
B /V T 7 7 V
00ค์การนนส่0มวสชนทร0เทพ

หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐๒ ๒๔๕ ๔๙๖๔ ต่อ ๑๓๑๗ 
ท่ี สกม. (กนก.) V t f V  ๒๔๖๓ วันท่ี ร)) ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรท ย่ีห้อแดวู จำนวน ๔๑ คัน
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑

สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ..พอ.สบส, ผอ.สบด, ผอ.สบจ,ผอ.ขดร.๑-๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม ได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู
จำนวน ๔๑ คัน กับ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด ตามสัญญาเลขท่ี จ.๑๒๑/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาท่ีแนบมาบ้ี

จึงเรียบมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ซ.ผอ.สกม.
ปฎินัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
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สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู
(จำนวน ๕๑ คัน)

สัญญาเลขที่.... 1?.*..?Jss/l๒$?.??

สัญญาฉบับนี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อว ันท ี่...........?p. ...^.?M . M £ ๓ ' ............. ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ท่ี ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ 
เรียกว่า “ผ ู้ว ่าจ ้าง”ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด โดย นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิขซา 
และนางสาววรรณวิภา บุญดาว กรรมการผู้จ ัดการผู้ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิซย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๑๕๕๔๗๐๐๗๒๙๒ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สป.๐๓๑๘๗๓ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑๒ หมู่ที ่ ๑๕ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มอบอำนาจให้ นายสิรวิซญ์ มณีเนตร อายุ ๒๖ ปี ผู้รับมอบอำนาจ 
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อโปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผ ู้ว ่าจ ้าง และผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกส ัญ ญ าจ ้างซ ่อมแซมและบำร ุงร ักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศ ยูโรทู ว่า “ส ัญญาซ ่อมบำรุง” ผู้ร ับจ้างตกลงรับเป ็นผู้ซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศยูโรทู ขนาด ๑๒ เมตร ยี่ห้อ แดวู รุ่น BH ๑๑(11 จำนวน ๕๑ คัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“รถโดยสาร” และการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารจะใข้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง”

ข้อ ๒. ส ัญ ญ าน ี้ม ีกำห นดระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่ว ันที่ ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีรายละเอียดรถโดยสาร ตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๓. การซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุง 
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการบำรุงรักษาให้รถโดยสารอยู่ในสภาพ 
ส ะอ าดเร ียบ ร ้อย และใข ้การไค ้ตลอดเวลา เซ่น การล ้างอ ัดฉ ีด เป ล ี่ยน ถ ่าย  และเต ิมน ํ้าม ันหล ่อล ี่น  
ทุกซนิด รวมทั้งบํ้ามันเบรก น ํ้าม ันเก ียร ์ น ํ้าม ันเพลา และรวมตลอดทั้งการบำรุงร ักษาอุปกรณ์ท ี่จำเป ็น 
เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือตัวถังรถโดยสาร



๒

ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังนี้ 
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม่เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือ 

วัดควันดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัด 
ความทึบแสง โดยผู้ร ับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควันดำให้แก่ผู้ว ่าจ้างทุก ๑๐ วัน โดยส่งผลการ 
รายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ 
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใช้
ผ ู้ร ับจ ้างจะส ่งค ่าว ัดกำล ังอ ัดและค ่าแรงด ันห ัวฉ ีดตามข ้อ (๒), (๓) ให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้าง 

ตามตารางการบำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาประจำวันปฏิบํติดังนี้

๓.๑.๑ ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของรถโดยสาร เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรก 
ระบบอันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น  ๆ เพื่อให้ใช้การ 
ได้ดื และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดี 
ตามปกติ หรือไม่อาจใช้1ด้โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่ทันที

๓.๑.๒ ตรวจสภาพ และซ่อมแซมแกิไขปรับปรุงเครื่องยนต์ และส่วนประกอบ 
เครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดืตลอดเวลา ในกรณีที่ซิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของ 
เครื่องยนต์หรือที่เก ี่ยวเน ื่องอับเครื่องยนต์ข ิ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของ 
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือระบบที่เกี่ยวช้องเป็นไปโดยไม่สะดวก หรือจะก่อให้เกิด 
ภาวะมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นของใหม่ทันที

๓.๑.๓ ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซึ่งรวมถึง 
หน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารทั้งต้านนอกและภายในรถโดยสาร 
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดืตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถ 
ให้อยู่ในสภาพที่ดืดูใหม่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้

กรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องหมายหรือเลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง  ๆ ที่เป็น 
ของแท้ และเป็นของใหม่ นั้ามันหล่อลื่น นั้ามันเบรก นั้ามันเกียร์ นั้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 
รายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนดังกล่าวได้ 
ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอื่น  ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมอันไต้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน 

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกไต้ 
เท่าที่จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การไต้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกไต้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติด 
มาอับรถโดยสารที่ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปเสียก่อน

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวอับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
ช้ิน และถ้าความขำรุดเสียหายที่เก ิดชิ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ผู้ร ับจ้างเป็น 
ผู้รับผิดขอบเอง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำ
^  V A 1/1/ I V V  ร ^ . ร-ทจุรุ๊ญตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมทีจะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไต้ตลอดเว

อกบการซอมบารง
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ข้อ ๕. ใบการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.๑ อุปกรณ์ อะไหล่ ช้ินส่วน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ 

ระบบปรับอากาศ นํ้ามันหล่อลื่น น ํ้าม ันเก ียร์ นํ้ามันเบรก วัสดุและสิ่งต่างๆ ที่ต้องใข้ในการซ่อมบำรุงให้ 
เหมาะสมเพียงพอกับจำนวนรถโดยสารที่จะต้องซ่อมบำรุง

๕.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการตรวจสอบสภาพการทำงานของ 
เคร่ืองยนต์และระบบต่าง  ๆ รวมท้ังท่ีจะใช้ในการซ่อมบำรุงท่ีเหมาะสมกับจำนวนรถโดยสารท่ีจะต้องซ่อมบำรุง

๕.๓ จัดให้มีรถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการยกและการลากรถโดยสารได้ รวมทั้ง 
มีอุปกรณ์ที่ใข้ในการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ได้ครบถ้วน และช่างผู้ชำนาญในการตรวจซ่อมประจำรถ รถยก 
หรือรถลากน ั้นตามความจำเป ็น ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างไม ่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามข ้อน ี้เป ็นของตนเองได ้ 
ผ ู้ร ับจ้างต ้องจัดหาผู้ม ีอาช ีพในการลากหรือยกรถไว้ล ่วงหน้า และพร้อมที่จะลากหรือยกรถโดยสารได้ 
ตลอดเวลาไม ่ว ่าก ารล าก ห ร ือก ารยก รถ โด ยส ารน ั้น ตก อย ู่ใน ค วาม ร ับ ผ ิด ขอ บ ของค ู่ส ัญ ญ าฝ ่ายใด  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง  ๆให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ข้อ ๖. ในการปฎิบัติตาม'ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค,าใข้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น 
กรณีตามข้อ (£.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดชิ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง 
มีหน้าที่จัดหา โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ นํ้ามันเชิ้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เข่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ

ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้ว ่าจ้างจะจัดให้ม ีช ิ้นได้ไม่เก ินสามแห่งหรือตาม

ที่ตกลงกัน
หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน 

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารที่ 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อม 
บำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น  ๆ น้ันได้

๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บตามข้อ ๗.๓ 
มีจำนวนไม่เกินสามแห่ง หรือตามที่ตกลงกันโดยแต่ละแห่งต้องมีพื้น'ที่ใม่ตรกว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้ 

๗.๔.๑ พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒๐ เมตร= ๑,๐๐๐ ตาราง 
เมตรต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ ดัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา

๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๒๐ X ๑๐ เมตร =
๒๐๐ ตารางเมตร

๗.๔.๓ พื้นที่เพื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่งมีพื้นที่จอดได้ไม่ตร ก ว่า ๑๐ ดันต่อ
รถโดยสาร ๑๐๐ ดัน

ร) ๘  ม ่ 5 / I 8 / M I o i  d  y  y  a /« /  y  o lA  -a  a /_  _ «aj๗.๕ เบกรณีทีผู้ว่าจ้างใมมสถานทีตามขัอ ๗.๓ และขัอ ๗.๔ ผู้รับจ้างมสิทธิจัดหาสถานที
๘  2 / 1  y  ๆ'  2 / 1  2 / ___  y  ๘ , 2 / 0 / _______  I 2 /  I 2 / 0 /  2 / ___________ดังกล่าวให้โดยความเห็นขอบของผ้ว่าจ้าง โดยผ้ว่าจ้างจะต้องเป็นผ้รับภ 

จะได้ตกลงกัน
แก่ผ้รับจ้างตามที
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๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่สำหรับ 
ซ ่อมบำรุงรถโดยสาร ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจ ัดให ้ตามข ้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การต ิดต ั้งไฟฟ ้า-น ํ้า ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะควบคุมการใช้ไฟฟ้าและ 
การใข้นํ้าเฉพาะในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้เท่านั้น

