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หนว่ยงาน กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฦหมาย โทร.๐๒ ๒๔๕:-๔๙๖๕ ,๐๒ ๒๔๖-๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗

เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ย่ีห้อเบนซ์ 
จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถท่ี ๘

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ สตง.
ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ.,ผอ.สบส., ผอ.สบด., ผอ.สบจ.,ผอ.ขดร.๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรมไต้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อเบนซ์ 
จำนวน ๑ คัน ของเซตการเดินรถที่ ๘ กับ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๑๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการใบส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

(นายวิ^ )
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิษัติการแทน ผอ.สกม.



ต้นฉบับ
ออฺคเโทรนนส่งบวลฺบนทรงเทพุ
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สญัญาจา้งซอ่มแซมและบำรงุรักษารถโดยสารตน้แบบปรบัอากาศยโูรท ู ย่ีหอ้เบนซ ์
จำนวน ๑ คัน เขตการเดนิรถที ่ ๘
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สัญญาฉบับที,ทำที่องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กร ุงเทพมหานคร เม ื่อว ัน ท ี่ ร£ ..ทู®.าศพ..!รหั!?ร)........................ ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระชัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตาม 
คำสั่งองค์การที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด โดย นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิขซา และนางสาววรรณวิภา บุญดาว 
กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษ ัท ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล 
เลขท่ี ๐๑๑๕๕๔๗๐๐๗๒๙๒ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สป.๐๓๑๘๗๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงาน 
แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑๓ หมู่ท่ี ๑๕ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอมอบอำนาจให้ นายสิรวิขญ์ มณีเนตร ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปใน 
สัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงทำสญัญากนั ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ 

ยูโรทู ว่า “สัญญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเป็นผู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ขนาด 
๑๒ เมตร ยี่ห้อ เบนซ์ รุ่น OHL ๑๘๒๙ จำนวน ๑ คัน หมายเลขข้างรถ ๘-๖๖๒๔๙ หมายเลขทะเบ ียนรถ 
๑๒-๕๕๒๑ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “รถโดยสารต้นแบบ” และการซ่อมแซมและ 
บำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง ”

ข้อ ๒. สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ รายละเอียดการซ่อมรถโดยสารต้นแบบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๓. การซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อม 
บำรุง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๑ และให้หมายความรวมถึงการบำรุงรักษาให้รถโดยสารต้นแบบอยู่ใน 
สภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เซ่น การล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่าย และเติมนํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด 
รวมทั้งนํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา และรวมตลอดทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
หรือตัวถังรถโดยสารต้นแบบ

ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังนี้ 
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม่เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำ 

ระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง 
โดยผู้,รับ'จ้างจะต้อง'รายงานผลการตรวจ'วัดควันดำ’ให้แก,ผู้'ว่า,จ้างทุก5̂ พรุภา'รรายงาน’ทุกเดือน เดือนละคร้ัง 

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็น'ไปตามมาตรฐาน'ข อ ' ^
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็น'โปตามมาตรฐาน'หัวฉีดฒ เ
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๒

ผู้ร ับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก1ผู้ว ่าจ ้างตามตารางการ 
บำรุงรักษาตามที่กำหนด

๓.๑ การบำรุงรักษาประจำวันปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑.๑ ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ของรถโดยสาต้นแบบ เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรก ระบบ 

กันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ใข้การไต้ดี และ 
ปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดีตามปกติ 
หรือไม่อาจใช้!ดีโดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่ทันที

๓.๑.๒ ตรวจสภาพ และซ่อมแซมแกไขปรับปรุงเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ หรือ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ซิ้บส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือที่ 
เก ี่ยวเน ื่องก ับเคร ื่องยนต ์ช ิ้นใดหมดอาย ุการใช ้งาน หร ือม ีสภาพท ี่ทำให ้การทำงานของเคร ื่องยนต ์ หรือ 
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือระบบที่เกี่ยวช้องเบ็)นไปโดยไม่สะดวก หรือจะก่อให้เกิดมลภาวะมลพิษเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นของใหม่ทันที

๓.๑.๓ ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซึ่งรวมถึงหน้าต่าง 
ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่นๆ ของตัวถังรถโดยสารต้นแบบทั้งด้านนอกและภายใน รถโดยสารต้นแบบ 
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถให้อยู่ 
ในสภาพดีดูใหม่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้

ก รณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างส ั่งให ้ผ ู้ร ับ จ ้างเพ ิ่ม เคร ื่องห ม ายห ร ือ เลขป ระจำรถ  หรือส ั่งให ้ผ ู้ร ับจ ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นของแท้ 
และเป็นของใหม่ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ นั้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดรายการของ 
รถโดยสารต้นแบบตามที่ผ ู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจะหาอะไหล่ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนดังกล่าวได้
4 /0 /  4 / Gf 6) 4 / ตุ I 1 g d I ‘ณ์ d d d I d o '  ต ุ 4 / ๆ' i /  ช ุ ร / ร /  I ร / Iผู้รับจ้างจงจะเข้อะไหล่อุปกรณํ หรอซนส่วนอนๆ ทีมคุณภาพดิเทำเทยมกันได้ โดยแจ้งเหัผู้วาจ้างทราบก่อน

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้เท่าที่จำเป็น และ 
ต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอก ที่ติดมากับรถโดยสาร 
ต้นแบบที่ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปเสียก่อน

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และ 
ถ้าความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดขอบเอง 

ผู้รันจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุงตลอด 
ระยะเวลา ๑ ปี และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.๑ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ 

ระบบปรับอากาศ นามัน,หล่อล่ืน นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเบรก วัสดุและสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงให้เหมาะสม 
เพียงพอกับจำนวนรถโดยสารต้นแบบที่จะต้องซ่อมบำรุง 

๕.๒ จัดให้มีอ ุ'
เคร่ืองยนต์และระบบต่างๆ รวมท้ังท่ีจ:



๕.๓ จัดให้ม ีรถลากหรือรถยกซี่งมีอ ุปกรณ์ในการยกและการลากรถโดยสารต้นแบบได้ 
รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ได้ครบถ้วน และช่างผู้ชำนาญในการตรวจซ่อมประจำรถ 
รถยกหรือรถลากนั้นตามความจำเป็น ถ ้าผู้ร ับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามข้อนี้เป ็นของตนเองได้ 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้มีอาชีพในการลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะลากหรือยกรถโดยสารต้นแบบได้ 
ตลอดเวลาไม่ว่าการลากหรือการยกรถโดยสารต้นแบบนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายใด ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ข้อ ๖. ในการปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้ร ับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิน ยกเว้น 
กรณีตามข้อ ๕.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ในการปฏิบ ัต ิการเพ ื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ 
ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จัดหา โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

