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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิซิ 
จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.ผอก.ฝรอ.๑,ข.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

ตัวย กลุ่มงานนิติกรรมได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ยี่ห้อมิตซูบิขิ 
จำนวน ๑ คัน ของเขตการเดินรถที่ ๘ กับ บริษัท ไทยเจร ิญยางบริการ จำก ัด ตามสัญญาเลขที่ จ .๑๑๘/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานื้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาร ข สด)
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแหน ผอ.สกม.
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อวฺคไการบนส่อนวลบนกรุอเกพ ุ
Bangkok Mass Transit Authority
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สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบธรรมดา ย่ีห้อมิตซูบิซิ
จำนวน ๑ คัน เขตการเดินรถที่ ๘

สัญญาเลขท๋ึ ....ใ.:..?.?.̂ /M k ‘ทุ.

สัญญาฉบับนี้ทำที่ องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓® ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี „..?.£...อุร.วฒ..M ian........................ ระหว่าง องค์การ
ขบส่งมวลขนกรุงเทพ โดอ นายสุระขัย เอ่ียมวซรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตามคำส์’งองค์การ 
ท่ี ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวับที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึ่งต่อไปใบสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว ่าจ้าง” ฟ้ายหน่ึง กับ บริษัท 
ไทยเจริญยางบริการ จำกัด โดย นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชขา และบางนิดยา สัมฤทธิวณิชซา กรรมการผู้จัดการ 
ผู้ม ีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของสำนักงาบทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
จ ึ่งจดทะเบ ียน นิติบ ุคคล ณ กรมพ ัฒ นาธ ุรก ิจการค ้า กระทรวงพาณ ิชย ์ ทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลเลขท ี่ 
๐๑๐๕ ๕๑๖๐๑๑๓๙๕ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๑๐๐๒®๒๒๐๐๐๗๐๐๕ ลงวันที่ ๑ ๑  กันยายน ๒๕๖๓ 
สำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๘๙๔ ถนนกรุงเทพ-บบทบุรี แขวงบางจ่ึอ เขตบางจ่ึอ กรุงเทพมหานคร มอบอำนาจ 
ให้ บาย สิรวิชญ่ มณีเนตร ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓จึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาท้ังศองฝ่ายตกลงทำสัญญากับดังต่อไปน้ี
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเรียกสัญญาจ้างซ่อมแซมและปารุงรักษารถโดยลารธรรมตา 

(ครีม-แตง) ว่า “สัญญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเบีนผู้ซ่อมแขมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) 
ขนาด ๑๒ เมตร ย่ีห้อมิตฐบิ? รุ่นฟูโซ่ แบบ RP®®d SRADH® จำบวบ ๑  คัน หมายเลขข้างรถ ๘-๘๐๔๑๖ หมายเลข 
ทะเบียนรถ ๑๑ -๙ ๖ ๖ ๐  กรุงเทพมหานคร จึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “รถโดยสาร ค้นแบบ” และการซ่อมแซม 
และบำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง” โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ บี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายม ๒๕๖๔ รายละเอ ียดการตรวจแคและบำร ุงร ักษา รถโดยสารค้นแบบปรากฏตาม 
เอกสารแบบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๒. การซ่อมบำรุงรถโดยสารค้นแบบตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ ให้เบีบไปตามแผนงานการซ่อม 
บำรุง ตามเอกสารแบบท้ายสัญญาข้อ ๑  และให้หมายความรวมถึงการบำรุงรักษาให้รถโดยสารค้นแบบให้อยู่ ใน 
สภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เข่น การล้างอัครด เปลยบถ่าย และเติมฐ้ามันหล่อลื่น ทุกชนิด 
รวมท้ังฎ้ามันเบรก ฏ้ามันเกียร์ ยู้ามับเพลา และรวมตลอดทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเบีน เกี่ยวกับเครื่องยนต ์
หรือตัวถังรถโดยสารค้นแนบ

ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารค้นแบบใบเกณฑ์ การบำรุงรักษา ดังน้ี
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม่เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือ 

วัดควันดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔0 เม่ือตรวจวัดควันดำด้วยเคร่ืองมีอวัดควันดำระบบวัด ความทึบ 
แสง โดยผู้รับจ้างจะ 
เสือนละคร้ัง



๒

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์

(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใซ้

ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว ่าจ้าง ตามตารางการบำรุงรักษาตามที่ 
กำหนด

๒.๑ การบำรุงรักษาประจำวันปฏิบํติดังนี้

๒.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารต้นแบบออกใช้งาน ในแต่ละวัน 
โดยรถโดยสารต้นแบบจะต้องมีความสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้รับส่ง ผู้โดยสาร ถ้าผู้รับจ้าง 
มิได้ทำความสะอาดรถโดยสารต้นแบบดับใดก่อนนำรถนั้นออกรับส่งคนโดยสาร หรือ ทำความสะอาดไม่เพียงพอ 
ผู้รับจ้างต้องรีบแกไขทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดต่อ การที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน

พนักงานของผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ่วมก ันทำการตรวจสอบความสะอาด ของ 
รถโดยสารต้นแบบในแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ซี่งจัดทำเป็น ๒ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด 
สำเนา ๑ ชุด) และให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป

๒.๑.๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทำความสะอาดรถโดยสารต้นแบบหรือทำความสะอาด ไม่เพียงพอ 
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดได้ดันละ ๑๒ บาท (สิบสองบาท ถ้วน) ต่อวัน

๒.๑.๓ กรณีที่นํ้าทำความสะอาดรถโดยสารต้นแบบไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ ต้องปิด 
กวาดทำความสะอาดภายในตัวรถโดยสารต้นแบบ ส่วนภายนอกตัวรถโดยสารต้นแบบให้ทำ ความสะอาดเท่าที่ 
สามารถจะทำไต้ ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความสะอาดรถโดยสารต้นแบบที่ไม่เรียบร้อย ตามข้อ ๒.๑.๑ และ 
ผู้ว่าจ้างไม่หักค่าจ้างตามข้อ ๒.๑.๒