หากผู้ว ่าจ ้างไม่ใช้งานรถโดยสารคันใด ไม ่ว ่าด ้วยเหตุใด  ๆ เว ้นแต ่กรณ ีตามข ้อ ๘ 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างตามวรรคแรก ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามจำนวนรถโดยสารที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ 
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๘. อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุง 
ให ้ผ ู้ร ับ จ ้างเป ็น การเห มาจ ่ายเป ็น รายว ัน เป ็น อ ัตราค ่าจ ้างต ่อค ัน ต ่อว ัน  ในอัตราค ันละ ๑ ,๗ ๑๐ บาท 
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน 
ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน 
ถัดไป และหล ังจากท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้ส ่งใบแจ้งหน ี้ให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างแล ้ว ผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องชำระค ่าจ ้างภายใน  
๒๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายใน 
กำหนดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ด้างชำระ ดังนี้

- ใน กรณ ีท ี่ชำระเง ิน ล ่าข ้ากว ่าเวลาท ี่กำห น ด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน น ับแต่ว ันผิดน ัด 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + 0.๓1๕ 

-ใน ก ร ณ ีท ี่ช ำร ะ เง ิน ต ้น ห ร ือ ด อ ก เบ ี้ย ล ่าข ้าก ว ่า เว ล าท ี่ก ำห น ด เก ิน ก ว ่า  ๓๐ วัน 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ด้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๑.๑๐ 

หากผู้ว่าจ้างไมใช้ประโยซน่รถโดยสารเนื่องจากเหตุซึ่งมิใซ่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว เซ่น 
ไม่มีพนักงานขับรถไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนด 
ไวในวรรคหน่ึง

ผู้ว่าจ้างจะต้องให้ความสำคัญในภารจัดหานั้ามันเซื้อเพลิงมาเติมรถโดยสารตามสัญญา 
ซ ่อมบำรุงน ี้ ก ่อนรถโดยสารของผู้ว ่าจ ้าง เว ้นแต่ในกรณีท ี่ไม ่สามารถจัดหาน ั้าม ันเซ ื้อเพลิงท ี่จะใช้เต ิม 
รถโดยสารได้เพียงพอ เพราะเหตุที่ผู้ว่าจ้างได้รับษีนส่วนนี้ามันเซื้อเพลิงจากผู้ขายลดลงจากที่ได้รับตามปกติ 
ถ ึงร้อยละห้าส ิบของจำนวนนั้าม ันเซ ื้อเพลิงท ั้งหมดและต้องงดใช้ประโยซน์รถโดยสารคับใด ผู้ร ับจ้าง 
ตกลงรับชำระค่าซ่อมบำรุงจากผู้ว่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราในวรรคหนึ่ง สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป 
ตามเงื่อนไขในข้อ ๒ วรรคสอง ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างเต็มจำนวนค่าจ้างในสัญญาซ่อมบำรุงนี้

ข้อ ๙. ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารตามข้อ ๘ วรรคแรกเฉพาะ 
รถโดยสารคันท่ีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 

๙.๑ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันกำหนดรถโดยสารคันที่หยุดใช้งานในวับเสาร์ และ 
วันอาทิตย์หรือวันหยุดของทางราซการเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันที่หยุดใช้งานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 
๗ (เจ็ด) วัน

๙.๒ การกำหนดรถโดยสารคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้ม ีรถ 
โดยสารที่ใช้การได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่ใช้งาบได้โดยไม่รวมรถโดยสารคันที่ 
เกิดอุบัติเหตุ และรถโดยสารที่หยุดใช้งานอยู่ก่อนวันที่กำหนดจำนวนรถโดยสารที่ตุ้p w g ตุใช้«54วันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์ ทั้งนี้ความในช้อนี้มิให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามสัญญรุช้เ§ ๙ ! ' " .
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๙.๓ รถโดยสารท่ีกำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามข้อ ๙.๑ ถ้ารถโดยสารคันใด 
ที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี ผู้ว ่าจ้างและ 
ผู้รับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารที่ใช้งานคันอื่นเช้าหยุดแทนคันที่เกิดอุบัตเหตุหลังจากวันกำหนดตามข้อ ๙.๑ น้ันอีก 

๙.๔ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาช้อนี้ลงร้อยละสิบห้าต่อวัน 
ต่อคันของรถโดยสารที่ตกลงหยุดใช้งานนั้น

๙.๕ ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ินำรถโดยสารค ันท ี่หย ุดใช ้งานตามส ัญญาน ี้ไปทำการซ ่อมบำรุง 
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๕

๙.๖ ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ใด ถ้าฝ่ายผู้ว ่าจ้างเห็นว่าจำนวนรถโดยสารที่ให้หยุดตาม 
จำนวนที่กำหนดไว้จะเปีนเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารในวัน 
เสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ไต้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๐. ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง 
ชำระเงินดังกล่าวให้แก'บ ุคคลหนึ่งบ ุคคลใดรับค่าจ้างแทนไต้ ก ่อนครบกำหนดการจ ่ายค ่าจ ้างด ังกล ่าว 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลตามที่ผู้รับจ้างแจให้ทราบดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แล้ว

ข้อ ๑๑. เป็นที่เช้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒ เป็น 
อัตราที่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้ 
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสาร หรือนั้ามันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงกว่าราคา 
ในวันลงนาม ในสัญญานี้ถ ึงร้อยละ ๑๐ หรือในกรณีที่ค ่าแรงขั้นตรตามที่ร ัฐบาลกำหนด สูงขึ้นกว่าราคา 
ในวันลงนามในสัญญานี้ และอายุสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๓ เดือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ได้ โดยจะได้ 
ตกลงกันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก็บ 
อยู่ในวันทำสัญญานี้ หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ้าภาษีอากรนั้นเป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากค่าจ้างตาม 
สัญญานี้โดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงของอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๘ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคัน โดยเฉลี่ย 

จากรถโดยสารทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๘
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันผู้ว่าจ้างจะ 

จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๖.-บาท (หกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตร 
ที่เกินการคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้

OR = Kb -(0๑ X K J 
OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด 
□ ๑ = จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
K® = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน 
Kte = กิโลเมตรท่ีใข้ในเดือนน้ัน
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๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐0 น. หรือ 
ก่อน ๐๔.๐๐ น. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามข้อ ๘ และระยะทางตามข้อ ๑๓.® และ 
ข้อ ๑๓.๒ และเงื่อนไขอื่นๆ เฉพาะรถคันพื่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุส ัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันนอกจากคันที่ประสบ 

อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่อาจใช้งานได้ตามปกติ เป็นรถโดยสารที่ออกใช้งานตามเส้นทางเดินรถของ 
ผู้ว่าจ้างได้ เป็นรถโดยสารที่ออกใช้ประโยชน์ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน หรือ 
ตามตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม่ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ 
ให้แก,ผู้ว่าจ้าง

๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏ ิบ ัต ิการเด ินรถของผ ู้ว ่าจ ้าง คือ ต ั้งแต ่เวลาประมาณ  
๐๔.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเล ิกปฏิบ ัต ิการเดินรถของผู้ว ่าจ ้างตามตารางการ 
เดินรถ ซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องจ ัดให ้ม ีรถโดยสารออกร ับส ่งคนโดยสารอย ู่ในเส ้นทาง 
ตามข้อ ๑๔.๑ เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อม 
บำรุงตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖

ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใข้ 
ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหนึ่ง  ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างอู่ อยู่ก่อน 
วันน้ันได้ในเกณฑ์คันละ ๒ ช่ัวโมง ภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน

เพื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะ■ ทำการซ่อมบำรุงช่วง 
เข้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ บ.ไม่ได้ เว้นแต่เป็น 
การซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารได้ใบระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกินอัตรา 
ร้อยละ ๗ ของรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็คหรือ 
ซ ่อมบำรุงไม่เก ินครั้งละ ๑๔ นาท ีต ่อค ับ ม ิให ้ถ ือว ่าเป ็นการซ ่อมบำร ุงตามข ้อน ี้แต ่ท ั้งน ี้ต ้องไม ่ให ้เส ีย 
ตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว ่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผ ู้ร ับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้าง จะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถใบแต่ละอู่ 
ครั้งหน่ึง  ๆ ต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงโดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย 
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเข้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างจะส่ง 
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนื้โห้นับเวลาทำการซ่อมบำรุง 
ได้คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าใบกำหนดเวลาใบวรรคหนึ่ง

ทุกระยะการใช้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคันได้ 
ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต ่ผ ู้ร ับจ ้างจะเร ียกรถโดยสารเข ้าซ ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช ่วงเวลาหนึ่ง 
ตามวรรคสองไม,ได้ และในวันหน่ึง  ๆ จะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ได้ต่างหากจากวรรคสามของ 
ข้อ ๑๔ ไม่เกิน ๑๐ คันต่อรถโดยสาร ๑๐๐ คัน ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องส ่งรถโดยสารให ้ผ ู้ร ับจ ้างในเวลาไม ่เก ิน 
๑๑.๐๐ น. ในแต่ละวัน
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ในกรณีผู้ว่าจ้างล่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างน้อยกว่า ๕ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้างมีสิทธิ 
ซ่อมบำรุงเต็ม ๕ ช่ัวโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลง 
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ 
และข้อ ๑๖.๒ โดยผู้ร ับจ้างไม่ม ีส ิทธิได ้ร ับค่าจ้างซ ่อมบำรุงตามข้อ ๘ และผ ู้ร ับจ ้างย ังต ้องชำระค ่าเส ีย 
ประโยซน์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อดัน 
ตามจำนวนรถโดยสารดังกล่าว

การของดใข้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ เมื่อครบกำหนด ๕๐,๐๐๐  กิโลเมตร ผู้ร ับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว ่าจ้างงดใช้รถไต้ 