๗.๑ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสารต้นแบบ
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสารต้นแบบ และพนักงานอื่น เช่น พนักงานควบคุมหรือพนักงาน 

เก็บค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีชื้นได้ไม่เกินสามแห่ง หรือ

ตามที่ตกลงกัน
หากปรากฏในภายหลังว ่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบตามวรรคแรกมีจำนวน 

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารต้นแบบ 
ที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารต้นแบบตามสัญญา 
จ้างซ่อมบำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่นๆ น้ันได้

๗.๔ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบและสถานที่ 
สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบ เช่น การติดตั้งไฟฟ้า-นํ้า ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ใช้ในการ 
ซ่อมบำรุงทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะควบคุมการใช้ไฟฟ้าและการใข้นํ้าเฉพาะในการซ่อมบำรุงตามสัญญา 
ซ่อมบำรุงฉบับนี้เท่านั้น

หากผู้ว่าจ้างไมใช้งานรถโดยสารต้นแบบคันใด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณีตาม ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้าง 
ไม ่ต ้องชำระค ่าจ ้างตามวรรคแรก ให ้แก ่ผ ู้ร ับจ ้างตามจำนวนรถโดยสารต ้นแบบท ี่ไม ่ได ้ใช ้งานด ังกล ่าว 
ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๘. อ ัตราค่าจ ้างซ ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่ายค ่าจ ้างซ ่อมบำรุง 
ให้ผู้รับจ้างเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายวันตามกำหนดระยะเวลาในอัตราค่าจ้าง ๑,๗๙๕:.๕๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อย 
เก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระ 
กันเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่ ๑๐ 
ของเดือนถัดไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหน้ีให้แก'ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้าง ภายใน ๒๐ วัน 
นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเข็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายในกำหนดดังกล่าว 
ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นท่ีค้างชำระ ดังนี้

-ในกรณ ีท ี่ชำระเง ินล ่าข ้ากว ่าเว 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR



-ใน กรณ ีท ี่ช ำระเง ิน ต ้น ห ร ือดอกเบ ี้ยล ่าช ้ากว ่าเวลาท ี่กำห น ดเก ิน กว ่า ๓๐ วัน 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๑.๑๐

หากผู้ว่าจ้างไมใช้ประโยขน์รถโดยสารต้นแบบเนื่องจากเหตุซึ่งมิใข่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว 
เซ่น ไม่มีพนักงานขับรถไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนด 
ไว้วรรคหน่ึง

ผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องให ้ความสำค ัญ ในการจ ัดหาน ํ้าม ัน เช ื้อ เพล ิงมาเต ิมรถโดยสารต ้นแบบ 
ตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ ก่อนรถโดยสารต้นแบบของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะ 
ใช้เติมรถโดยสารต้นแบบได้เพียงพอ เพราะเหตุที่ผู้ว่าจ้างได้รับปีนส่วนนํ้ามันเชื้อเพลิงจากผู้ขายลดลงจากที่ได้รับ 
ตามปกติถึงร้อยละห้าสิบของจำนวนนํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดและต้องงดใช้ประโยซน่รถโดยสารต้นแบบคันใด 
ผู้รับจ้างตกลงรับชำระค่าซ่อมบำรุงจากผู้ว่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราในวรรคหนึ่ง สำหรับระยะเวลาที่ขยาย 
ออกไปตามเงื่อนไขในข้อ๒ วรรคสอง ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างเต็มจำนวนค่าจ้างในสัญญาซ่อมบำรุงนี้

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบตามข้อ ๘ วรรคแรกเฉพาะ 
รถโดยสารต้นแบบคันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายใต้ 
เง่ือนไข ดังบี้

๙.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันกำหนดรถโดยสารต้นแบบคันที่หยุดใช้งานในวันเสาร์และ 
วันอาทิตย์หรือวันหยุดของทางราซการเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันท่ีหยุดใช้งานดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน 

๙.๒ รถโดยสารต้นแบบที่กำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตามข้อ ๙.๑ 
ล้ารถโดยสารต้นแบบคันใดที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
แล้วแต่กรณี ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารต้นแบบที่ใช้งานคันอื่นเช้าหยุดแทนคันที่เก ิดอุบ ัติเหตุ 
หลังจากวันกำหนดตามข้อ ๙.๑ บั้นอีก

๙.๓ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงลดค ่าจ ้างซ ่อมบำร ุงตามส ัญ ญาช ้อน ี้ลงร ้อยละส ิบห ้า 
ต่อวันต่อคันของรถโดยสารต้นแบบที่ตกลงหยุดใช้งานบั้น

๙.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธินำรถโดยสารต้นแบบคันที่หยุดใช้งานตามสัญญานึ๋ไปทำการซ่อมบำรุง 
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงอยู่แล้วตามสัญญาข้อ๑๕

๙ .๕ ในว ัน เสาร ์ห ร ือว ันอาท ิตย ์ใด ถ ้าฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างเห ็บว ่าจำนวนรถโดยสารต ้นแบบ 
ที่ให้หยุดตามจำนวนที่กำหนดไว้จะเป็นเหตุให้ผู้ว ่าจ้างต้องเสียประโยซน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุด 
รถโดยสารต้นแบบในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์บั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

ข้อ ๑๐. ในการชำระค่าจ ้างซ ่อมบำรุงตามข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว ่าจ้าง 
ชำระเง ินด ังกล ่าวให ้แก'บ ุคคลหน ึ่งบ ุคคลใดรับค ่าจ ้างแทนได ้ ก ่อน ครบ กำห น ดการจ ่ายค ่าจ ้างด ังกล ่าว 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบดังกล่าวแล้วให้ 
ถือว่าผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แล้ว

ข้อ ๑ ๑ . เป ็นที่เช ้าใจว่าอัตราค่าจ ้างซ ่อมบำรุงท ี่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒ 
เป็นอัตราที่กำหนดชื้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญาบี้ 
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสารต้นแบบ หรือน้ํามันหล่อล่ีนท่ีใช้สำ^ & า คาสูงชื้นหรือลดลงกว่าราคา 
ในวันลงนาม ในสัญญานี้ถึงร้อยละ ๑๐ หรือในกรณีที่ค่าแรเข ^ ๓ { ใ ^ ' ] m j สูงชื้นกว่าราคาในวันลง