๒.๒ การตรวจสภาพอุปกรณีต่าง  ๆ ของรถโดยสารต้นแบบ เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรก 
แหนบกันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟและอุปกรณีอื่น  ๆ เพื่อให้ใช้การได้ดีและปลอดภัย ตลอดเวลา และเมื่อ 
ครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณีส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ไต้ดีตามปกติหรือไม่ อาจใช้1ด้โดยปลอดภัย ผู้รับจ้าง 
มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณีนั้นใหม่

๒.๓ การตรวจสภาพและซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์ 
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์ หรือที่ 
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ชิ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ หรือ ส่วนประกอบ 
เป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นของใหม่

๒.๔ การตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซึ่งรวมถึง หน้าต่าง 
ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณีอื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารต้นแบบให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแล 
และตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา

กรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างส ั่งให ้ผ ู้ร ับจ ้างเพ ิ่ม เคร ื่องหมายห ร ือ เลขประจำรถ หรือสั่งให้ ผ ู้ร ับจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่ม ีอย ู่เด ิมเป ็นอย่างอ ื่น ผ ู้ว ่าจ ้างเป ็นผ ู้จ ่ายค ่าใช ้จ ่ายเอง ทั้งสิ้น
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ข้อ ๓. ในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง  ๆ ที่เป็น 
ของแท้ และเป็นของใหม่ 'นามนหล่อลื่น 'นามันเบรก น ํ้าม ันเก ียร์ 'นามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนด 
รายการของรถโดยสารต้นแบบตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนดังกล่าวได้ 
ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือช้ินส่วนอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน ยางล้อ 
หน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้เท่าที่ จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดี 
และปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ต ิดมากับ รถโดยสารต้นแบบที่ส่งมอบครั้งแรก 
เสื่อมสภาพไปเสียก่อน

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
และถ้าความขำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ ผู้รับจ้างเป็น ผู้รับผิดชอบเอง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการใบการซ่อมบำรุงให้เพ ียงพอกับการซ่อมบำรุง 
ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา

๔.® อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือที่เก ี่ยวกับ เครื่องยนต์ 
นี้ามันหล่อลื่น นี้ามันเกียร์ นี้ามันเพลา นํ้ามันเบรก วัสดุและสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้Iนการซ่อมบำรุง ตามข้อ ๒

ซ่อมบำรุง
๔.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับจำนวนรถที่จะต้อง

๔.๓ รถลากหรือยกซ ี่งม ีอ ุปกรณ ์ในการซ ่อมบำรุงและช ่างผ ู้ชำนาญในการตรวจซ ่อม 
ประจำรถนั้นตามความจำเป็น ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือยกตามช้อนี้เป็นของตนเองได้ ผู้รับจ้างต้อง ติดต่อ 
กับ ผู้ม ีอาชีพในทางลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะรับจ้างลากหรือยกรถโดยสารต้นแบบ
ตลอดเวลา ไม่ว่าการลากหรือการยกรถบั้นตกอยู่ในความรับผิดขอบของคู่สัญญาฝ่ายใด

ข้อ ๕. ในการปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น 
กรณีตามข้อ ๔.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๖. ในการปฏิบ ัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ 
ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จัดหา โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้

๖.๑ บั้ามันเชื้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสารต้นแบบ

ค่าโดยสาร เป็นต้น

ตกลงกัน

๖.๒ พนักงานขับรถโดยสารต้นแบบและพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงาน เก็บ

๖.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีขึ้นได้ไม่เกินสามแห่งหรือ ตามที่

หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบตามวรรคแรก มีจำนวน 
ไม่ เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเบันภิอก;m ดิ^ร!^ผู้รับจ้างยินยอมให้นำ รถโดยสารต้นแบบที่ 
ซ ่อมแซมบำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงน ี้เข ้าไปจ่ล ้ดเก ็บและซ่อมษวัร ุ่งก ับ รถโดยสารต้นแบบตามสัญญาจ้าง 
ซ่อมบำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น .ๆ,นูนโ11'j C t f ป ี^ '
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๖.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแ'ขบ ซึ่งต ้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก ็บตาม 
ข้อ ๖.๓ มีจำนวนไม่เกินสามแห่งหรือตามที่ตกลงกัน

๖.๕ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารต้นแบบและสถานที่ 
สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบ ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดไห้ตามข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า-นํ้า ผู้ว่าจ้าง 
ตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ไข้โนการซ่อมบำรุงตั้งสิ้น

ข้อ ๗. อัตราค่าจ ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่ายค ่าจ ้างซ ่อมบำรุง 
ให้ผู้รับจ้างเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายวันตามกำหนดระยะเวลาในอัตราค่าจ้าง ๑,๔๒๗.๗๕ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบ 
เจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ต่อคันต่อวับ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน ตั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่๑๐ ของเดือน ถัดไป และ 
หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างภายใน ๒๐ วัน นับแต่-วัน’ท่ีผู้'ว่า'จ้าง 
ได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายใน กำหนดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระ 
ดอกเบี้ยในเงินด้นที่ค้างชำระดังนี้

ในกรณีที่ชำระเงินล่าข้ากว่าเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้าง ตกลง 
ชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) + ๐.๗๕

ในกรณ ีท ี่ชำระเง ินด ้นหรือดอกเบ ี้ยล ่าข ้ากว ่าเวลาท ี่กำหนด เก ินกว่า ๓๐ วัน ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) + ๑.๑๐

หากผู้ว่าจ้างไม่ไข้ประโยชน์รถโดยสารด้นแบบเนื่องจากเหตุซึ่งมืใซ่ความผิดของผู้รับจ้าง แล้ว 
เซ่น ไม่มีพนักงานขับรถ ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร เว้นแต่ไม่มีนํ้ามันเชื้อเพลิงตามวรรคห้า ผ ู้ว ่าจ้าง ยังคงจะต้อง 
ชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

ข้อ ๘. ผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบตามข้อ ๗ วรรคแรก 
เฉพาะรถโดยสารต้นแบบคันที่ผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๘.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันกำหนดรถโดยสารต้นแบบคันที่หยุดใช้งานในวันเสาร์ 
และวันอาทิตย์เป็นการล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์