๑ วัน เมื่อครบกำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมื่อครบกำหนด 
๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๒ วับ และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถ 
ได้ทุก  ๆ ระยะ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ คร้ัง ครั้งละ ๓ วัน

๑๖.๒ ให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง 
รถโดยสารแต่ละดันได้เป็นเวลาไม่เกินสี่สิบวัน ตลอดอายุสัญญานี้

ข้อ ๑๗. วันใดที่ผู้รับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ 
วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน้ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๙๕.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า 
บาทถ้วน) ต่อดันที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือสถานที่ 
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างทาง 
ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใข้รับล่งคนโดยสารในแต่ละซ่วง ผู้รับจ้างยินยอมรับ 
ผิดซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๔๓๐.-บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อดัน แต่รวมแล้ว 
ต้อง ไม่เกินวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อดัน โดยคิดเฉพาะ 
รถโดยสารที่เกินร้อยละเจ็ด โดยนับแต่เวลาที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาซ่อมรถเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง 
ไปรับล่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถโดยสาร และ 
ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเข้าอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตาม วรรคส อ งขอ งข ้อ  ๑๕ ผ ู้ร ับ จ ้างตกลงย ิน ยอม ขดใช ้ค ่า เส ียป ระโยซ น ํน อกเห น ือจาก  
วรรคแรกให้ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ ๒๘๕.-บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ต่อดัน

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่อาจนำรถโดยสารออกจากท ี่จอดเก ็บหรือสถานที่ซ ่อมบำรุง 
ไปรับล่งคบโดยสารได้ตลอดวับเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ของรถโดยสาร 
คู่สัญญาตกลงถันดังนี้

๑ ๗ .๑ ถ้าผู้รับจ้างล่งรถดันใดเข้าใช้งาบตามสัญญาข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑ ๕ .๐ ๐ น. 
ของวันใด ให้ถือว่ารถดันนั้นเป็นรถโดยสารที่ไม,อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันและให้ตัดเวลาซ่อมบำรุงรักษา 
รถโดยสารดับน้ัน  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวับตามสัญญาข้อ ๑๕

๑๗๒ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้แก,ผ ู้ว ่า ... 
(สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อดัน
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ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใซ้ประโยชน์ เน ื่องจากเคร ื่องเก ็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติใช้การไม่ได ไม่ถ ือว่ารถโดยสารโม่สามารถนำออกใช้ร ับส ่งคนโดยสารตามความ 
ในวรรคก่อน

ข้อ ๑๘. ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเซ่นเดียวกับรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ 
และเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสารโดยความเห็นชอบของผู้ว ่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว ่าจ้างใช้ประโยชน์แทน 
รถโดยสารคันที่ต้องหยุดซ่อมเกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕ หรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามข้อ ๑๗ หรือ 
ข้อ ๒๐.๒ และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถสำรองให้ทดแทนรถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้น  ๆ แล้ว 
ผ ู้ร ับจ ้างย ่อมหลุดพ ้นจากการถ ูกปรับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐.๒ สำหรับรถโดยสารคันนั้นตราบเท่าท ี่ 
รถสำรองด ังกล ่าวยังใช ้ประโยชน ์ได ้ ล ้าผ ู้ร ับจ ้างส ่งรถสำรองเข ้าแทนรถโดยสารท ี่ใข ้ประโยชน ์ไม ่ได ้ 
คันใดแล้วค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรองเข้าแทนนั้น

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำรถสำรองมาให ้ผ ู้ว ่าจ ้างตามวรรคแรก ผู้ร ับจ้างไม่มีส ิทธิได้ 
รับค่าจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ 
เพ ื่อเฉลี่ยตามสัญญานี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ล้ารถสำรองมี 
สภาพไม่เหมาะสม สำหรับรับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์
ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการ 
ขนส่งทางบก เซ่นเดียวกับรถโดยสารที่รับจ้างซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรอง 
การตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก่ผู้ร ับจ้าง และผู้ร ับจ้างเป็นผู้ร ับภาระค่าธรรมเนียม ค ่าภาษ ี และ 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๙. ในระหว ่างอาย ุส ัญ ญ าน ี้ ล ้าเคร ื่องยนต ์ อ ุปกรณ ีของรถโดยสาร ชำรุดบกพร่อง 
ไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ล้าต้องเสียค่าปรับ 
เพราะเหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้ร ับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดใบค่าปรับ และล้าไม่เป็นไปตามกฎจราจร หรือกฎ 
ข้อบังคับอื่นของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าว ออกใช้ 
ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์ได้ว่า 
เครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดของ
ผู้รับจ้าง

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ชำระค ่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล ้ว ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมให ้ 
ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้

ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลา 
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณ 
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไป 
ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้

ผู้ร ับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพ ื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกัน ระหว่าง
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรกและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ ผู้ร ับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับขี่ของ 
พนักงานขับรถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราขการ เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง
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ได้ ผู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการนั้น 
ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างซ่อมสำหรับรถคันนั้น และผู้ว่าจ้าง จะหักเงินค่าเช่ารถออกจากค่าจ้างจริง 
ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้กับผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายและทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะ 
ความบกพร่องในการประกอบต ัวก ังรถโดยสาร ห ร ือความบกพ ร ่องใน การซ ่อมบำร ุงตามส ัญ ญ าน ี้ 
แต่รถโดยสารยังอยู่ใบสภาพที่ซ่อมไต้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดตังต่อไปนี้

๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนดีตังเดิม และสามารถใช้ 
รับส่งคนโดยสารไต้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและไม่มีสิทธิไต้รับค่าจ้างตามข้อ ๘

๒๐.๒ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ยินยอมขดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวัน ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหก
สิบสตางค์) ต่อคับ

๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้ร ับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก'ผู้ว ่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕:๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อย ห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของ 
อัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้ร ับจ้างยินยอมชดใช้ค ่าเสียประโยชน์ให้แก่ผ ู้ว ่าจ ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งชองอัตรา 
ค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อย ห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔ ของอัตรา 
ค่าซ่อมบำรุง หลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้ 
เสร็จสิ้นสามารถใช้งานไต้ตามปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารเสียหายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างยังมิไต้นำส่งให้ผู้รับ 
จ ้างซ ่อมแซม ห ร ือผ ู้ว ่าจ ้างขอใช ้รถค ันน ั้นไปพลางก ่อน ความในข้อ ๒๐.๒ถึงข้อ ๒๐.๕ วรรคแรก 
ยังมิให้นำมาบังคับจนกว่าวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ส่งมอบรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าจ้างตามข้อ ๘ สำหรับรถคันที่เสียหายหรือบุบสลาย 
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารไต้

๒๐.๗ ในกรณีท ี่รถโดยสารทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผู้ร ับจ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก,บุคคลภายบอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไต้ชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายบอกไป 
ก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นชอบด้วย ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจำนวนเงินตังกล่าว จากจำบวบค่าจ้างที
ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๘

ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่เห ็นชอบด้วยและผู้ว ่าจ ้างต้องถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียก 
ค่าเสียหายและถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใดรวมทั้งค่า 
ใช้จ่ายของผ้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายควาโ■ - ^  - - - - -  *-



ข้อ ๒๑. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายเพราะเหตุอื่นบอกจากเหตุตามข้อ ๒ ๐ หรือสูญหายไม่ว่า 
จะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซ ึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาน อุทกภัย และวาตภัย 
ถ ้าการเส ียหาย หรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถโดยสารอยู่ในความครอบครองของคู่ส ัญญาฝ่ายใด 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณีท ี่รถโดยสารเส ียหายหรือบ ุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคับนั้นอยู่ 
ในสภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใข้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ให้ถือว่า เฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้รับจ้างรับไว้ เพื่อซ่อมบำรุง 
หรือคันที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้าง นับแต่วัน 
ส่งมอบรถโดยสารจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบคืนให้แก,ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายอันไมใช่เป็นกรณีที่ผ ู้รับจ้างต้องรับผิดตามข้อ ๒๐ หรือ 
ข้อ ๒๑ และถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลงดังนี้

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ ่อมแซมรถโดยสารคันดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายจะต้อง 
ตกลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วันนับแต่วันที่เสียหาย โดยผู้ว่าจ้างจะชำระ 
ค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งหนี้ หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 
๑๔ ต่อปี น ับแต ่ว ันผ ิดน ัด ท ั้งน ี้ ตล อดระยะเวลาการซ ่อม แซ ม ผ ู้ว ่าจ ้างไม ่ต ้องช ำระค ่าจ ้างส ำห ร ับ  
รถโดยสารดังกล่าวตามข้อ ๘

๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ไม่คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘

๒๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจบถึงวันที่ ๒๒ ผู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๘ ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค่าซ ่อมบำรุงให ้ 
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันเต็มจำนวนตามข้อ ๘ แห่งสัญญานี้

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๘ให้ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณ ีรถโดยสารเส ียหายตามข ้อน ี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผ ู้ว ่าจ ้างย ังม ิไต ้ส ่ง 
หรือตกลงให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันน้ันไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรคแรก 
ยังมิให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันท่ีผู้ว่าจ้างไต้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผู้ว ่าจ ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓. ใบกรณีท ี่รถโดยสารสูญหาย หร ือผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว ่า เส ียหายจบไม่อาจซ่อมแซมไต้ 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ข้อตกลงในการซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นตามสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง 
นับแต่วันที่ส ูญหายหรือเสียหายนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าการสูญหาย หรือเสียหายนั้น ผู้ว ่าจ ้างหรือผู้ร ับจ้างจะเป ็น 
ผู้รับผิดก็ตาม

ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก'ผู้อื่นหรือจ้างผู้อื่บดำเนินการตามสัญญานี้ 
แทบผู้รับจ้างโดยไมใต้รับความยิบยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไมใต้ 

ข้อ ๒๔. ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างจะเลิกประ 
ครบถ้วนที่จะเป็นผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดต

!กอบกิจการผู้ร ับจ้างต้อ ฺงอัด ัห ้ฐ ๊ง ิ|8?เลแนมีค ุณสมบัติ 
ามสัญญาซ่อมบำรุงjเทกประการ’ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหา



ร)®)

บุคคลอื่นมารับช่วงงาบตามสัญญาข้อนี้ใต้หรือทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารคันใด'Iมใต้มาตรฐานใ'นฐานะวิญญ 
ซนพึงซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารของตนเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรันตามข้อ ๒๘ และยินยอมให้เลิก 
สัญญา หรือเลิกสัญญาเฉพาะคันดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
๒๕.๑ การส่งมอบรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุง จะกระทำ ณ สถานที่เก็บรถ 

โดยสารของผู้ว่าจ้างที่ใข้เก็บปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะใต้ตกลงกัน
๒๕.๒ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรถโดยสาร 

ทั้งหมดคืนให้แก,ผู้ว่าจ้างในสภาพเดียวกับเวลาที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ ยกเว้นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใข้งาน 
ตามปกติ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลงหรือวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้าง 
ส่งมอบ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้เป็นปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไต้ตกลงกัน

ล ้าผ ู้ร ับจ ้างไม ่อาจส ่งมอบให ้แก,ผ ู้ว ่าจ ้างตามท ี่กำหนดไว ้ในวรรคแรกหร ือ 
รถโดยสารที่ผู้รับจ้างส่งมอบคืนตามวรรคแรกมีสภาพขำรุดเสียหายเกินกว่าที่ผู้ว่าจ้างจะใข้งานไต้ตามปกติ
VQJ a/ 1 /  เะร ^  1/  I sr น/ c l  «  •ะy ^  QJ V  I a / ๘) c ,ผู้รับจ้างตกลงรับผิดทํงลิน เว้นแต่รถเดยสารดันทเกิดอุบตเหตุหริอเหตุสุดวิสัยซงผู้วาจ้างเจนผูรับผิดขอบ

ข้อ ๒๖. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ใข้รับส่งคนโดยสารภายใน 
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมรทบี ล้าผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใข้ 
รับส่งคนโดยสารตามเส้นทางเดินรถ'ที่ใต้รับอนุญาตจากทางราซการ นอกเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้าง 
และผู้ร ับจ้างจะไต้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถโดยสารที่ใข้รับส่งคนโดยสารนอกเขตจังหวัดดังกล่าว 
โดยไม่ซักข้า

ข้อ ๒๗. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณี และซิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือ 
ของรถโดยสารที่ใช้การไม่ไต้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาภาซนะบรรจุนํ้ามัน 
ดังกล่าวไว้ให้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว่านํ้ามันดังกล่าว หรือซากของอุปกรณีหรือซิ้บส่วนของเครื่องยนต์หรือของรถ 
โดยสารมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นไต้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย 
ด้วยประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้งานไต้หรือต้องซื้ออุปกรณีอะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ให้แก, 
ผู้ว ่าจ้างเท่าที่ผ ู้ว ่าจ้างไต้ใช้จ่ายจริง และต้องซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้แก1ผู้ว ่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และ 
ใบกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างไม่ดำเน ินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔โดยมิใซ่เหตุสุดวิสัย ซึ่งให้รวมถึง
การจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัยและวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายจากผู้ร ับจ้างไต้ตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ผ ู้ว ่าจ้างไต้รับ และนอกจากนี้ในกรณี 
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับจ้างปฏิบํติตามสัญญานี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก1ผู้ว่าจ้างไดไม่ว่ากรณีใด 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ตามแต่ที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก'อบครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิก
สัญญาไต้หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน



ข้อ ๒๙. เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ร ับจ้างอาจแจ้งให้ผู้ว ่าจ้างทราบถุง 
ความประพฤติของพน ักงานข ับรถโดยสารหรือพน ักงานประจำรถโดยสารของผ ู้ว ่าจ ้างรวมตลอดท ั้ง 
ข้อเสนอแนะในการลงโทษได้ แต่ทั้งนี้!ม่เป็นการผูกพันผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓๐. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดซึ่งมิได้กำหนดความรับผิดขอบของ 
ผ ู้ว ่าจ ้างไว ้เป ็น เหต ุให ้ผ ู้ร ับจ ้างต ้องเส ียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงให ้ผ ู้ร ับ จ ้างเร ียกค ่าเส ียห ายจากผ ู้ว ่าจ ้างได ้ 
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓๑. บรรดาเงินค่าเสียประโยชน์ ค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้าง 
ต้องขำระหรือซดใช้คืนให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ไม่ว่ากรณีใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้ 
ทันที และหากไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๓๒ ได้ ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ดำเน ินการตามวรรคก ่อน แต่ผ ู้ว ่าจ ้างยังได้ร ับเง ินไม่ครบถ้วน
V  QJ I f  QJ บ  ร} %Jร} ! ป  ร /  I a /  <1/ Z /Q J  o  <น  I V  f=* c j  a y  M เต ุผูรบจางยังคงตองรบผดซด เซ ๒ ส่วนทผู้วาจางยงมไดรบซาระดงกล่าว รวมทงดอกเบยซองเงนทยังไม่เดรบ 
ครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๓๒. ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันในวงเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างซ่อม 
บำรุงรถโดยสารทั้งหมดดังกล่าวเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน) สำนักงานตั้งอยู่ 
เลขท่ี ๓๓๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หนังสือคํ้าประกันเลขที่ ๐๒๑๙๔๒๐๑๐๐๐๓๒๘ 
ลงวันที่ ๑ ต ุลาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๐๑,๑๖๖.-บาท (ส ี่แสนหนึ่งพ ันหนึ่งร ้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
มามอบให้แก,ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกับในการปฏิบํติตามสัญญานี้

ในกรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีมูลค่าลดลงไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด ผู้รับจ้างต้องนำ 
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมมามอบให้แก,ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้มีหลักประกันเต็มจำนวนตามสัญญานี้ 
ตลอดเวลาทั้งนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มี 
ดอกเบี้ยให้แก,ผู้ร ับจ้าง เม ื่อผ ู้ร ับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล ้ว และได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน 
หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่ย ื่นคำขอหลักประกันค ืนภายใน ๕ (ห้า) ปี น ับแต่ว ันท ี่พ ้นข้อผ ูกพ ันตามสัญญาน ี้แล ้ว 
ถือว่า ผู้รับจ้างสละสิทธึ๋ในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง

ผ้ว่าจ้าง
(นายสุระขัย เอี่ยม'วขิรสกุล)

.ผ ูร้ับจ้าง
ว ่^ พ ! ร ิ^ ^ (ปริพ ั๔ไทm สิงโจ์รณ เซอร์วิส จำกัด 

โดย นายสิรวิซญ์ มณีเนตร ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงขอ....................... ๖ ^ ................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงขอ.............................................. พยาน
(นางสาวสุนิตรา ภูวา)





ใบเสนอรใคา

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด........ อยู่เลขที่........913 หมู่ 15..............

ถนน.............. เทพารักษ์...............ตำบล/แขวง............ บางเสาธง.......... อำ๓ อ/เขต............บางเสาธง...........

จังหวัด........................ สมูทรปราการ......................... โทรศัพท์..............02-313-1888......... ต่อ 223...................

โดย............นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา.............. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ไค้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและ

เงื่อนไขต่างๆขององค์การโดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า 
เป็นI p คุณสมษัติครบล้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ที้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา ดังต่อไปนี้

ราคาจ้างซ่อมแซมและบ0าเงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรพู ยี่ห้อ แดวู จำนวน 51 คัน ราคา 
ดันละ....-!,710-....บาท (หนี้งพันเจ็ดร้อยสิบบาทล้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 51 คัน เป็นเงิน 
ท ้งส ึ้น ....... -8,023,320-บาท (แป ดล ้าน ส องห ม ื่น ส ามพ ัน ส ามร ้อยย ี่ส ิบ บ าท ล ้วน  ) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ใบเสนอราคานี้ไดยึนเสนอโดยบริคุทธึ๋ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมเ'ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบค้วยกฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนี้ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างทุ้นส่วนบริษัทใดๆที่ไค้ยื่น 
เสนอราคาไนคราวเคียวกัน

๔. มีกำหนดยื่นราคา 120 วันนับถัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

เสนอมา ณ วันที.่..........8.............. เดือน........... กันยายน............. พ.ศ 2563.............

(นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา)

กรรมการผู้จัดการ 

ประพับตรา (ล้ามี)



ใบเสนอราคา

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด...........อยู่เลขที.่......... 913 หมู่ 15...................

ถนน.............. เทพารักษ์.............. ตำบล/แขวง............บางเสาธง........... อำเภอ/เขต...........บางเสาธง..........

จังหวัด.........................สมุทรปราการ......................... โทรศัพท์..............02-313-1888......... ต่อ 223...................