นามในสัญญานี้ และอายุสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบครบกำหนด ๑ ปีแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
มีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรงุตามสัญญาข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ได้โดยจะได้ตกลงกันภายใน 
ระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เกิบอยูใน 
วันทำสัญญานี้ หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ้าภาษีอากรนั้นเป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากค่าจ้างตามสัญญานี้ 
โดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๘ และข้อ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ของอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๘ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบมีระยะทางวิ่งไม่เก ิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคัน 

โดยเฉลี่ยจากรถโดยสารต้นแบบทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๘
๑๓.๒ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต ้นแบบมีระยะทางว ิ่งเก ิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคัน 

ผ ู้ว ่าจ ้างจะจ ่ายค ่าจ ้างให ้ผ ู้ร ับจ ้างเพ ิ่มข ึ้นในอัตราก ิโลเมตรละ ๖.-บาท (หกบาทถ้วน) รวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม 
ต่อกิโลเมตรที่เกิน การคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตร ดังนี้

OR = K te -C D .xK j

OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
D® = จำนวนวันที่วิงจริงตลอดเดือน
K® = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
Kfe = กิโลเมตรท่ีใข้ในเดือนน้ัน

๑๓.๓ ในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างใข้รถโดยสารต้นแบบเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ บ. 
หรือก่อน ๐๔.๐๐ น. ผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างจะได้ร่วมกันกำหนค่าจ้างตามข้อ ๘ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ 
และข้อ ๑๓.๒ และเงื่อนไขอื่นๆ เฉพาะรถคันที่โข้รับส่งคบโดยสารใบระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารต้นแบบและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารต้นแบบทุกคันนอกจากคันที่ประสบ 

อุบัติเหตุหรือสุดวิสัย ทำให้ไม่อาจใช้งานได้ตามปกติ เป็นรถโดยสารต้นแบบที่ออกใข้งานตามเส้นทางเดินรถของ 
ผู้ว่าจ้างได้ เป็นรถโดยสารต้นแบบที่ออกใช้ประโยซม่ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน หรือตาม 
ตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม่ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารต้นแบบที่พร้อมจะใช้ประโยชน์
ได้ให้ผู้ว่าจ้าง

๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้าง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. 
ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถ ซึ่งไม่เกิน 
๒๔.๐๐ น. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารต้นแบบออกรับส่งคนโดยสารอยู่ใบเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ เว้นแต่ 
รถโดยสารต้นแบบที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย่ ห,
ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖

บที่ผ ้ร ับจ้างเรียกเข ้าซ ่อมบำรง
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ข้อ ๑๕. กำหนดเวลาซึ่งผู้ร ับจ้างมีส ิทธิซ ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบให้คำนวณเฉลี่ยจาก 
รถโดยสารต้นแบบที่ใข้ประโยชน์ไต้ทุกคับใบวันหนึ่งๆ ยกเว้นรถโดยสารต้นแบบที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุ 
สุดวิสัย จอดซ่อมค้างอู่ อยู่ก่อนวันนั้นไค้ในเกณฑ์คันละ ๒ ช่ัวโมงต่อวัน

เพื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารต้นแบบออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมบำรุง 
ช ่วงเข ้าระหว่างเวลา ๐ ๖ .๐ ๐  น. ถึง ๐ ๙ .๐ ๐  น. ช ่วงบ ่ายระหว่างเวลา ๑๕ .๐๐ น. ถึง ๑ ๙ .๐ ๐  น. ไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบ ที่เครื่องยนต์ชัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารไค้ในระหว่างทาง 
ในกรณีที่การตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงไม่เก ินครั้งละ ๑๕ นาทีต่อคัน ม ิให ้ถ ือว่าเป ็นการซ่อมบำรุงตามข้อนี้ 
แต่ที่งนี้ต้องไม่ให้เสียตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว ่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้ร ับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผ ู้ร ับจ้างแจ้งแต่ 
ท ั้งน ี้ ผ ู้ร ับจ ้างจะเร ียกให ้ส ่งรถโดยสารต ้นแบบเข ้าตรวจซ ่อมบำร ุงไค ้คร ั้งหน ึ่งๆ  ต ้องม ีช ่วงระยะเวลา 
ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ช่ัวโมง โดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วยและผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถ 
โดยสารต้นแบบเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณ ีผ ู้ว ่าจ ้างไม ่อาจส ่งรถโดยส ารต ้น แบ บ ค ัน ใดเข ้าซ ่อมบ ำร ุงไค ้ตามท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างแจ ้ง 
ผู้ว่าจ้างจะส่งรถโดยสารต้นแบบคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารต้นแบบที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้ให้ 
นับเวลาทำการซ่อมบำรุงไค้คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ทุกระยะการใช้งาน ๔1๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบแต่ละคันไค้ 
ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อเนึ่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารต้นแบบเข้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตาม 
วรรคสองไม่ไค้ และในวันหนึ่งๆ จะเรียกรถโดยสารต้นแบบเข้าซ่อมบำรุงตามชัอนี้ไค้ต่างหากจากวรรคสามของ 
ข้อ ๑๕ ผู้ว่าจ้างต้องส่งรถโดยสารต้นแบบให้รับจ้างในเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น. ในแต่ละวัน

ใน กรณ ีผ ู้ว ่าจ ้างส ่งรถโดยส ารต ้น แบ บ ให ้ผ ู้ร ับ จ ้างน ้อยกว ่า ๕ ชั่วโมง ตามวรรคห ้า 
ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงเต็ม ๕ ชั่วโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และ 
ผู้ว่าจ้างตกลงไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑ ๖ . ในระหว ่างอาย ุส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ร ับจ้างม ีส ิทธิขอให้ผ ู้ว ่าจ ้างงดใช้รถโดยสารต้นแบบตาม 
ข้อ ๑๖.๑ และข้อ ๑๖.๒ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิไค้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ 

การของดใช้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑ ๖ .๑  เม ื่อครบกำหนด ๕ ๐1๐ ๐ ๐  กิโลเมตร ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิขอให ้ผ ู้ว ่าจ ้างงดใช ้รถไค ้ 

๑ วัน เมื่อครบกำหนด ๑ ๐ ๐ 1๐ ๐๐  กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถไค้ ๑ วัน เมื่อครบกำหนด 
๑๕๐1๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถไค้ ๒ วับ และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ 
ทุกๆ ระยะ ๕๐1๐๐๐ กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ คร้ัง ครั้งละ ๓ วัน 