๘.๒ รถโดยสารต้นแบบที่กำหนดให ้หยุดใช ้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามข้อ ๘.๑ 
ถ้ารถโดยสารด้นแบบคันใดที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์ แล้วแต่ 
กรณี ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารด้นแบบที่ใข้งานคันอื่นเข้าหยุดแทนคันที่เกิดอุบัติเหตุ หลังจากวัน 
กำหนดตามข้อ ๘.๑ นั้นอีก

๘.๓ สำหรับรถจอดนโยบายวันเสาร์-ว ันอาทิตย์ ว ันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดซดเขย 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก่ผู้รับจ้างร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๘.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธินำรถได้!^วัรตน์แบบตั้นที่หยุดใช้งานตามสัญญานี้ไปทำการซ่อมบำรุง 
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมใ
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๘.๕ ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ใด ถ ้าฝ ่ายผู้ว ่าจ ้างเห็นว่าจำนวนรถโดยสารต้นแบบที่ให ้ 
หย ุดตามจำนวนท ี่กำหนดไว ้จะเป ็น เหต ุให ้ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องเส ียประโยชน ์ ผ ู้ว ่าจ ้างจะไม่ใช ้ส ิทธิให ้ม ีการหยุดรถ 
โดยสารต้นแบบในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้เดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๙. ในการชำระค่าจ ้างซ ่อมบำรุงตามข้อ ๗ ผู้ร ับจ้างมีส ิทธิแจ้งเป ็นหนังส ือขอให้ผ ู้ว ่าจ้าง 
ชำระเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแทนได้ และในกรณีที่ผู้ว ่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลนั้นแล้ว ให้ถือว่า 
ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แล้ว

ข้อ ๑๐. เป็นที่เข้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไวในข้อ ๗ วรรคแรก และข้อ ๑๒.๒ เป็น 
อัตราที่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ใข้อยู่ในวันทำสัญญานี้ ในกรณีที่ 
อะไหล่รถโดยสารต้นแบบหรือยู้ามันหล่อลี่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น หรือลดลงกว่า ราคาในวันลงนาม 
ในสัญญานี้ถึงร้อยละ ๑๐ หรือใบกรณีที่ค่าแรงขึ้นตํ่าตามที่รัฐบาลกำหนดสูงขึ้นกว่าราคา ในวันลงนามในสัญญานี้ 
และอายุสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบครบกำหนด ๑ ปีแล้ว คู่ส ัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ 
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๗ และข้อ ๑๒.๒ได้โดยจะได้ตกลงกันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๑. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก็บอยู่ 
ในวันทำสัญญานี้หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ ้าภาษีอากรนั้นเป็นภาษีอากรที่เรืยกเก็บจาก ค่าจ ้างตาม สัญญานี้ 
โดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๗ และข้อ ๑๒.๒ ใหม่ ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของ 
อัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๒. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๗ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต ้นแบบมีระยะทางวิ่งไม ่เก ิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคัน 
โดยเฉลี่ยจากรถโดยสารต้นแบบทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๗

๑๒.๒ ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตรต่อวันต่อคัน ผู้ว่าจ้าง 
จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๑.๘๐ บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ 
กิโลเมตรที่เกิน การคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตร ดังนี้

OR = «๒ - (D® X K®)

OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด

อ® = จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน

K® = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน

เ<๒ = กิโลเมตรท่ีใช้ในเดือนน้ัน

ข้อ ๑๓. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารต้นแบบและการส่งมอบรถประจำวัน

๑๓.๑ ตลอดอาย ุส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ร ับจ ้างต ้องจ ัดให ้รถโดยสารต ้นแบบทุกค ันนอกจากคันท ี่ 
ประสบอุปีติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารต้นแบบที่ออกใช้ประโยชน์1ด้ และผู้รับจ้างต้องปฏิปีติ ดังนี้



๖

๑๓.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบํติการเดินรถของผู้ว่าจ้าง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ถึง 
เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิ‘มติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถ ผู้รับจ้าง จะต้องจัด 
ให้มีรถโดยสารต้นแบบออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๓.๑ หรือตามที่ผ ู้ว ่าจ้างกำหนด เว้นแต่รถ 
โดยสารต้นแบบที่ประสบอุบติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารต้นแบบที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อม บำรุงตามข้อ ๑๕ 
และข้อ ๑๖

ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบให้คำนวณเฉลี่ยจากรถ โดยสาร 
ต้นแบบที่ใข้ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหนี่งๆ ยกเว้นรถโดยสารต้นแบบที่ประสบอุ,มติเหตุ หรือ เหตุสุดวิสัย จอดซ่อม 
ค้างอู่ อยู่ก่อนวันนั้นได้ในเกณฑ์คันละ ๒ ช่ัวโมง ต่อคันต่อวัน

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 เว้นแต่ 
เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารได้ในระหว่างทาง ในกรณี ที่การ 
ตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงไม่เกินครั้งละ ๑๕ นาทีต่อคัน มิให้ถือว่าเป็นการซ่อมบำรุงตามข้อนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องไมให้เสีย 
ตารางเวลาการเดินรถ

กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารต้นแบบเข้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง จะส่ง 
รถโดยสารต้นแบบคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารต้นแบบที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้Iห้นับ เวลาทำการ 
ซ่อมบำรุงได้คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ทุกระยะการใช้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบ แต่ละคัน 
ได้ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารต้นแบบเข้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่งตาม 
วรรคสองไม่ได้ ผู้ว่าจ้างต้องส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างในเวลาไม่เกิน 6)®).00 น. ในแต่ละวัน

ในกรณีผู้ว่าจ้างส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างน้อยกว่า ๕ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้าง 
มีสิทธิซ่อมบำรุงเต็ม ๕ ช่ัวโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้าง ตกลงไม่ 
ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑๕. ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ทุกๆ ระยะ ๕๐,๐๐๐ 
กิโลเมตรต่อไปต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถ เพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง 
รถโดยสารต้นแบบแต่ละคันได้ไม่เกินสี่สิบวันตลอดอายุสัญญานี้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗

ข้อ ๑๖. วันใดที่ผู้ร ับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ 
ในข้อ ๑๕ วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อย บาท 
ถ้วน) ต่อคันที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณ ีท ี่เครื่องยนต์ข ัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือ 
สถานที่ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้อง ในระหว่างทาง 
ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อย 
สามสิบบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินวับละ ๑,๐๐๐.-บาทต่อคัน (หนึ่งพันบาท ถ้วน) นับแต่เวลาที่ผู้รับจ้าง 
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ หัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาซ่อมรถเสร็จ



๗

ระยะเวลาตามวรรคสองของข้อ ๑๔ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์นอกเหนือจาก วรรคแรกให้ผู้ว่าจ้าง 
อีกในอัตราชั่วโมงละ ๑๓๐.-บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อคัน

ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารไต้ตลอดวันเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณีของ รถโดยสารต้นแบบ 
คู่สัญญาตกลงกันดังนี้

๑๖ .๑  ถ้าผู้ร ับจ้างส่งรถคันใดเข้าใช ้งานตามสัญญาข้อ ๑๔ หลังจากเวลา ล © .0 0  ‘น. 
ของวันใด ให้ถือว่ารถคับนั้นเป็นรถโดยสารต้นแบบที่ไม่อาจนำออกใช้งานไต้ตลอดวันและให้ตัดเวลาซ่อมบำรุงรักษา 
รถโดยสารต้นแบบคันนั้น  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๔

๑๖.๒ ผู้ร ับจ้างยินยอมขดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ว่าจ้าง ๑ ,๐ ๐ ๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ต่อคันต่อวัน ค่าเสียประโยชน์ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าซ่อมบำรุงที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระ ให้ผู้รับจ้าง 
ตามข้อ ๗

ข้อ ๑๗. ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเซ่นเดียวกับรถโดยสารต้นแบบตามสัญญาซ่อม 
บำรุงนี้และเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสารโดยความเห็นชอบของผู้ว ่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว ่าจ้างใช้ประโยชน์แทน 
รถโดยสารต้นแบบคันที่ต้องหยุดซ่อมเกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๔ หรือที่ใข้ประโยชน์ไม่ไต้ตามข้อ ๑๖ หรือ 
ข้อ ๑๙.๒ ถึงข้อ ๑๙.๔ และเมือผู้รับจ้างส่งมอบรถสำรองให้ทดแทนรถโดยสารต้นแบบคันใด ภายในเวลา กำหนด 
ตามข้อนั้นๆ แล้ว ผู้รับจ้างย่อมหลุดพ้นจากการถูกปรับตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๙.๒ ถึงข้อ ๑๙.๔ สำหรับ รถโดยสาร 
ต้นแบบคันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองตังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทน รถโดยสารต้นแบบ 
ท่ีใข้ประโยชน์ไม่ไต้คับใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรองเข้าแทบนั้น

ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างนำรถสำรองมาให้ผ ู้ว ่าจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าจ้าง 
ซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตามสัญญา 
นี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ้ารถสำรอง มีสภาพไม่เหมาะสม สำหรับ 
รับ-ส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างใม่มีสิทธิไต้รับประโยชน์ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต ้องมีล ักษณะและไต้ร ับอนุญาต และไต้ร ับการตรวจสภาพจากกรมการขน 
ส่งทางบก เซ่นเดียวกับรถโดยสารต้นแบบที่รับจ้างซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรอง การ 
ตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค ่าภาษี และ ค่าใช้ต่างๆ 
เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๘. ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ถ ้าเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของรถโดยสารต้นแบบ ชำรุดบกพร่อง 
ไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับ เพราะ 
เหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดใบค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจร หรือกฎ ข้อบังคับอื่นของ 
ทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าว ออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้อง 
ชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน พิสูจน์ไต้ว่าเครื่องยนต์ อุปกรณีของ 
รถโดยสารต้นแบบ มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิด จากความผิดของผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างได้ชำระค่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ ผ ู้ว ่าจ้าง

ระยะเวลา 
า ดังกล่าว

หักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๗ ได้

ในกรณีที่รถ'โดยสารต้ใ 
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารต้นแบบ^

น *  „  f ___ •1» .»  ร •**
ควันดำ 

ภาพ จะไม่นำระยะเวล



มาคำนวณเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับ ที่ผู้ว ่าจ้างต้อง 
จ่ายไปในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๗ ไต้

ผ ู้ร ับ จ ้างตกลงจะจ ัดห าเคร ื่องว ัดคว ัน ดำไว ้เพ ื่อใช ้ใน การตรวจสอบร ่วมก ัน  ระหว่าง
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างด้วย

ในกรณ ีท ี่พน ักงานขับรถถูกจ ับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรกและพนักงานเจ ้าหน ้าท ี่ตาม 
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับฃี่ของ พนักงานขับ 
รถคืนมาไต้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการ เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบ ออกปฏิบํตงาบไต้ ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๖ มาใช้บังคับเอพาะ ใบวันหยุดราชการนั้น ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างไม่ต้อง 
ชำระค่าจ้างซ่อมสำหรับรถคันนั้น

ข้อ ๑๙. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายหรือบุบสลายซึ๋งทั้งสองผิายร่วมกับพิสูจน์แล้ว เห็นว่า 
เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารต้นแบบ หรือความบกพร่องในการซ่อม บำรุงตามสัญญา 
นี้ และรถโดยสารต้นแบบยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมไต้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดตังต่อไปนี้

๑ ๙ .๑  ผ ู้ร ับจ้างตกลงเป ็นผู้ซ ่อมแซมให้รถโดยสารต้นแบบนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และ 
สามารถใช้รับส่งคนโดยสารไต้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๙.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๘๒๔.-บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน

๑๙.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมซดใช้ค ่าเส ียประโยชน์ 
วันละ ๘๒๔.-บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่ง ชอง 
อัตราค่าซ่อมบำรุง