โดย............นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา.............. ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและ

เงื่อนไขต่างๆขององค์การโดยตลอด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้า 

เป็นผูม๊คุณสมปติครบล้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคา ดังต่อไปนี้

ราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทูยี่ห ้อ แดวู จำนวน 51 ค ันราคา 

คันละ....-!,710-....บาท (หนี้งพันเจ็ดร้อยสิบบาทล้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 51 คัน เป็นเงิน
ท ั้งส ิ้น ........ -8,023,320-บาท (แป ดล ้าน ส องห ม ื่น ส ามพ ัน ส ามร ้อยย ี่ส ิบ บ าท ล ้วน  )รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ใบเสนอราคาน้ีได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนี้ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆที่ได้ยื่น 
เสนอราคาในคราวเดียวกัน

๔. มีกำหนดยื่นราคา 120 วันนับกัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

เสนอมา ณ วันที.่..........8.............. เดือน........... กันยายน.............พ.ศ 2563.............

(นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา)

กรรมการผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้าง,ซ่อมแซมและ
บำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู จำนวน ๕๑ คัน

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 
อากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู จำนวน ๕๑ คัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี 

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (องค์การ) มีภารกิจในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรถโดยสารว่ิงให้บริการได้เพียงวันละประมาณ ๒,๕๐๐ คัน เป็นรถโดยสารท่ี 
ใซ้งานมานาน ๑ ๕ - ๒๕ ปี องค์การมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 
อากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน ๕๑ คัน เพื่อให้องค์การมีรถโดยสารบริการประซาซนได้อย่างเพียงพอ และ 
เพ่ือให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประซาซน 

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพ่ือให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ 

โดยสารให้สามารถนำรถออกว่ิงบริการได้ดีและเพียงพอต่อการให้บริการประซาซน 
๒.๒ เพ่ือใซ้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยซน์สูงสุด 
๒.๓ เพ่ือให้ประซาซนมีความพึงพอใจและเกิดความเซ่ือม่ันในการใซ้บริการ 
๒.๔ เพ่ือรักษาระดับการให้บริการผู้โดยสารให้1ด้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานซอง 

รัฐ'ไว้'ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานซองผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศซอง 
กรมบัญซีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญซีรายซ่ือผู้ท้ิงงาน และได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศซองกรมบัญซีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาซีพรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ที่ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันภับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government P rocurem ent: e -  GP) ของกรมบัญซีกลาง



~ ๒ ~

๓.๑® ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารและเป็นผลงานที่ 
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกขนท่ีองค์การเช่ือถือ

๓.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารมาพร้อมกับการ
ย่ืนข้อเสนอ

๔. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ
เง่ือนไขการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู จำนวน ๔๑ คัน 

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระยะเวลาว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู จำนวน ๔๑ 

คัน มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน)
กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาไต้โดยให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 

เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๖. การตรวจรับ

องค์การจะตรวจรับรถตามเงื่อนไขการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร โดยผู้แทน 
หรือคณะกรรมการท่ีองค์การไต้แต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 

๗. วงเงินในการดำเนินการ
วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน ๔๑ คัน 

ตลอดอายุสัญญา ๑ ปี (๑๒ เดือน) หรือ (๓๖๔ วัน) เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๘๓๑,๖๔๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเสือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี องค์การจะพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน โดยพิจารณาให้คะแนนตามปีจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกำหนด ดังน้ี 

๑. ราคาท่ีย่ืนเสนอ (Price) กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๒. มาตรฐานการบริการ กำหนดน้ําหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามสัดส่วน ๑๐๐ คะแนน ดังน้ี
ลำดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน

๑ ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๔๐
- ความพร้อมของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมฯ ๒๐
- ความพร้อมของทีมงานในการซ่อมแซม ๑๔
- ความพร้อมในการสำรองอะไหล่

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดแผนการซ่อมแซมฯ จำนวนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใข้ 
โครงสร้างทีมงาน การสำรองอะไหล่ และรูปภาพประกอบโดยย่ืนมาพร้อมการเสนอราคา

๑๔

๒ ผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารท่ีผ่านมา ๔๐
- เป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกขนท่ีองค์การเช่ือถือ ๒๐
- วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงานท่ีเสนอ (ร) (SL

- ประสบการณ์การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงานท่ีเสนอ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาท่ีมีการกำหนดวงเงินและ 

ระยะเวลาการซ่อมแซมฯ มาพร้อมการเสนอราคา

<9)(t



๙. ราคากลาง
ใช้ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ สัญญาว่าจ้างซ่อมแซม 

และบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดวู จำนวน ๕๑ คันสัญญาเลขท่ี ร.๗๒/๖๑ ลว. ๒๙ ส.ค.๖๑ 
ในอัตราค่าจ้างคันละ ๑,๗๑๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๑๐. การจ่ายเงิน
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ ในอัตราเฉลี่ยต่อคันต่อวัน ไม่เกิน

..................บาท ให้แก่ผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเป็นรายเดือน โดยองค์การจะทำการตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวช้องให้เรียบร้อยแล้วจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป 

๑©. หลักประกัน
๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑,๕;๙๑,๕๘๕.๐๐ บาท
โดยหลักประกับดังกล่าวองค์การะคืบให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการเสนอราคาภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันที่ยี่นช้อเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ชนะการเสนอราคา 
องค์การจะคืนให้ต่อเม่ือไต้ทำสัญญาหรือเม่ือได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

๑๑.๒ หลักประกันสัญญา ผู้ที่ไต้รับการพิจารณาให้ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ 
จะต้องทำสัญญากับองค์การ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น 
จำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตลอดอายุส ัญญา ให้องค์การยึดถือไว้ตลอดอายุสัญญา การคืน 
หลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย

๑๑.๓ หากผู้ท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ ไม่ไปทำสัญญา 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด องค์การจะริบหลักประกันตามข้อ ๑๑.๑

๑๒. ข้อสงวนสิทธิสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
๑๒.๑ องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ก็ต่อเมื่อผู้มีอำนาจไต้อนุมัติ

ส่ังจ้างแล้วเท่าน้ัน
๑๒.๒ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิกโครงการที่ยังมิไต้ลงนามในสัญญาไต้ทุกเมื่อ และ 

องค์การทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ขนะเสนอราคาไต้ทุกเม่ือ โดยผู้มี 
สิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

๑๒.๓ องค์การสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ'ท่ี!,ด้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไมใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ ว่าจ้างช่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน ๕๑ คัน 
(อายุสัญญาเหมาซ่อม ๑ ปี) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๕๑ คัน 
ระยะเวลา ๑ ปี เป็นงบดำเนินการขององค์การ เป็นเงิน ๓๑,๘๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

๓. วันท่ีกำหนดราคากลาง ราคาอ้างอิง
ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ย่ีห้อแดรุ} แบบ BH ๑๑๕L จำนวน 
๕๑ คัน คันละ ๑1๗๑๐.- บาท ต่อวัน เป็นเงิน ๓๑,๘๓๑,๖๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใซ้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสอง 
ปีงบประมาณ สัญญาว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู แบบ BH 
๑๑๕L จำนวน ๕๑ คัน สัญญาเลขท่ี ร.๗๒/๖๑ ลว.๒๙ ส.ค.๖๑ เป็นราคากลาง 

๕. รายซ่ือผู้กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการตามคำส่ังองค์การท่ี ๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๕.๑ นางพบิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๕.๒ นายมานิตย์ รื่นภาคจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๕.๓ นางสาวรัซนี ลออทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
๕.๔ นายสมคักด้ี นครเอี่ยม ผู้ซ่วยผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซ้ือ
๕.๕ นางนพพร มีวงษ์สม ผู้ซ่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๕.๖ นางญาณี เซ็นเครือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดซ้ือ สำนักบริการและจัดซ้ือ



เง่ือนไขการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอๆกาศฺยูโรทู ยี่ห้อแดว

คำนิยาม
“การซ่อมแซม” หมายถึง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของรถโดยสารฯ ที่ชำรุดบกพร่องหรือใช้งาน 

ไม่ได้ตามปกติ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เซ่น การซ่อมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่องยนต์ และระบบอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง (เกียร์และเหืเองท้าย) ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ป้าย 
สัญญาณ (Signage) ระบบสีและตัวถัง

“การบำรุงรักษา” หมายถึง การบำรุงรักษาให้รถโดยสารใช้การได้ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการ 
บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล ให้เป็นไปตามหลักการของการบำรุงรักษาเซิงป้องกัน 
(Preventive M aintenance) แล้วจะต้องให้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ
เพื่อวัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนกำหนดอายุการใช้งาน หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดการยืดอายุการใช้งาน 
ของอุปกรณ์ต่างๆ

เงื่อนไขหลัก
ข้อ ๑. ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ขนาด ๑๒ เมตร ย่ีห้อ 

แดวู รุ่น BH ๑๑๕1 จำนวน ๕๑ คัน
ข้อ ๒. สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี
ข้อ ๓. การซ่อมบำรุงรถโดยสารนี๋ให้เป็นไปตามแผนงานการซ่อมบำรุง และให้หมายความ 

รวมถึงการบำรุงรักษาให้รถโดยสารอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เซ่น การล้างอัดฉีด 
เปลี่ยนถ่าย และเติมนํ้ามันหล่อลื่นทุกซนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา และรวมตลอดท้ังการ 
บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือตัวถังรถโดยสาร

ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังน้ี 
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม่เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือ 