๑๖. k
รถโดยสารต้นแบบแต่ละ
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ข้อ ๑๗. วันใดที่ผู้รับจ้างใข้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ ๑๕ วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซบํให้ผู้ว่าจ้างช่ัวโมงละ ๑๙๕ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท 
ถ้วนต่อคัน) ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือ สถานท่ีซ่อม 
บำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างทางตามข้อ ๑๕ 
วรรคสอง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๔๓๐ บาท (ส่ีร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ต่อคัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน โดยนับแต่ 
เวลาที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึง 
เวลาซ่อมรถเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถโดยสารต้นแบบ และ 
ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเข้าอยู่ในช่วง 
ระยะเวลาตามวรรคสองของข้อ ๑๕ ผู้รับจ้างตกลงยิบยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน์นอกเหนือจาก วรรคแรกให้ 
ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ ๒๘๕บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสาร 
ต้นแบบออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่งคนโดยสารได้ตลอดวันเพราะความบกพร่องทางเทคนิค 
ของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ของรถโดยสารต้นแบบ คู่สัญญาตกลงกันดังนี้

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถคันใดเข้าใช้งานตามสัญญาข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑๕.๐๐ น. ของ 
วันใด ให้ถือว่ารถคันนั้นเนินรถโดยสารต้นแบบที่ไม่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันและให้ตัดเวลาซ่อม บำรุงรักษา 
รถโดยสารต้นแบบคันนั้น  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญา ข้อ ๑๕

๑๗.๒ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้แก'ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท
(สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน

ข้อ ๑๘. ผู้ร ับจ้างม ีส ิทธิจ ัดหารถสำรองท ี่ม ีสภาพเช ่นเด ียวก ับรถโดยสารต้นแบบตามสัญญา 
ซ่อม บำรุงนี้และเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสารโดยความเห็นซอบซองผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยซน์ 
แทนรถโดยสารต้นแบบคันที่ต้องหยุดซ่อมเกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕ หรือที่ใข้ประโยซนํไม่ได้ตามข้อ ๑๗ 
หรือข้อ ๒๐.๒ และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถสำรองให้ทดแทนรถโดยสารต้นแบบคันใด ภายในเวลากำหนด 
ตามข้อนั้น  ๆ แล้ว ผู้รับจ้างย่อมหลุดพันจากการถูกปรับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐.๒ สำหรับรถโดยสารต้นแบบ 
คันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทนรถโดยสารต้นแบบที่ใข้ 
ประโยชน์ไม่ได้คันใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรองเข้าแทนนั้น

ใน ก รณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างน ำรถส ำรอ งม าให ้ผ ู้ว ่าจ ้างตาม วรรคแรก  ผู้ร ับจ้างไม ่ม ีส ิทธิได ้ร ับ 
ค่าจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเฉลี่ย 
ตามส ัญญาน ี้ อย่างไรก็ด ีผ ู้ว ่าจ้างมีส ิทธิท ี่จะให้ผู้ร ับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ ้ารถสำรองมีสภาพไม่ 
เหมาะสม สำหรับรับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ ตามวรรคแรก 

รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบก
I V

เช่นเดียวกับรถโดยสารต้นแบบที่รับจ้างซ่อมบำรุงนืทุกประกา 
สภาพและการจดทะเบียนให้แก,ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเนิ 
เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ต้องออกหนังสือ รับรองการตรวจ 
ม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
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ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ถ ้าเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของรถโดยสารต้นแบบชำรุดบกพร่อง 
ไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับ 
เพราะเหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจร หรือกฎ ข้อบังคับ 
อื่นของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าว ออกใช้ประโยชน์ 
ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน พิสูจน์ได้ว่าเครื่องยนต์ 
อุปกรณ์ของรถโดยสารต้นแบบ มีได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน 
ค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้

ใน กรณ ีท ี่รถโด ยส ารต ้น แบ บ ถ ูก เจ ้าพ น ัก งาน จ ับ ก ุม แล ะต ้อ งถ ูกป ร ับ เพ ราะคว ัน ด ำ 
ระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารต้นแบบคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพจะไม่นำระยะเวลา 
ดังกล่าวมาคำนวณเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ๑ ๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ 
ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกัน ระหว่างผู้ว่าจ้างกับ
รVHJ V Vผู้รับจ้างด้วย

ในกรณ ีท ี่พน ักงานข ับรถถูกจ ับก ุมเพราะเหตุตามวรรคแรกและพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ตาม 
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับขี่ไว ้ ผ ู้ร ับจ้างไม ่อาจดำเน ินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับขี่ของ 
พนักงานขับรถคืนมาได้ เน ื่องจากติดวันหยุดราชการ เป็นเหตุให้ผู้ว ่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบออก 
ปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการ 
นั้น ในกรณ ีน ี้ผ ู้ว ่าจ ้างไม ่ต ้องชำระค่าจ ้างซ ่อมสำหรับรถคันน ั้น และผ ู้ว ่าจ ้างจะห ักเง ินค ่าเข ่ารถออกจาก 
ค่าจ้างจริงที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้กับผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายและทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้น 
เพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารต้นแบบ หรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ 
แต่รถโดยสารต้นแบบยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้

๒ ๐.๑ ผ ู้ร ับจ ้างตกลงเป ็นผ ู้ซ ่อมแซมให ้รถโดยสารต ้นแบบน ั้นกล ับค ืนด ีด ังเด ิม  และ 
สามารถใช้รับส่งคนโดยสารได้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ตามข้อ ๘ 

๒๐.๒ ภายในกำหนด ๗ วัน น ับถ ัดจากวันท ี่รถโดยสารต ้นแบบเส ียหายหรือบ ุบสลาย 
ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก'ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๒1๖๔๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสาม
บาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน

๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารต้นแบบเสียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยขน์ให้แก,ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๔๓.๖๐ บาท (สองพันหก 
ร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม 
บำรุง

๒๐.๔ ตั้งแต ่ว ันท ี่ ๒๓ เป ็นต ้นไปจนถึงว ันท ี่ ๔๒ น ับถ ัดจากว ันท ี่รถโดยสารต ้นแบบ 
เสียหายหรือบุบสลาย ผ ้ร ับ จ ้างย ิน ย อ ม ซ ด ใ ช ้ค ่า เส ีย ป ร ะ โ เแ ร ๊เร ฐ เ^ ^ อ ัต ร าว ัน ๒,๖๔๓.๖๐ บาท (สองพัน