๑๙.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔๒ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ วัน 
ละ ๘๒๔.-บาท (แปดร้อยยี่ส ิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป ็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๔ 
ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๑๙.๔ ตั้งแต่วันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ 
วันละ ๘๒๔.-บาท (แปดร้อยยี่ส ิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔  ของ 
อัตราค่าซ่อมบำรุง หลังจากครบ ๑๘๐ วัน ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารต้นแบบที่เสียหาย หรือ บุบสลายให้ 
เสร็จส้ินไต้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหาย หรือบุบสลายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารต้นแบบ คันน้ัน ผู้ว่า 
จ้างมิไต้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคับนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๑๙.๒ ถึงข้อ ๑๙.๔ ยังมิให้ 
นำมาบังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๑๙.๖  ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าจ้างตามข้อ ๗ สำหรับคนที่เสียหายหรือบุบสลาย ตลอด 
ระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารต้นแบบนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้

๑๙.๗ ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิด ชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ บุคคลภายนอกไปก่อน 
ตามที่ผ้รับจ้างเห็บชอบด้วย ผ้รัขจ้างตกลงยินยอมให้ผว่าจ้างห้ทจำนวนเงินตังกล่าว จากจำนวนค่าจ้างที่ผ้ว่าจ้างต้อง
จ ่า ย . ฟ 8 *  '  w p s i f e ' - '
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ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างไม ่เห ็น ชอบ ด ้วยและผ ู้ว ่าจ ้างต ้องถ ูกบ ุคคลภายน อกฟ ้องร ้องเร ียก  
ค่าเสียหายและถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใดรวมทั้ง ค่าใช้จ่าย 
ของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิด

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายหรือบุบสลายเพราะเหตุอื่นนอกจากเหตุตาม ข้อ ๑๙ 
หรือสูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม, ซี่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาน อุทกภัย และ 
วาตภัย ถ้าการเสียหาย บุบสลายหรือสูญหายนั้นเกิดฃี้นในขณะที่รถโดยสารต้นแบบอยู่ ในความครอบครองของ 
คู่สัญญาฝ่ายใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายหรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารต้นแบบ 
คันน้ัน อยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ให้ถือว่า เฉพาะรถโดยสารต้นแบบคันที่ผู้รับจ้างรับไว้ เพื่อซ่อมบำรุง 
หรือคนที่กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๖.๔.๑ เป็นรถโดยสารต้นแบบที่อยูในความครอบครองชอง ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๑. ใบกรณีที่รถโดยสารต้นแบบเสียหายอันไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตาม ข้อ ๑๙ 
หรือข้อ ๒๐ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิด และถ้ารถโดยสารต้นแบบยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้าง ตกลงดังนี้

๒๑.๑ ผ ู้ร ับจ ้างจะต้องเป ็นผู้ซ ่อมแซม โดยท ั้งสองฝ ่ายจะต ้องตกลงก ันในเร ื่องรายการ 
ซ่อมแซม และราคาค่าซ ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วับที่เส ียหายหรือบุบสลาย ผ ู้ว ่าจ ้างจะชำระค ่าจ ้างส ่วนน ี้ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้ หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยตามข้อ ๗ วรรคสาม หรือ 
วรรคส่ี

๒๑.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวับที่รถโดยสารต้นแบบเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ไม่คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๗

๒๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ ผู้ว ่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตาม ข้อ ๗ 
ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครี่งหนี่งของอัตราค่าซ่อม

๒๑.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุง ให้ผู้รับจ้าง 
เป็นรายวันต่อคัน ในอัตราร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๑.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจบถึงวันท่ี ๑๘๐ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗ 
ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณีรถโดยสารต้นแบบเสียหายหรือบุบสลายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารต้นแบบคัน น้ัน ผู้ว่าจ้าง 
มิได้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๑.๒ ถึงข้อ ๒๑.๕ วรรคแรก 
ยังมิให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารต้นแบบให้ผู้รับจ้างทำการ ซ่อมแซม

๒๑.๖ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารต ้นแบบทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องรับผ ิด 
ซดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๒. ในกรณีที่รถโดยสารต้นแบบสูญหาย หรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผ ู้ว ่าจ้างและ 
ผู้รับจ้างตกลงให้สัญญาจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารต้นแบบคันนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันถัดจากวันที่ สูญหาย 
หรือเสียหาย ทั้งนึ้Iม่ว่าการสูญหาย หรือเสียหายันั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับุจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ตาม



๑๐
ข้อ ๒๓. ในกรณีที่ผู้ร ับจ้างเลิกกิจการผู้ร ับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้ว่าจ้าง 

เข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหาบุคคลอื่นมารับช่วง งาน ตามสัญญา 
ข้อนี้!ต้ หรือทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบคันใดไมใต้มาตรฐาน ในฐานะวิญฌูซนพึง ซ่อมบำรุงรักษารถโดยสาร 
ต้นแบบของตนเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามข้อ ๒๗ และยินยอมให้เลิก สัญญา หรือเลิกสัญญาเฉพาะคัน 
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔. สถานที่ล่งมอบและส่งคืนรถโดยสารต้นแบบ

การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารต้นแบบจะกระทำ พ  สถานที่เก็บรถโดยสารต้นแบบที่ใข้ เก็บปกติ 
หรือสถานที่อื่นภายใบกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไต้ตกลงกัน

ผู้รับจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารต้นแบบคืบให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่ออายุสัญญานี้สิ้นสุดหรือ เมื่อระยะเวลา 
ที่ได้ขยายออกไปตามสัญญานี้สิ้นสุดลงตามข้อ ๑ หรือผู้ว ่าจ ้างบอกเลิกส ัญญาตามข้อ ๒๓ โดยส่งมอบในสภาพ 
เดียวกับเวลาที่รับมอบจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งาน โดยปกติของ รถโดยสารต้นแบบ

ถ้ารถโดยสารต้นแบบที่นำมาส่งคืบให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสภาพขำรุดเกินกว่าที่ใข้ประโยขนํ ตามปกติ 
แล้ว ผู้รับจ้างตกลงรับซ่อมบำรุงรถโดยสารต้นแบบคันนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างให้อยู่ในสภาพใช้งาน ตามปกติและเป็นที่ 
ยอมรับของผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใบ ๔๔ วัน นับแต่วันอายุสัญญาสิ้นสุดลง มีฉะนั้น ผู้รับ จ้างต้องซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างขำระค่าเสียหายส่าข้า ผู้รับจ้างจะต้อง ขำระดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปีของมูลค่า 
เสียหายที่ยังค้างขำระทั้งหมดนับแต่วันถัดจากวับที่ผ ู้ว ่าจ้างเรียกร้อง ค่าเสียหายนั้น ความในวรรคนี้มีให้ใข้บังคับ 
สำหรับรถโดยสารต้นแบบที่เกิดอุบํติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ ว่าจ้างเป็นผู้รับผิด

