อมแซม/กำจัดทิ ้งรถ ของบริษัทฯ
กำรส่งคืนรถ
 ในช่วงสิ ้นสุดกำรใช้ รถประจำตำแหน่ง หรื อก่อนหน้ ำกำรสิ ้นสุดกำรใช้ รถประจำตำแหน่ง
ถ้ ำบริ ษัทฯร้ องขอ ผู้ชนะที่ลงนำมต้ องส่งคืนรถตำมสถำนที่ที่บริ ษัท ฯกำหนดด้ วยสภำพ
เหมือนกับเมื่อส่งมอบ และมีกำรสึกหรอตำมปกติ
ควำมรับผิดของผู้ชนะที่ลงนำม และ/หรื อผู้ค ้ำประกัน ตกลง และรับผิดในกรณีดงั นี ้
 สำหรับอุบต
ั ิเหตุ หรื อควำมสูญเสีย หรื อควำมเสียหำยทุกกรณีต่อตัวรถประจำตำแหน่ง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องซึง่ เกิดขึ ้นจำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำม “ข้ อตกลงยืมรถประจำตำแหน่ง”
 ควำมสูญ เสี ย หรื อ ควำมเสี ย หำยทุก กรณี ต่อ ตัว รถประจ ำต ำแหน่ ง กำรบำดเจ็ บ ส่ ว น
บุคคลและทรัพย์สินของบุคคลที่สำมที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรยืมรถประจำตำแหน่ง ที่เกิด
จำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำม “ข้ อตกลงยืมรถประจำตำแหน่ง”
 ในกรณี ที่บริ ษัทฯ หรื อรถได้ รับควำมเสี ยหำยอันเกิ ดจำกกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อใช้ ผิ ด
ประเภท หรื อดัดแปลง เปลี่ยน ถอด หรื อกระทำกำรใดๆ ต่อชิ ้นส่วน อุปกรณ์ ระบบต่ำงๆ
ของรถโดยไม่ได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษัทฯ หรื อไม่ได้ แจ้ งบริ ษัทฯ เพื่อ
นำรถเข้ ำบำรุงรักษำตำมระยะเวลำแล้ วเป็ นเหตุให้ รถเกิ ดควำมบกพร่องในกำรทำงำน ผู้
ชนะที่ลงนำม และ/หรื อผู้ค ้ำประกัน จะต้ องชดใช้ ในควำมเสียหำยนันให้
้ แก่บริษัทฯ
 ในกรณี ที่รถประจำตำแหน่งสูญหำย ผู้ชนะที่ ลงนำม และ/หรื อผู้ค ้ำประกัน จะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยตำมมูลค่ำของสิ่งที่สญ
ู หำยให้ แก่บริษัทฯ


o

o



ส่ วนที่ 2 เงินจานวน 240,000 บาท
o เงินรำงวัลจำนวน 240,000 บำท จะแบ่งจ่ำยเป็ นรำยเดือนตลอดระยะเวลำกำรปฏิบต
ั ิหน้ ำที่ เป็ น
เวลำ12 เดือน เดือนละ 20,000 บำท (โดยผู้รับรำงวัลจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบภำษี ณ ที่จ่ำย 5%
ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในประมวลรัษฎำกร หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทุกประกำร)