๙

หกร้อยห ้าส ิบสามบาทหกส ิบสตางค ์) ต่อคัน รวมค ับค ่าซ ่อมบำร ุงเป ็นรายว ันต ่อค ัน  ในอัตราครึ่งหน ึ่ง 
ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ น ับถัดจากวันท ี่รถโดยสารต้นแบบ 
เสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน่ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สอง 
พันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตรา บั4 ของอัตราค่า 
ซ่อมบำรุง หลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารต้นแบบที่เสียหายหรือบุบสลายให้ 
เสร็จสิ้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารด้นแบบเสียหายตามฃ้อนี้ แต่รถโดยสารด้นแบบคันนั้น ผู้ว่าจ้างยังมิได้นำส่ง 
ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางค่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ วรรคแรก ยังมิให้ 
นำมาบังคับจนกว่าวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผู้ร ับจ ้างไม ่ม ีส ิทธิได ้ร ับค ่าจ ้างตามข ้อ ๘ สำหรับรถค ันท ี่เส ียหายหรือบ ุบสลาย 
ตลอดระยะเวลาที่ไม'อาจนำรถโดยสารต้นแบบนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้

๒๐.๗ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต ้นแบบทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิด 
ขดใข้ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอก ไป 
ค่อนตามที่ผ ู้รับจ้างเห็นชอบด้วย ผู้ร ับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าว จากจำนวนค่าจ้าง 
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๘

ใบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เห็นชอบด้วยและผู้ว่าจ้างต้องถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหาย 
และถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว ่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่นๆ เท่าใดรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิด

ข้อ ๒๑. ใน ก รณ ีท ี่รถ โด ยส ารต ้น แ บ บ เส ียห าย เพ ราะ เห ต ุอ ื่น น อ ก จ าก เห ต ุต าม ข ้อ  ๒๐ 
หรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาน อุทกภัย 
และวาตภัย ถ้าการเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถโดยสารต้นแบบอยู่ในความครอบครองของ 
คู่สัญญาฝ่ายใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต้นแบบเส ียหายหรือบ ุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสาร
รน พ พ  ้ i6) I M %/ 1/QJ 1/ ๘ , 1/QJ ช  ุ a/ o  . 6) 1/ QJ ร ' ร 'ต้นแบบคันนันอยูไนสภาพทซ่อมแซมได้และผู้รับจางเบนผู้รับผิด เห่นาข้อ ๒๐ มาเข้บังคับใดยอนุโลม

เพ ื่อประโยชน ์แห ่งข ้อน ี้ ให ้ถ ือว่า เฉพาะรถโดยสารต ้นแบบคันท ี่ผ ู้ร ับจ ้างร ับไว ้
เพื่อซ่อมบำรุงหรือคันที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารต้นแบบที่อยู่ในความครอบครอง 
ของผู้รับจ้าง นับแต่วันส่งมอบรถโดยสารต้นแบบจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบคืนให้แก'ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายอันไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตาม ข้อ ๒๐ 
หรือข้อ ๒๑ และถ้ารถโดยสารต้นแบบยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมไต้ ผู้รับจ้างตกลง ดังนี้

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมรถโดยสารต้นแบบคันดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่าย จะต้อง 
ตกลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหาย โดยผู้ว่าจ้างจะชำระ 
ค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้ หาf m ^ ส์^นัดผู้ว ่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี นับแต่วันผิดนัด ทั้งนี้ ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล าก าร ข ่อ ญ ^ ^ พ !ง ีtฟ ้^;ง;^เร^ร ่!จ ้าง สำหรับรถโดยสารต้นแบบ 
ดังกล่าวตามข้อ ๘

' ๖ ^



๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน น ับถ ัดจากว ันท ี่รถโดยสารต ้นแบบเส ียหาย หรือบ ุบสลาย 
ผู้รับจ้างไม่คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘

๒๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ 
ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวับต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕๒ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงให้ผู้รับจ้าง 
เป็นรายวันต่อคันเต็มจำนวนตามข้อ ๘ แห่งสัญญานี้

๒๒.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจบถึงวันที่ ๑๘๐ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค ่าซ ่อมบำร ุง 
ตามข้อ ๘ ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณีรถโดยสารต้นแบบเสียหายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารต้นแบบคันนั้น ผู้ว ่าจ้างยัง 
มิได้ส่งหรือตกลงให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๕ 
วรรคแรก ยังมิให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต ้นแบบทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องร ับผิด 
ซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบสูญหายหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า เสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ 
ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงให ้ข ้อตกลงในการซ ่อมบำร ุงสำหร ับรถโดยสารต ้นแบบค ันน ั้นตามส ัญ ญาน ี้ 
เป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันที่ส ูญหายหรือเสียหายนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าการสูญหาย หรือเส ียหายนั้น ผู้ว ่าจ้างหรือ 
ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิตก็ตาม

ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก'ผู้อ ื่นหรือจ้างผู้อ ื่นดำเนินการตามสัญญานี้ 
แทนผู้รับจ้างโดยไมได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไมใต้

ข้อ ๒๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะเลิกประกอบกิจการผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นมีคุณสมบัติ ครบถ้วน 
ที่จะเป็นผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหา บุคคลอื่นมา 
รับช่วงงานตามสัญญาข้อนี้ได้ หรือทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบคันใดไม่ได้มาตรฐานในฐานะวิญณูซนพึง 
ซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบของตนเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ ตามข้อ ๒๘ และยินยอมให้เลิก 
สัญญา หรือเลิกสัญญาเฉพาะคันดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารต้นแบบ
๒๕.๑ การส่งมอบรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุง จะกระทำ ณ สถานที่ 

เก็บรถโดยสารต้นแบบของผู้ว่าจ้างที่ใข้เก็บปกติ หรือสถานที่อื่บตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงคัน
๒๕.๒ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรถโดยสาร ต้นแบบ 

ทั้งหมดคืนให้แก,ผู้ว ่าจ้างในสภาพเดียวคับเวลาที่ผ ู้ว ่าจ้างส่งมอบ ยกเว้นการเสื่อมสภาพที่เก ิดจากการใช้งาน 
ตามปกติ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดดงหรือวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณีโดยผู้รับจ้าง 
ส่งมอบ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารต้นแบบที่ใข้เป็นปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงคัน 

ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบให้แก,ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว่ในวรรคแรกหรือรถ โดยสารต้นแบบ
ผู้รับจ้างตกลงที่ผ้รับจ้างส่งมอบคืนตามวรรคแรกมีสภาพชำรุดเสียหา