ข้อ ๒๔. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารต้นแบบที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้!ข้รับส่ง คบโดยสาร 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างนำรถออกใช้งาน 
นอกเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุง เฉพาะรถคันนี้!หม่โดยเร็ว

ข้อ ๒๖. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนั้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณี และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือ 
ของรถโดยสารต้นแบบที่ใข้การไม่ไต้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาภาขนะบรรจุ นั้ามัน 
ดังกล่าวไว้ให้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว่านํ้ามัมดังกล่าว หรือซากของอุปกรณีหรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือ ของรถโดยสาร 
ต้นแบบมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่!ปรับสิ่งของนั้น ภายใน ๗ วัน นับแต่ 
วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่ เห็นสมควร

ข้อ ๒๗. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฎิบํติตามสัญญานี้ข้อหนี่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย ด้วย 
ประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารต้นแบบออกใข้ประโยซบ!ด้หรือต้องไปซื้อ อะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารต้นแบบไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้ร ับจ้างต้อง รับผิดขดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว ่าจ้างเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายจริงบอกเหนือไปจาก การซดใช้ค่าเสียประโยขนํฃอง ผู้ว่าจ้างตามข้อ 
๑๖ อีกด้วย และในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๒๓ โดยมีใซ่ เหตุสุดวิสัย ซ่ึงรวมถึง
การจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างเรียก 
ค่าเสียหายตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้รับจากผู้รับจ้างได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับ
จ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหภยแภ่ผู้ว ่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ 
ท ั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามแต่ผ ู้ว ่าจ ้างจะเห ็นสุม ่ต ุวร;---;' ^ —



กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารต้นแบบใหม่มาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถ บอกเลิก 
สัญญาได้หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดให้แจ้งบอกเลิกสัญญา ล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ข้อ ๒๘. เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบ้ติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึง ความ 
ประพฤติของพนักงานขับรถโดยสารต้นแบบหรือพนักงานประจำรถโดยสารต้นแบบของผู้ว ่าจ้าง รวมตลอดทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการลงโทษไต้ แต่ทั้งนี้เณ์เป็นการผูกพันผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๙. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิน้ติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมนำหลักประกัน ในอัตรา 
ร้อยละ ๔ ของอ ัตราค ่าจ ้างตลอดอายุส ัญญา เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำก ัด (มหาขน) 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๒ หมู่ที่ ๒ ถนนงามวงศ์วาน แขวงบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หนังสือ 
คํ้าประกันเลขที่ ค.๔๗๖๙๐๓๐๙๖๓๒๐๐ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ เป็นจำนวน ๒๖,๐๔๖ บาท (สองหมื่นหกพันห้า 
สิบหกบาทถ้วน)ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและผู้ว่าจ้างไต้รับความเสียหายหรือมีสิทธิไต้รับค่า 
สินไหมทดแทนตามข้อ ๒๗ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรดหน่วงหลักประกันตามวรรคแรกไว้ก่อน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไต้เรียกร้องให้ 
ธนาคารผู้ค ํ้าประกันรับผิดชอบชำระค่าเสียหายอันเป็นเหตุให้วงเงิน หลักประกันลดลงไปเท่าใดผู้รับจ้างตกลงนำ 
หลักประกันมาเพิ่มจนครบจำนวนภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันที่วงเงินในหลักประกันลดลง และผู้ว่าจ้างจะคืน 
หลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพัน ตามสัญญาแล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ส ัญญาทั้งสองฝ่ายอ่านและเข้าใจข้อความ 
ตามสัญญาตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงช่ือ.. อ ี่1

(นายสุระขัย
..................................

เอ่ียม'วซิรสกุล)
ผู้ว่าจ้าง

/@ssss&\, c_ 2* .
บ้ี-* บ ี้^ ®  — * - ^  ผู้รับจ้าง

( บ ข ิย เจ ร ิญ ย า ง บ ร ิก า ร  จำกัด 
? ~ ^ โ ด ย  นายสิรวิซญ์ มณีเนตร ผู้รับมอบลงนามผูกพันบริษัท)

ลงชื่อ.............. .Z T L r^ โ.....................ผู้รับจ้าง
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงขอ.................. L.X............................. ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)



บริษัท ไทยเอริญยใงบริการ อำกัด 
ตารางการบริการและการบำรุงรักษารก 

I: ดรใจเช็ค,ทำความสะอาด,เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรุต 
R: เปล ี่ยน^: ปรับแต่ง,หล่อลื่น

ห นใด ล ํ1ดับ รน เกไร
ระยะบริการ(ก ิโลเมตร)

4,000 8,000 12,000 16,000 80,000 100,000 150,000 200,000

ล ูปกรณ ์ไฟฟ้า

7 แบตเตอรี่ R

7.1 มอเตอร์สตาร์ R
7 2 ใดาทร์ I

7 3 มอเตอร์ฟ ้คน ํ้าฝน I
7.4 พัดลม พ.ข.ร 1

ระบบหล่อลน

8 นํ้าม ัมเคร ื่อง R
8.1 น ํ้าม ันเฟ ้องท้าย R
8.2 น ํ้ไม ันเก ียร ์ R
8 3 ท่าม ันเพาเวอร์พวงมาล ัฮ R
8.4 ‘นาม ันเฃรค(คลัทช) R
8.5 จารป ึส ูกป่ ีน ล้อ R -

8.6 จารบหล่อล ื่น 1

ระบบลม

9 ป'มลม • R

9.1 แอร์ไดร ์เออร์ R
9.2 ท่อลม ^ 55ะะ: R

9 3 ซ ่อมปรับสกาพต ัวล ังและพ ่นส ๊ I
{ ไ & พ W S F f f t

^ _________ •๙^ 7S l # I I »