วัด ควันดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัด 
ความทึบแสง โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควันดำให้แก'ผู้ว ่าจ้างทุก ๑๐ วัน โดยส่งผลการ 
รายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ 
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใช้
ผ ู้ร ับจ ้างจะส ่งค ่าว ัดกำล ังอ ัดและค ่าแรงด ันห ัวฉ ีดตามข ้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว ่าจ้าง 

ตามตารางการบำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาประจำวันปฏิบัติดังนี้

๓.๑.๑ ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของรถโดยสาร เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรก 
ระบบกันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น  ๆ เพ่ือให้ใช้การ 
ได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเลื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดี 
ตามปกติ หรือไม่อาจใช้ได้โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่ทันที

๓.๑.๒ ตรวจสภาพ และซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ และส่วนประกอบ 
เครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ขึ้นส่วนหรือส่วนประกอบของ 
เครื่องยนต์หรือที่เก ี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ขึ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของ 
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือระบบที่เกี่ยวช้องเป็นไปโดยไม่สะดวก หรือจะก่อให้เกิด 
ภาวะมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนขึ้นส่วนดังกล่าวเป็นของใหม่ทันที
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๓.๑.๓ ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซ่ึงรวมถึง 
หน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารทั้งด้านนอกและภายในรถโดยสาร 
เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถ 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดระยะเวลา

กรณีที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องหมายหรือเลขประจำรถ หรือส่ังให้ 
ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 
ท้ังส้ิน

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง  ๆ ที่เป็น 
ของแท้ และเป็นของใหม่ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ บํ้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 
รายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนตังกล่าวไต้ 
ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือช้ินส่วนอ่ืน  ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันไต้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน 

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกไต้เท่าที่ 
จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การไต้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกไต้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติดมากับ 
รถโดยสารที่ล่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปเสียก่อน

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางตังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 
และถ้าความขำรุดเส ียหายท ี่เก ิดข ึ้น เพราะความบกพร่องทางเทคน ิคของอะไหล่อ ุปกรณ ์ผ ู้ร ับจ ้างเป ็น 
ผู้รับผิดขอบเอง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุง 
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไต้ตลอดเวลา 

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๔.๑ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส ่วนประกอบของเคร ื่องยนต ์หรือท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับ 

เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ นํ้ามับหล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเบรก วัสดุและสิ่งต่างๆ ที,ต้องใช้ในการซ่อม 
บำรุงให้เหมาะสมเพียงพอกับจำนวนรถโดยสารที่จะต้องซ่อมบำรุง

๔.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการตรวจสอบสภาพการทำงานของ 
เครื่องยนต์และระบบต่าง  ๆ รวมทั้งที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับจำนวนรถโดยสารที่จะต้องซ่อม 
บำรุง

๔.๓ จัดให้มีรถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการยกและการลากรถโดยสารไต้ รวมท้ัง 
มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ไต้ครบล้วน และช่างผู้ขำนาญในการตรวจซ่อมประจำรถ รถยก 
หรือรถลากน ั้นตามความจำเป ็น ถ ้าผู้ร ับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามช้อน ี้เป ็นของตนเองไต้ 
ผ ู้ร ับจ้างต ้องจัดหาผู้ม ีอาช ีพในการลากหรือยกรถไว้ล ่วงหน้า และพร้อมที่จะลากหรือยกรถโดยสารไต้ 
ตลอดเวลาไม ่ว ่าการลากห ร ือการยกรถโดยส ารน ั้น ตกอย ู่ใน ความ ร ับ ผ ิดขอบ ของค ู่ส ัญ ญ าฝ ่ายใด  
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดต่าง  ๆให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ข้อ ๖. ในการปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๔ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น 
กรณีตามข้อ ๔.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ผู้ว ่าจ้างมีหน้าที่จัดหา โดยผู้ว่าจ้าง 
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปน้ี

๗.๑ นั้ามันเชิ้อเพลิงที่ใช้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงาบขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ

ค่าโดยสาร เป็นต้น
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๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้วำจ้างจะจัดให้มีขึ้นไดไม่เกินสามแห่งหรือตามที่
ตกลงกัน

หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน 
ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสาร 
ที่ซ่อมแซมบำรุงรักษานี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อมบำรุงระหา''1'3 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น  ๆ น้ันได้

๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บตามข้อ ๗.๓ 
มีจำนวนไม่เกินสามแห่ง หรือตามที่ตกลงกัน โดยแต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้ 

๗.๔.๑ พ้ืนท่ีสำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒๐ เมตร= ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ ดัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา

๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๒๐ X ๑๐ เมตร =
๒๐๐ ตารางเมตร

๗.๔.๓ พื้นที่เพื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่งมีพื้นที่จอดไดไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ดันต่อรถ
โดยสาร ๑๐๐ คัน

๗.๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มีสถานที่ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหาสถานที่ 
ดังกล่าวให้โดยความเห็นขอบของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระชำระค่าเข่าให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ 
จะได้ตกลงกัน

๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่สำหรับ 
ซ ่อมบำรุงรถโดยสาร ซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจ ัดให ้ตามข ้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เข่น การต ิดต ั้งไฟฟ ้า-น ั้า ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านั้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะควบคุมการใช้ไฟฟ้าและ 
การใข้นํ้าเฉพาะในการซ่อมบำรุงเท่านั้น

หากผู้ว่าจ้างไมใช้งานรถโดยสารดันใด ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๘. 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างตามวรรคแรก ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามจำนวนรถโดยสารที่ไม่ไดใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ 
ไม่ว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๘. อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุง ผู้ว ่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุง ให้ผู้รับจ้างเป็นการเหมาจ่าย 
เป็นรายวันเป็นอัตราค่าจ้างต่อดันต่อวัน ในอัตราดันละ บาท ( ) ต่อวัน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนื่งผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน 
ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่๑๐ ของเดือน 
ถัดไป และหล ังจากท ี่ผ ู้ร ับจ ้างได ้ล ่งใบแจ ้งหน ี้ให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างแล ้ว ผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องชำระค ่าจ ้างภายใน 
๒๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายใน 
กำหนดดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ค้างชำระดังนี้

- ใน กรณ ีท ี่ชำระเง ิน ล ่าข ้ากว ่าเวลาท ี่กำห น ด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัด 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + 0.๗๔ 

-ใน ก รณ ีท ี่ช ำระ เง ิน ต ้น ห ร ือ ด อ ก เบ ี้ยล ่าข ้าก ว ่า เว ล าท ี่ก ำห น ด เก ิน ก ว ่า  ๓๐ วัน 
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) + ๑.๑๐ 

หากผู้ว่าจ้างไม่ใช้ประโยชน์รถโดยสารเนื่องจากเหตุซึ่งมิใข่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว เข่น 
ไม่มีพนักงานขับรถไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนด 
ไว้ในวรรคหน่ึง
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ผู้ว่าจ้างจะต้องให้ความสำคัญในการจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงมาเติมรถโดยสารนี้ ก่อนรถ 
โดยสารของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงที่จะใข้เติมรถโดยสารได้เพียงพอ เพราะ 
เหตุที่ผู้ว่าจ้างได้รับปีนส่วนนํ้ามันเชื้อเพลิงจากผู้ขายลดลงจากที่ได้รับตามปกติถึงร้อยละห้าลิบของจำพวน 
นํ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดและต้องงดใข้ประโยชน์รถโดยสารคันใด ผู้รับจ้างตกลงรับชำระค่าซ่อมบำรุงจากผู้ 
ว่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราในวรรคหนึ่ง สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปตามเงื่อนไขในข้อ ๒ วรรคสอง 
ผู้ว่าจ้างต้องชำระค่าจ้างเต็มจำนวนค่าจ้างนี้

ข้อ ๙. ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารตามข้อ ๘ วรรคแรกเฉพาะ 
รถโดยสารคันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้

๙.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันกำหนดรถโดยสารคันที่หยุดใช้งานในวันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์หรือวันหยุดของทางราชการเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันที่หยุดใช้งานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 
๗ (เจ็ด) วัน

๙.๒ การกำหนดรถโดยสารคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้มีรถ 
โดยสารที่ใช้การได้ไม่ตากว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่ใช้งานได้โดยไม่รวมรถโดยสารคันที่ 
เกิดอุบตเหตุ และรถโดยสารที่หยุดใช้งานอยู่ก่อนวันที่กำหนดจำนวนรถโดยสารที่ต้องหยุดใช้งานวันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์ ทั้งนี้ความในช้อนี้มิให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงข้อ ๑๕

๙.๓ รถโดยสารท ี่กำห น ดให ้ห ย ุดใช ้งาบ ใน ว ัน เสาร ์และว ัน อาท ิตย ์ตามข ้อ  ๙.๑ 
ถ้ารถโดยสารคันใดที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่ 
กรณี ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารที่ใช้งานคันอื่นเช้าหยุดแทนคันที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากวันกำหนด 
ตามข้อ ๙.๑ น้ันอีก

๙.๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงลงร้อยละสิบห้าต่อวันต่อคันของรถ 
โดยสารที่ตกลงหยุดใช้งานนั้น

๙.๕ ผู้รับจ้างมีสิทธินำรถโดยสารคันที่หยุดใช้งานไปทำการซ่อมบำรุงนอกเหนือจาก 
กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงอยู่แล้วตามข้อ ๑๕