รับผิดท้ังส้ิน เว้นแต่รถโดยสารต้นแบบคันที่เกิดอุ
ทุผู้ว่าจ้างจะใช้งานได้ ตามปกติ

? . V «1 — s.....  ชิงผวาจางเบนผ้รบผิดขอบ



ข้อ ๒๖. ผู้ว ่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารต้นแบบที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานึ๋ใข้รับส่งคนโดยสาร 
ภายใน เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างจะนำ 
รถออกใช้รับส่งคนโดยสารตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตจากทางราซการ นอกเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น 
ผู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ ่อมบำรุงเฉพาะรถโดยสารต้นแบบที่ใข ้ร ับส่งคนโดยสารนอกเขต 
จังหวัดดังกล่าวโดยไม่ซักข้า

ข้อ ๒๗. ผ ู้ร ับจ้างตกลงเก็บนํ้าม ันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
หรือของรถโดยสารต้นแบบที่ใข้การไม่ได้แล้วไว่ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาภาซนะ 
บรรจุนํ้ามันดังกล่าวไว้ให้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว่านั้ามันดังกล่าว หรือซากของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือ 
ของรถโดยสารต้นแบบมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้น 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหายด้วย 
ประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารต้นแบบออกใช้งานได้หรือต้องซื้ออุปกรณ์อะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารต้นแบบไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ให้แก1ผู้ว่าจ้างเท่าที่ผู้ว่าจ้างไดิใข้จ่ายจริง และต้องซดใช้ค่าเสียประโยขนํให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และใน 
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔ โดยมิใซ่เหตุสุดวิสัย ซึ่งให้รวมถึงการจลาจล 
การสงคราม การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัยและวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย 
จากผู้รับจ้างได้ตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้รับ และนอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ 
ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'ผู้ว่าจ้างไดไม่ว่ากรณีใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิก 
สัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามแต่ที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันตามข้อ ๓๒ 
และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ทันที

กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารต้นแบบใหม่มาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอก 
เลิกสัญญาได้ หรือคู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุด ให้แจ้งบอกเลิกสัญญา 
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกัน 
ตามข้อ ๓๒ และเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้ทันที

ข้อ ๒๙. เพ ื่อให ้ความร่วมมือในการปฏิบ ัต ิตามสัญญานี้ ผ ู้ร ับจ้างอาจแจ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างทราบถึง 
ความประพฤติของพนักงานซับรถโดยสารต้นแบบหรือพนักงานประจำรถโดยสารต้นแบบของผู้ว่าจ้างรวมตลอด 
ทั้งข้อเสนอแนะในการลงโทษได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการผูกพันผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓๐. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดซึ่งมิได้กำหนดความรับผิดขอบของ
£/ I 2/ แ 4/ ๘! «4*8/0/ 8/ 8/ <๗ 8/ 1 8 / « 8/ 8/ 0/ !/ I el ร'' 12 / M 8/ผู้ว ่าจ้างไวัเปนเหตุเห้ผ ู้ร ับจ้างต้องเสิยหาย ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงเห ้ผ ู้ร ับจ้างเริยกค่าเส ิยหายจากผู้วาจ้างเต ้ตามความ 
เสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓๑. บรรดาเงินค่าเสียประโยซนํ ค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้างต้อง 
ซำระ หรือซดใช้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้ทันที 
และหากไม่เพียงพอ ผู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิบ ังคับเอาจากหลักประ^1ฎ ^ ป ฏ ิ^ ต ้จ ้ม ญ ญ า ข ้อ  ๓๓ ได้ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างไม่ 
ต้องบอกกล่าวให้แก่ผ้รับจ้างทราบล่วงหนำ



ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ดำเน ิน การตามวรรคก ่อน  แต ่ผ ู้ว ่าจ ้างย ังได ้ร ับ เง ินไม ่ครบถ้วน 
ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดซดใช้ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้รับชำระดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินที่ยังไม่ได้รับ 
ครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๓๒. ในวันทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินองค์การขนส่ง 
มวลซนกรุงเทพ เลขที่ แ-๖๓-X-RO-o®๐๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
(สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในอัตราร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างตลอดอายุสัญญาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถ 
โดยสารด้นแบบมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบํติตามสัญญาบี้

ในกรณ ีท ี่หล ักประก ันตามวรรคแรกม ีม ูลค ่าลดลงไม ่ว ่าเน ื่องจากสาเหต ุใด ผู้ร ับจ้าง 
ต ้องนำหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ ิ่มเต ิมมามอบให้แก'ผ ู้ว ่าจ ้าง เพ ื่อให ้ม ีหลักประกันเต ็มจำนวน 
ตามสัญญานี้ ตลอดเวลาทั้งบี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้าง โดยไม่มี 
ดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันตามสัญญาบี้แล้ว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ส ัญญาทั้งสองฝ่ายอ่านและเข้าใจ 
ข้อความ ตามสัญญาตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

J  / ๚  . . .ลงซอ___________ _______________ ____ ผู้วาจ้าง
(นายสุระซัย เอ่ียม'วซิรสกุล)

ร '— V J

;nt s s h  ลง:ซ ื่อ . . . . . . ^ โ. ________ผู้รับจ้าง
เพ ิร ิอ ิถ ิโ ร ^ ^ ^  (บรษท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด

โดย นายสิรวิซญ์ มณีเนตร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

พยาน

พยานลงซอ.
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)



แผนการซ่อม - บำโงรถโดยสารปรับอากใศ

งาน1ช่อมบ0'If ง - รักษารถโดยสารปรับอากาศรถ เบนซ์ เป็นการซ่อมบำรุงที่เนันการป็องกัน 
โดยการกำหนดอายุการใช้งานของชินส่วนอะไหล่และวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ และนํ้ามันหล่อลื่นตลอด

อายุกัญญาที่ทำไว'กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังระแขกรายละเอียดเป็นช้อ  ๆ ดังต่อไปนี

1 การเช็คประจำวัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 เวลากลางวัน ตรวจเช็คเบื้องต้นทุกระบบทั่วไป และแต้ไขทันทีเม่ือพบสิ่งผิดปกติเพื่อให้รถโดยสารพรัอมที่ 
จะใช้งานไต้ตลอดเวลา

1.2 เวลากลางคืน ตรวจเช็คระดับนํ้ามันหล่อลื่นต่าง  ๆของเคร่ืองยนต์และรอยร่ัวของระบบลม,ระบบระบาย 
ความร้อนทั่งหมด สภาพยาง สภาพตัวกัง เป็นต้น

2
ซ่อมและเปลี่ยนช้ินส่วนอไหล่ตามวาระที่แนบมา ระบบหล่อล่ืนต่าง  ๆ และการปรับแต่งสภาพเคร่ืองยนต์ 
ระบบฒรค รวมทั่งสภาพยาง และสภาพของสีตังกัง เป็นต้น