0 ^

? 1 ® P



บริษัท ไทยเจริญยใงบริกใร จำกัด 
ตารางการบริการและการบำรุงรักษารถ 

I:ตรวจเช็ค,ทำความสะอาด,เปลียนใหป!นกรณีชำรุด 
R: เปลื่ยน,A: ปรับแต่ง,หล่อลื่น

ห ม วด ล ำด บั รายการ
ระยะบรัการ(กโอเมตร)

4,000 8,000 12,000 16,000 80,000 100,000 150,000 200,000
เท,รองยนต์ 1 เทรองยนต์ I I I R
รร:ขนเทียร 2 เกยีร์ 1 R

เฟอ้งท!ีย
3 เฟอ้งท!ีย 1 R

3.1 เพลใทสไง R

ร!:บฃรองริบ
4 แหนบ!แร!,แหพนหลงั I

4.1 โซ๊กDY< หฟ!้,หลงั I
4.2 กระปกุพวงม!ลยั(พ!!วจร์ R

แระปกุพวงน!ลยั

5 รม่หวงม!ลยัเพ!ทอร์ - R
5.1 ‘เตสลกัทอฟ!้ R
5.2 ชุดสทูหน!กลันลัก,ลันลัง R
S3 ทอ่น!ลนัไฮโดรรด I

ระขนเขรท

6 ฟ้แฃรท I
6.1 เพล!ท!ีมเฆรท 1
6.2 สปริงเนรท R
6 J หฟ้อลนเขรท R
6.4 ชดุเบรกว!ลว R
6.5 จ!แขรท หฟ!้,หลงั R
6.6 ลูก?เนทีอ หฟ!้,หลงั R
6.7 เทยลมหฟอ้ลมเขรท R
64) ชดุว!ลวเดรนฝ!ํ I
6.9 ว!ลวัทวนคมุระบบลม ^ รพิทิ. R

6.10 ตวัลงัลม / 1 » R
6.11 เชท็ว!ลํว่ ( [ 7 ,----------------i u a เพ ! บ? a R -๗  ?--



บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด 
ตารางการบริการและการบำรุงรักษารถ 

I:ตรวจเช็ค,ทำความสะอาด,เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรุด 
R: เปลี่ยน,A: ปรับแต่ง,หล่อลื่น

หมวด สำดับ รายการ ระยะบริการ(กิโสเมตร)
4,000 8,000 12,000 16,000 80,000 100,000 150,000 200,000

รุปกรณ์ไฟฟ้า

7 แบตเตอร่ี R
7.1 มอเตอร์สตาร์ R
7.2 ไดชาร I .

73 มอเตอรฟ้ด illฝน 1
7.4 พัดสม พ.ข.ร I

ระนฃหล่00น

8 น้ํามันเคร่ี®ง R
8.1 ม้ํใมันเฟ้องฟ้าย R
8.2 น้ํใมันเกียร์ R
83 น้ํามันเพาเวอร์พรงมาลัธ R
8.4 น้ํามันเบรก(คลัทช) R
8.5 จารปึคูก่ปีนล้อ R
8.6 จารขหส่อล่ืน I

ระฃษสม

9 ปม ลม R
9.1 แอร์ไดร์เออร์ R
9.2 ท่อลน R
93 ซ่อมปรับสกาพตัวลังแสะฟนสื I / M m g j g

0 *



บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
ตารางเรียกรถเข้าตรวจเช็คตามระยะทางทุกๆ 4,000 กม. ตรวจเช็คทุกระบบสำหรับรถมิตๆฌิชิ RP118

ตรวจเช็คทุก  ๆระยะ 4,000 กม.

นช็คระบบเครื่องยนต์ 5,เช็คระบบลม 9-ตรวจเช็ค-ซ่อมตามนอัง-อัดจารบี

2- เช็คระบบเกียร์-คอัทช่ 6.เช็คระบบบังคับเลี้ยว
3- เช็คระบบเบรค-ช่วงล่าง 7.1ช็ครับบไฟเคร่ือง-คัวอัง-เก๋ง
4- เช็คระบบที'เองฟาย 8-เช็คคัวอัง-เก๋งภาย'ใน-ภาย'นอก

ตรวจเช็คทุก  ๆระยะ 8,000 ทม.

1. เช็คระบบเครื่องยนต์ 5.เช็คระบบลม 9.ตรวจเช็ค-ซ่อมตามนอัง-อัดจารบี
2. เช็คระบบเกียร์-คลัทช่ 6.เช็คระบบบังคับเลี้ยว
3. เช็คระบบเบรค-ช่วงล่าง 7.เช็ครับบไฟเครื่อง-คัวอัง-เก๋ง 
4-เช็คระบบทีเองฟาย 8.เช็คคัวอัง-เก๋งภายใน-ภายนอก

ตรวจเช็คทุกๆระยะ 12,000 กม.

1. เช็คระบบเครื่องยนต์ 5.เช็คระบบลม 9.ตรวจเช็ค-ซ่อมตามนอัง-อัดจารบี
2. เช็คระบบเกียร์-คลัทช์ 6.เช็คระบบบังคับเลี้ยว
3. เช็คระบบเบรค-ช่วงล่าง 7.เช็ครับบไฟเครื่อง-คัวอัง-เก๋ง 
4-เช็คระบบทีเองฟาย 8,เช็คคัวอัง-เก๋งภายใน-ภายนอก

ตรวจเช็คทุก  ๆระยะ 16,000 กม.

1.เช็คระบบเคร่ืองยนต์ ร-เช็คระบบลม 9.ต5วจเช็ค-ซ่อมตามนอัง-อัดจารบ ี

2.1ช็คระบบเกียร์-คลัทช์ 6.1ช็คระบบบังคับเล้ียว พ-เปลี่ยนล่ายา!ามันเครื่อง',,-เปลี่ยนกรองนํ้ามันเครื่อง-กรองโซล่า 
3.1ช็คระบบฒรค-ช่วงล่าง 7-เช็ครับบไฟเครื่อง-คัวอัง-เก๋ง 11-เปล่ียนล่าย'นามันเกียร์ 
4-เช็คระบบท'เองฟาย ร-เช็คคัวอัง-เก๋งภายใน-ภายนอก 12.เปล่ียนล่ายน้ํามันที'เองทาย

ตรวจเช็คทุก  ๆระยะ 80,000 ทม.