๙.๖ ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ใด ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำนวนรถโดยสารที่ให้หยุดตาม 
จำนวนที่กำหนดไว้จะเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยขน์ ผู้ว่าจ้างจะไม่ใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารในวัน 
เสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๐. ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง 
ชำระเงินดังกล่าวให้แก่บ ุคคลหนึ่งบ ุคคลใดรับค่าจ ้างแทนได้ ก ่อนครบกำหนดการจ่ายค ่าจ ้างด ังกล่าว 
ไม,น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลตามที่ผู้รับจ้างแจให้ทราบดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงแล้ว

ข้อ ๑๑. เป็นที่เช้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไวในข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒ เป็น 
อัตราที่กำหนดชื้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญา 
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสาร หรือนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงชื้นหรือลดลงกว่าราคา 
ในวันลงนาม ในสัญญาถึงร้อยละ ๑๐ หรือในกรณีที่ค ่าแรงขั้นตาตามที่ร ัฐบาลกำหนด สูงชื้นกว่าราคา 
ในวันลงนามในสัญญา และอายุส ัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๑ ปีแล้ว คู่ส ัญญาฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ได้โดยจะได้ 
ตกลงกันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญา ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มชื้นหรือลดลงจากที่เก็บอยู่ 
ในวันทำสัญญา หรือกำหนดภาษีอากรชื้นใหม่ ถ ้าภาษีอากรนั้นเป ็นภาษีอากรที่เร ียกเก็บจากค่าจ้างตาม
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สัญญาโดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มฃี้น 
หรือลดลงของอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๘ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อดัน โดยเฉล่ีย 

จากรถโดยสารทุกดันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๘
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อดันผู้ว่าจ้างจะ 

จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๖.-บาท (หกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตร 
ที่เกินการคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้

OR = Kb -(อ๑ X K J
OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
D® = จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
«๑ = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
«๒ = กิโลเมตรท่ีใข้ในเดือนน้ัน

๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อรับส่งคบโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ น. หรือ 
ก่อน ๐๔.๐๐ น. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามข้อ ๘ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ และ 
ข้อ ๑๓.๒ และเง่ือนไขอ่ืนๆ เฉพาะรถดันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุส ัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกดันนอกจากดันที่ประสบ 

อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่อาจใข้งานไต้ตามปกติ เป็นรถโดยสารที่ออกใช้งานตามเส้นทางเดินรถของ 
ผู้ว่าจ้างไต้ เป็นรถโดยสารท่ีออกใข้ประโยชน์ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

๑๔.๑.๑ ต ั้งแต ่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม'เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน 
หรือตามตารางเด ินรถของผู้ว ่าจ ้างซ ึ่งต ้องไม,ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้ร ับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ 
ประโยชน์ไต้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิการเดินรถของผู้ว ่าจ ้าง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ 
๐๔.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดิน 
รถ ซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ 
เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุง ตามข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๖

ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใข้ 
ประโยชน์ไต้ทุกดันในวันหนึ่ง  ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างลู่ อยู่ก่อน 
วันน้ันไต้ในเกณฑ์ดันละ ๒ ช่ัวโมง ภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน

เพื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมบำรุงช่วง 
เข้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ บ.ไม่ได้ เว้นแต่เป็น 
การซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารไต้ในระหว่างทาง ซ่ึงต้องไม่เกินอัตรา 
ร้อยละ ๗ ของรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็คหรือ 
ซ่อมบำรุงไม'เกินครั้งละ ๑ ๔ นาทีต ่อดัน ม ิให ้ถ ือว่าเป ็นการซ่อมบำรุงตามข้อน ี้แต ่ท ั้งน ี้ต ้องไม ่ให ้เส ีย 
ตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้ 
ผู้รับจ้าง จะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถในแต่ละอู่
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ครั้งหน่ึง  ๆ ต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงโดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย 
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามฃ้อนึ๋ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเข้าซ่อมบำรุงไต้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างจะส่ง 
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที'ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้ให้นับเวลาทำการซ่อมบำรุง 
ไต้คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม'นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ทุกระยะการใข้งาน ๔,๐๐๐ กํโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคันไต้ 
ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผ ู้ร ับจ้างจะเร ียกรถโดยสารเข ้าซ ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 
ตามวรรคสองไม่ไต้ และในวันหนึ่ง  ๆ จะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี๋ไต้ต่างหากจากวรรคสามของ 
ข้อ ๑๔ ไม่เกิน ๑๐ คันต่อรถโดยสาร ๑๐๐ คัน ผู้ว่าจ้างต้องส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างในเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น. 
ในแต่ละวัน

ในกรณีผู้ว่าจ้างส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างน้อยกว่า ๔ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้างมีสิทธิ 
ซ่อมบำรุงเต็ม ๔ ช่ัวโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลง 
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ และ 
ข้อ ๑๖.๒ โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ และผู้รับจ้างยังต้องขำระค่าเสียประโยชน์ 
ให้แก่ผู้ว ่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๔๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน ตาม 
จำนวนรถโดยสารดังกล่าว

การของดใช้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ เม่ือครบกำหนด ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถไต้ ๑ วัน 

เม ื่อครบกำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้ร ับจ้างมีส ิทธิขอให้ผู้ว ่าจ้างงดใช้รถไต้ ๑ วัน เมื่อครบกำหนด 
๑๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถไต้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถ 
ไต้ทุก  ๆ ระยะ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ คร้ัง คร้ังละ ๓ วัน

๑๖.๒ ให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะไต้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง 
รถโดยสารแต่ละคันไต้เป็นเวลาไม่เกินสี่สิบวัน ตลอดอายุสัญญานี้

ข้อ ๑๗. วันใดที่ผู้รับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกินกว่ากำหนดเวลาพื่กำหนดไวในข้อ ๑๔ 
วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยขน์ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๙๔.-บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า 
บาทถ้วน) ต่อคันที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือสถานท่ี 
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๔ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างทาง 
ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วง ผู้รับจ้างยินยอมรับ 
ผิดซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๔๓๐.-บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวมแล้ว 
ต้อง ไม่เกินวันละ ๒,๖๔๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน โดยคิดเฉพาะรถ 
โดยสารที่เกินร้อยละเจ็ด โดยนับแต่เวลาที่ผู้รับจ้างไต้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาซ่อมรถเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณีของรถโดยสาร และ 
ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเข้าอยู่ในช่วง 
ระยะเวลาตาม วรรคส องของข ้อ  ๑๔ ผ ู้ร ับ จ ้างตกลงย ิน ยอมขดใช ้ค ่าเส ียป ระโยชน ์น อกเห น ือจาก 
วรรคแรกให้ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ ๒๘๔.-บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน
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ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก ็บหรือสถานที่ซ ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารได้ตลอดวันเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณีของรถโดยสาร 
คู'สัญญาตกลงกันดังนี้

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถดันใดเข้าใข้งานตามสัญญาข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑๕.๐๐ น. 
ของวันใด ให้ถือว่ารถดันนั้นเป็นรถโดยสารที่ไม่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวับและให้ตัดเวลาซ่อมบำรุงรักษา 
รถโดยสารคันน้ัน  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๕

๑๗.๒ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยซนให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ 
บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อดัน

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ เนื่องจากเครื่องเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติใช้การไม่ได้ ไม่ถ ือว่ารถโดยสารไม่สามารถนำออกใช้ร ับส่งคนโดยสารตามความ 
ในวรรคก่อน

ข้อ ๑๘. ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเซ่นเดียวกับรถโดยสารและเหมาะสมกับการ 
รับส่งคนโดยสารโดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์แทนรถโดยสารดันที่ต้องหยุดซ่อม 
เกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕ หรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามข้อ ๑๗ หรือ ข้อ ๒๐.๒ และเมื่อผู้รับจ้างส่ง 
มอบรถสำรองให้ทดแทนรถโดยสารดันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้น  ๆ แล้ว ผู้รับจ้างย,อมหลุดพ้นจาก 
การถูกปรับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐.๒ สำหรับรถโดยสารดันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ 
ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทนรถโดยสารที่ใข้ประโยชน์ไม่ได้ดันใดแล้วค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรอง 
เข้าแทนนั้น

ในกรณีที,ผู้รับจ้างนำรถสำรองมาให้ผู้ว่าจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับ 
ค่าจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรอง แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคับดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเฉลี่ยตามสัญญา 
อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองดันใหม่ได้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสม สำหรับ 
รับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการ 
ขนส่งทางบก เซ่นเดียวกับรถโดยสารที่รับจ้างซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรอง 
การตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก'ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ 
ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑ ๙ .ใน ระห ว ่างอาย ุส ัญ ญ า ถ ้าเคร ื่องยน ต ์ อ ุปกรณ ีของรถโดยสาร ชำรุดบกพร่อง 
ไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับ 
เพราะเหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจร หรือกฎ 
ข้อบังคับอื่นของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าว ออกใช้ 
ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ท้ังสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์ได้ว่า 
เครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดของผู้ 
รับจ้าง

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ชำระค ่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผ ู้ร ับจ้างยินยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้

ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลา 
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณ 
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที,เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไป

๑  d  พ  รJ  ๘ . 2/QV <ะ4 ร) 2 /  2 / 1  2 /  <น ____________I 8 /  _  V  1 ท ุ V๒ กรณีนิ ผู้รับจ้างเบนผู้รับผิด และเหัผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามขอ ๘ เด
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ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพื่อใซ้ในการตรวจสอบร่วมกัน ระหว่าง 
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรกและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้ร ับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับฃี่ของ 
พนักงานขับรถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการ เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบัติงาน 
ได้ ผ ู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการนั้น 
ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างซ่อมสำหรับรถคันนั้น และผู้ว่าจ้าง จะหักเงินค่าเช่ารถออกจากค่าจ้างจริง 
ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้กับผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายและทั้งสองฝ่ายร่วมกับพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะ 
ความบกพร่องในการประกอบต ัวถ ังรถโดยสาร หร ือความบกพร่องในการซ ่อมบำรุงตามส ัญ ญ าน ี้ 
แต่รถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดตังต่อไปนี้

๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนดีดังเดิม และสามารถใช้ 
รับส่งคนโดยสารได้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อ ๘

๒๐.๒ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวัน ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหก 
สิบสตางค์) ต่อคัน

๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นตันไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้ร ับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผ ู้ว ่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕:๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อย ห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของ 
อัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นด้นไปจนถึงวันท่ี ๕๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผ ู้ว ่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งชองอัตรา 
ค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพัน 
หกร้อย ห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตรา ๑/๔ ชองอัตรา 
ค่าซ่อมบำรุง หลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้ 
เสร็จสิ้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารเสียหายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างยังมิได้นำส่งให้ 
ผู้ร ับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว ่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ วรรคแรก 
ยังมิให้นำมาบังคับจนกว่าวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อ ๘ สำหรับรถคันที่เสียหายหรือบุบสลาย 
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้

๒๐.๗ ในกรณีท ี่รถโดยสารทำให้บ ุคคลภายนอกเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก,บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไป 
ก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นซอบด้วย ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าว จากจำนวนค่าจ้างที่ 
ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๘

ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่เห็นชอบด้วยและผู้ว ่าจ้างต้องถูก 
บุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน
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หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใดรวมทั้งค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เนินต้น 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้โห้ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๒๑. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายเพราะเหตุอื่นนอกจากเหตุตามข้อ ๒๐ หรือสูญหายไม่ว่า 
จะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซ ึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาน อุทกภัย และวาตภัย 
ถ ้าการเส ียหาย หรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถโดยสารอยู่ในความครอบครองของคู่ส ัญญาฝ่ายใด 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมเนินผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณีท ี่รถโดยสารเส ียหายหรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคันนั้นอยู่ 
ในสภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเนินผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยซน์แห่งข้อนี้ ให้ถือว่า เฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้รับจ้างรับไว้ เพื่อซ่อมบำรุง 
หรือคันที,อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เนินรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้าง นับแต่วัน 
ส่งมอบรถโดยสารจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายอันไม่ใซ่เนินกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามข้อ ๒๐ หรือ 
ข้อ ๒๑ และถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลง ดังนี้

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเนินผู้ซ่อมแซมรถโดยสารคันดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายจะต้อง 
ตกลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วันนับแต่วันที่เสียหาย โดยผู้ว่าจ้างจะชำระ 
ค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้ หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 
๑ ๔ ต่อปี น ับแต ่ว ันผ ิดน ัด ท ั้งน ี้ตลอดระยะเวลาการซ ่อม แซ ม ผ ู้ว ่าจ ้างไม ่ต ้องขำระค ่าจ ้างส ำห ร ับ  
รถโดยสารดังกล่าวตามข้อ ๘

๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ไม่คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘

๒๒.๓ ต้ังแต่วันที' ๘ เนินต้นไปจนถึงวันท่ี ๒๒ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘
0) 2 /  s / a > 2 /  ๘ . CL/ I OJ Q  QJ <รร่ *=? a /  I Iเห้ผู้รับจ้างเปีนรายวันต่อคันเนอัตราครงหนิงของอัตราค่าซ่อม

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เนินต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงให้ 
ผู้รับจ้างเนินรายวันต่อคันเต็มจำนวนตามข้อ ๘ แห่งสัญญานี้

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๔๓ เนินต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๘ให้ผู้รับจ้างเนินรายวันต่อคันใบอัตรา ๑/๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณีรถโดยสารเสียหายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างยังมิได้ส่งหรือ 
ตกลงให้ผ ู้ร ับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว ่าจ ้างขอใช้รถค ันน ั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๖๒.๔ 
วรรคแรก ยังมิให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณีท ี่รถโดยสารทำให้บ ุคคลภายนอกเสียหาย ผู้ว ่าจ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓.ในกรณีที'รถโดยสารสูญหาย หร ือผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว ่า เสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ข้อตกลงในการซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นตามสัญญานี้เนินอันสิ้นสุดลง 
นับแต่วันที่สูญหายหรือเสียหายนั้น ทั้งนี๋ไม่ว่าการสูญหาย หรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเนินผู้รับ 
ผิดก็ตาม

ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี๋ให้แก่ผู้อื่นหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการตามสัญญานี้ 
แทนผู้รับจ้างโดยไม่ได้รับความยินยอมเนินหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๒๔. ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับจ้างจะเลิกประกอบกิจการผู้ร ับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นมีค ุณสมบัติ 
ครบถ้วนที่จะเนินผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหา 
บุคคลอื่นมารับช่วงงานตามสัญญาข้อนี๋ได้ หรือทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารคันใดไม่ได้มาตรฐาน ในฐานะวิญณู
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ซนพึงซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารของตนเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามข้อ ๒๘ และยินยอมให้เลิก 
สัญญา หรือเลิกสัญญาเฉพาะคันดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๕. สถานที่ล่งมอบและล่งคืนรถโดยสาร
๒๕.๑ การส่งมอบรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุง จะกระทำ ณ สถานท่ีเก็บรถ 

โดยสารของผู้ว่าจ้างที่ใข้เก็บปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน
๒๕.๒ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดหรือมีการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบรถโดยสาร 

ทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างในสภาพเดียวกับเวลาที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ ยกเว้นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งาน 
ตามปกติ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลงหรือวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้าง 
ส่งมอบ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้เป็นปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจส่งมอบให้แก'ผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกหรือรถ 
โดยสารที่ผู้ร ับจ้างส่งมอบคืนตามวรรคแรกมีสภาพชำรุดเสียหายเกินกว่าที่ผ ู้ว ่าจ้างจะใช้งานได้ตามปกติ 
ผู้รับจ้างตกลงรับผิดทั้งสิ้น เว้นแต่รถโดยสารคันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๒๖. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ใข้รับส่งคนโดยสารภายใบ 
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้ 
รับส่งคนโดยสารตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ นอกเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถโดยสารที่ใข้รับส่งคนโดยสารนอกเขตจังหวัดดังกล่าว 
โดยไม่ซักข้า

ข้อ ๒๗. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณี และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือ 
ของรถโดยสารที่ใข้การไม่ได้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาภาชนะบรรจุนํ้ามัน 
ดังกล่าวไวั[ห้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว,านํ้ามันดังกล่าว หรือซากของอุปกรณีหรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือของรถ 
โดยสารมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีลิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย 
ด้วยประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้งานได้หรือต้องซื้ออุปกรณีอะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นด้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ให้แก่ 
ผู้ว ่าจ้างเท่าที่ผ ู้ว ่าจ้างได้ใช้จ่ายจริง และต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก'ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และ 
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ดำเน ินการตามข ้อ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔โดยมิใซ่เหตุสุดวิสัย ซึ่งให้รวมถึง 
การจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัยและวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้าง 
เรียกค่าเสียหายจากผู้ร ับจ้างได้ตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ผ ู้ว ่าจ้างได้รับ และนอกจากนี้ในกรณี 
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างได้ไม่ว่ากรณีใด 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามแต่ที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิก 
สัญญาได้ หรือคู'สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุด ให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู'สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ข้อ ๒๙. เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างอาจแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึง 
ความประพฤติของพนักงานซับรถโดยสารหรือพน ักงานประจำรถโดยสารของผ ู้ว ่าจ ้างรวมตลอดทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการลงโทษได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการผูกพันผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓๐. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดซึ่งมิได้กำหนดความรับผิดขอบของ 
ผ ู้ว ่าจ ้างไว ้เป ็น เหต ุให ้ผ ู้ร ับจ ้างต ้องเส ียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงให ้ผ ู้ร ับจ ้างเร ียกค ่าเส ียหายจากผ ู้ว ่าจ ้างได ้ 
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
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ข้อ ๓๑. บรรดาเงินค่าเสียประโยชน์ ค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้าง 
ต้องชำระหรือซดใช้คืนให้แก,ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้ 
ทันที และหากไม่เพียงพอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๓๒ ไต้ ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได้ดำเน ินการตามวรรคก่อน แต่ผู้ว่าจ้างยังได้รับเงินไม่ครบถ้วน 
ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดซดใช้ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้รับชำระดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินที่ยังไม่ได้รับ 
ครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๓๒. ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันในวงเงินร้อยละ ๕ ซองราคาค่าจ้างซ่อม 
บำรุงรถโดยสารทั้งหมด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีมูลค่าลดลงไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด ผู้รับจ้างต้อง 
นำหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้มีหลักประกันเต็มจำนวนตามสัญญา 
ตลอดเวลาทั้งนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่ 
มีดอกเบี้ยให้แก่ผ ู้ร ับจ้าง เม ื่อผู้ร ับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว และได้ยื่นดำซอหลักประกันคืน 
หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำขอหลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที'พันข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ถือว่า 
ผู้รับจ้างสละสิทธึ๋ในหลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง
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