3
งานซ่อมหนักตามวาระทุกๆ 100,000กม.หรือท ุกๆ 1ปีเช่นการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถึงอายุการใช้งาน 
การปรับสภาพของเคร่ืองยนต์และช่วงล่างระบบปรับอากาศ ระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมํติ ต้วอเคร่ืองมือที่ทันสมัย

4
งานซ่อมนอกสถานที่ บริษัทฯ จะจัดหารถบริการจำนวนที่เหมาะสมและระบบสื่อสารระหว่างสูนย์ซ่อม เพื่องาน 
บริการซ่อมรลที่อาจเสียในเต้นทางต้วยเหตุสุดวิสัย เพื่อแต้ไขรถโดยสารไดไนทุกกรณี และมีประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด



แผนงานตรวจเช็ครถปรับอากาศ

1 ตรวจเช็คที่ 1,000 กิโลเมตรนรก
ตรวจเช็คมาตรใฐาน
ตรวจเช็คสภาพยางและตัวถัง
ตรวจเช็คสภาพระบบปรับอากาศ

2 ตรวจเช็คที่ 10,000 กิโลเมตร หรือทุก  ๆ 1 เดือน
ตรวจเช็คมาตราฐานเช็คสภาพทุกๆ 1 เดือน 
ตรวจเช็คสภาพยางและตัวถัง 
ตรวจเช็คสภาพระบบปรับอากาศ

3 ตรวจเช็คที่ 20,000 กิโลเมตร หรือทุก  ๆ2 เดือน
ตรวจเช็คมาตราฐานเช็คสภาพทุกๆ 2 เดือน 
ตรวจเช็คสภาพยางและตัวถัง 
ตรวจเช็คสภาพระบบปรับอากาศ

4
5
6 
7

ตรวจซ่อมใหญ่ เครื่องยนต์ 
ตรวจซ่อมใหญ่เกียรัอัตโนมิติ 
ตรวจซ่อมใหญ่ ระบบปรับอากาศ 
ตรวจซ่อมใหญ่ สภาพตัวถัง

ทุก  ๆ 100,000 กิโลเมตร 
ท ุก ๆ 400,000 กิโลเมตร 
ท ุก ๆ 400,000 กิโลเมตร 
ท ุก ๆ 3 ปี

หรือทุก  ๆปี 
หรือทุก  ๆ 4 ปี 
หรือทุก  ๆ 4 ปี

V



J5T

มาตรฐานการตรวจเช็ครถโดยสารปรับอากใศ

ตรวจเช็คทุกๆ 10,000กม.
1 เปลี่ยนไสักรองนํ้าม ันโขล่า
2 ปรับตั้งความตึงสายพาน
3 ตรวจเติมจารบีอัตโนมิติ
4 ตรวจสอบระบบลัตในมิติเวลาทำงานจารบี
5 รอยรั่ว การแตกหัก ของสายจารบีจากจุดกำเนิดถงปลายทาง
6 ตรวจเช็คสายไฟแบตเตอรี่ ( สายขั้ว + สายขั้ว - )
7 ทำความสะอาดไสักรองอากาศ
8 ตรวจสอบการทำงานของ![มลมและรอยรั่ว
9 ตรจดสอบการทำงานของกรองความชื้นและระบบลมอัตโนมิติ
10 ระบบระบายความ!’อนของเครื่องยนต์ หมิ'อนํ้า พัดลม
11 ตรวจการทำงานของสัญญาณเตือนระบบทล่อเย็น
12 ท่อร่วมไอดี และอินเตอร์ค ูลเลอรั
13 ท่อร่วมไอเสีย และท่อทางเทอร์โบชาร์จ!จอร์
14 ระบบพวงมาลัยพาวทอร์
15 ระดับนํ้ามินเฟืองท้าย
16 อุปกรณ์ส่วนควบคุมการทำงานระบบลม และนํ้าตกท้างในลังลม
17 ระบบรองรับ (ธุงลม และลี้นคอนโทรล)
18 สัญญาณไฟเตือนแพงหน้า{[ทมิ
19 ตรวจขันสกเยึดเหลากลางและการรกหรอของกากบาท
20 ปรับรอบเครื่องยนต์เดินเบา
21 ตรวจสอบการทำงานเบรกในเกียร์ และสวิตช!ฟเบรก
22 น ็อตท ้อหน ้า-หล ัง
23 ตรวจสภาพของดอกยาง
24 ตรวจสภาพของดัวลัง
25 ไฟฟืาแสงสว่างของตัวลัง ไฟหน้า ไฟท้าย



มโตรฐานคใรตรวจเช็ครถโดยสารปรับอากาศ

ตรวจเช็คทุก ๆ 20,000 กม.
๘ O' «9 o a/ *H1 ตรวจเชัครอยรัวซมนามัน!ครอง

2 ถ่ายป้ามันเครื่อง*
3 เปลี่ยนไสักรองป้ามัน!ครื่อง*
4 ถ่ายป้ามัน!กียร์และเปลี่ยนกรอง!กียร์
5 เปลี่ยนไสักรองป้ามันไซล่า!ซอเพลิง
6 ปรับต ั้งระยะห ่างไอด ี-ไอเส ีย
7 ตรวจปรับตั้งสายพาน อัตจารบี และพลู!ล’
8 ตรวจปรับตั้ง Load Sensor เกียร์
9 ตรวจปรับตั้งตันเร่งและพล'อลี่นระบบ
10 แบตเตอรี่
11 ทำความสะอาดไสักรองและหมัอกรองอากาศ
12 ตรวจสอบการทำงานป้มและป้ามันรั่ว
13 ตรวจสอบการทำงาน Air Dryer และวาร์ลควบคุม
14 ตรวจสอบรอยรั่วซึมและระบบระบายความรั่อน
15 ตรวจสอบรอยรั่ว'ซึม'ของเกียร์ตัคไนมิติ
16 ตรวจสอบรอยรั่วซึมระบบไอดีและท่อ!ทอร์โบชาร์จ!จอร์
17 ตรวจสอบรอยรั่วซึมระบบไอ!สีย!เละท่อ!ทอร์โบชาร์จ!จอร์
18 ตรวจระตับป้ามัน!ฟ้องทำยและรอยรั่ว
19 ตรวจรอยรั่วซึมระบบจารบีอัดโนมิติและตัวตั้งเวลาทำงาน
20 ตรวจเช็คการทำงานชองจารบี'คุกาเด
21 ตรวจการรั่วซึมท่อทางระบบลม!บรค
22 ตรวจ1ขันสก!ยึด!ทลากลาง
23 ตรวจเช็คการทำงานชองสัญญาณ!ตอนระบบพล่อเย็น
24 ตรวจวัดสภาพควัน
25 รอบ!ดินเบา
26 ตรวจเช็คสัญญาณเตือนบนแพงหน้าป็ล
27 ตรวจสภาพดอกยาง
28 ตรวจสภาพสี!!ละตังอัง
29 ตรวจไห่!!สงสว่าง ไห ่หน้า ไห่ทำอ
30 ตรวจสอบการทำงานชองระบบรีทารด!คอร์และสวิตช์ไห่เบรก
31 ตรวจขันสกรูย็ดพวงมาลัยและตันชักตันส่ง  ̂ : ■ .̂
32 ตรวจขันสกรูยึดโช็คอัพตั้งล่างและบน