1.เช็คระบบเคร่ืองยนต์ 6-เช็คระบบบังคับเลี้ยว 11.เปลี่ยนล่ายา!ามันเกียร์ 
2.1ช็คระบบเกียร์-คอัทช์ 7-เช็ครับบไฟเครื่อง-คัวอัง-เก๋ง 12-เปล่ียนล่ายา!ามันทีเองฟาย
3- เช็คระ'นบเบรค-ช่วงล่าง ร-เช็คคัวอัง-เก๋งภายใน-ภายนอก 13-เปลี่ยนล่าขา!ามันระบบบังคับเล้ียว(ไ ร เด ร ล ีค่ ไ  • ะ ^ ^ 5J  * '^ )] ----- ---------------

4- เช็คระบบทีเองฟาย 9-ตรวจเช็ค-ซ่อมตามนอัง-อัดจารบี 14-เปลี่ยนล่ายา!ามันระบบคอัทช่ ะ ' ! ^ ^ ^ ^ ^

ร-เช็คระบบลม พ-เปลี่ยนล่ายา!ามันเครื่อง-เปลี่ยนกรองา!ามันเครื่อง-กรองโซล่า ^ __/

(แ ร * -

‘รการใ!กา้น!!!มน!กรองท่ีรปเะสทิ*ภาพน-เกร่ืน



บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด 
THAI CHAROEN SERVICE TYRE CO., LTD.

2844 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทร. 0-2587-0214-8 โทรสาร 0-2586-8689

ที่ TCS 090801/2563

วันที่ 8 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเสนอราคาค ่าจ ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารต ้นแบบธรรมคายี่ห ้อม ิตช ุบ ิช ิ 

เรียน นายลุ[ชิญ ประณิธานวิทยา
ผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการเขตการเด ินรถท ี่ 8 ร ักษาการ ผ ู้อำนวยการเขตการเด ินรถที่ 8 

อ้างถึง 1.ห น ังส ือ อ งค ์ก ารท ี่ข ด ร .ร /!633 ล งว ัน ท ี่3 1 สิงหาคม 2563 

เอกสารที่แนบ 1 .ใบเสนอราคา

ตามหนังส ือท ี่อ ้างถ ึงข ้างต ้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ม ีความประสงค์จะว่าจ ้างซ ่อมแซมและ
บำรุงร ักษารถโดยสารต ้นแบบธรรมดา ย ี่ห ้อม ิตช ุบ ิช ิ จำนวน I คัน เป ีนระยะเวลา 1 ป ีน ั้น  บริษ ัท ฯ ม ีความยินดีขอ 
เสนอราคาจ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารต ้นแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน หมายเลขข้างรถ 8-80416 ทะเบ ียน 
11-9660กทม.

บริษัท ฯ ขอเสนอราคาค ่าจ ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารตามเอกสารใบเสนอราคาแนบห ้!ย โดยมี 
เง ื่อนไขการซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารตามส ัญญาจ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารต ้นแบบธรรมดา 
ยี่ห ้อม ิตจุjบ ิช ิ ส ัญญาเลขที่ ร .52/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทุกประการ



ใบเสนอราคใ

๑ . ข้าพเจ ้า  บริษ ัท ไทยเจริญผางบริการ จำก ัด .............. อยู่เลขท ี.่......... ...2844 ห ย ู่.....................................

ถนน............ ก เงเท พ -น น ท บ ุร .ี.............ตำบล/แขวง.............บางซ ื่อ............อำเภอ/เขต...........บางซ ื่อ..................

จ ังหวัด........................ ก•เงเทพมหานคร...............................โทรศัพท ์...............02-587-0214-8..............................

โดย.............นางนิตยา ส ัมฤทรวณ ิชชา.............. ผ ู้ลงนามข้างท ้ายน ี้ได ้พ ิจารณารายละเอ ียดคุณลักษณะและ

เง ื่อนไขต ่างๆขององค ์การโดยตลอด และยอมร ับข ้อกำห น ดและเง ื่อน ไขน ั้น แล ้ว รวมท ั้งร ับรองว ่าข ้าพ เจ ้า 

เป ็นผูมคุณสมษัต ิครบล้วนตามท ี่กำหนด และไม่เป ็นผ ู้ท ิ้งงานของทางราชการ

๒. ข ้าพเจ ้าขอเสนอราคา ด ังต ่อไปน ี้

ราคาจ้างซ่อมแซมและบ0า^งร ักษารถโดยสารด ้นแบบธรรมดา ย ี่ห ้อ ม ิต 'เบ ิช ิ จำนวน 1 คัน ราคา

ค ัน ล ะ ....... 1,495.75-..............บ าท  ร ว ม ภ า ษ ีม ูล ค ่า เพ ึ๋ม  ร ว ม  1 ค ัน  ร ว ม เ ป ็น เ ง ิน ท ั ้ ง ส ึ ้น

...............545,948.75 บาท (ห ้าแ ส น ส ี่ห ม ื่น ห ้าพ ัน เล ้าจ ้อ ยส ี่ส ิบ แป ด บ าท เจ ็ด ส ิบ ห ้าส ต างค ์).......

รวมภาษ ีม ูลค่าเพ ึ๋ม

๓.  ใบเสนอราคาน ีไ้ด ้ย ื่นเสนอโดยบริธ ุ(ทธยุต ิธรรมและปราศจากกลล้อฉล ห ร ือการสมเร ่วมค ิดก ัน

โดยไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย หร ือบ ุคคลใดบ ุคคลหน ี้ง หร ือหลายบ ุคคล หรือก ับห ้างท ุ'นส ่วนบริษ ัท ใดๆ ท ี่ได ้ 

ย ื่นเสนอราคาในคราวเด ียวก ัน

๔. ม ีกำหนดยื่นราคา 120 ว ันน ับถัดจากวันยื่นข ้อเสนอและเสนอราคา 

เสนอมา ณ ว ันท ี่.......... 8...............เด ือน................ก ันยายน..................พ .ศ............. 2563,

กรรมการผูจ ิดการ พ ^