*9 a, ^ ร,33 ตรวจขันสกรูยดระบบทันสะ!ทอนทังหมด (ระบบธุงลม) V  X .
34 ตรวจขันสกรูยึด!!ชนขันคานหน้า,คานหลัง (แนวตามขวางตัวรถ) ^ ^ ........  c f —
35 ตรวจขันสกรูยึด!เชนขันคานหน้า,คานหลัง (แนวยาวตามตัวรถ) «.-----

มีการใ*งานป้ามัน!ค่รองที่มีประสิทธิภาหมากขึ๋น



ใบเสนอราคา

ร,. ขา้พเจา้ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกดั.......... อยูเ่ลขที่.........913 หมู่ 15..................

ถนน............. เทพารกัษ.์............ ตำบล/แขวง...........บางเสาธง...........อำ๓อ/เขต........... บางเสาธง..........

จังหวัด.................... สมทุรปราการ........................โทรศพัท.์............02-313-1888.. .ต่อ 223........................

โดย........... นายประเสริฐ สมัฤทธิวณชิชา............. ผู้ลงนามข้างทา้ยนีไ้ด้พจิารณารายละเอียดคณุลกัษณะและ

เงือ่นไขตา่งๆขององคก์ารโดยตลอด และยอมรบัขอ้กำหนดและเงือ่นไขนัน้แลว้ รวมทัง้รบัรองวา่ขา้พเจา้ 
เปน็ผู้มีคุณสมปติครบล้วนตามทีก่ำหนด และไมเ่ปน็ผู้ทิง้งานของทางราชการ

๒. ขา้พเจ้าขอเสนอราคา ด้งต่อไปนี้

ราคาจา้งซอ่มแซมและบำรงุรกัษารถโดยสารปรบัอากาศยโูร,คูตน้แบบ ย่ีหอ้ เบนซ ์จำนวน 1
คัน ราคาคันละ....... -1,881- บาท ( หน้ีงพันแปดแปดสิบเอ็ดบาทล้วน ) รวมภาษีมุลค่าเทิ้ม
รวม 1 คัน เปน็เงนิทัง้สิน้........... -686,565- บาท........... ( หกแสนแปดหมืน่หกพนัหา้รัอยหก
สบิหา้บาทลว้น.)..........รวมภาษมุีลค่าเทิม้

๓. ใบเสนอราคานี้ได้ย่ืนเสนอโคยบริบุทธยุตธิรรมและปราศจากกลฉอ้ฉล หรอืการสมเรว่มคดิกนั

โดยไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือบคุคลใดบคุคลหนีง้ หรือหลายบคุคล หรอืกบัหา้ง,ผูน้สว่นบริษทัไดๆทีไ่ดย้ืน่ 
เสนอราคาในคราวเคียวกนั

๔. มีกำหนดย่ืนราคา 120 วันนบักัดจากวันย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคา

เสนอมา ณ วนัที.่..........10............. เดอืน...........กนัยายน............ พ.ศ 2563............

กรรมการผู้จิคการ 

ประทับตรา (ลา้ม)ี



บริษัท ใทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด
913ห พ ู่15 ถนนเทพารักษ์ ฬำฆสบางเสารง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสพูฑรปราการ 10570 

โทร. 0-2313-1888 โทรสาร 0-2-313-1782

ท ี TSS/2563/09-002

วันที 10 กันยายน 2563

เร่ือง ขอเสนอราคาหา้งเหมาซอ่มและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรพ ูต้นแบบ ยีห่อ้ฌน็ซ ์
จำนวน 1 กัน โดยวิธกีารกดัเลือก

เรียน นายสุชิญ ประณธิานวิทยา
ผูช้ว่ยผู้อำนวยการเขตการเดนิรถที ่8 
รักษาการ ผูอ้ำนวยการเขตการเดินรถที ่8

ห้างถึง 1.หนังสือท่ี ขดร.8/1566 ลงวนัที2่ 8 สิงหาคม 2563

เอกสารท่ีแนบ 1 .ใบเสนอราคา

ตามหนังสือท่ีหา้งถึงช่างต้น องค์การขนสง่มวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าหา้งซอ่มแซมละบำรุงรักษา 
รถโดยสารตน้แบบปรับอากาศยูโรพ ู ยีห่อ้ฒน็ซ ์จำนวน 1 กัน เปน็ระยะเวลา 1 ป ีบริษัท ฯ มีความยินดีขอเสนอราคา 
หา้งซอ่มแซมละบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรพ ูยีห่อ้เบนึซ ์จำนวน 1 กัน

บริษัท ฯ ขอเสนอราคาคา่หา้งซอ่มแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตามเอกสารใบเสนอราคาแนบทา้ย โดยขอ 
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาเลขที ่ร.72/2561 ข้อท่ี 16 ใจความเดิม “ในระหว่างอายูสญัญานี ้ผู้รับห้างมีสิทธิขอให้ 
ผู้ว่าหา้งงดใข้รถโดยสารตน้แบบตามขอ้16.1 และข้อ 16.2 โดยผู้รับห้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าห้างซ่อมบำรุงตามข้อ 8 และ 
ผู้รับห้างยังต้องชำระค่าเสียประโยช'นใหแ้ก่ผู้ว่าห้างในอัตราวันละ 2,653.60 บาท (สองพันหกห้อยห้าสิบสามบาทหก 
สบิสตางค์) ต่อกัน ตามจำนวนรถโดยสารดงักลา่ว” โดยขอแก้ไขเป็น “ในระหว่างอายูสญัญานี ้ผู้รับห้างมีสิทธิขอให้ 
ผูว่้าหา้งงดใข้รถโดยสารตน้แบบตามขอ้16.1 และข้อ 16.2 โดยผู้รับห้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าห้างซ่อมบำรุงตามข้อ 8

ขอแสดงความนบัถึอ

( นายประเสรฐ สมัฤทธิวณชิชา ) 
กรรมการผู้จัดการ


