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เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซ่อมแซมและนำรงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซซ จำนวน ๑๐๐ คัน
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ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม ได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ
จำนวน ๑๐๐ คัน กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๔๔/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ
จำนวน ๑๐๐ คัน
สัญญาเลขที่.....?.ไ.?.?.?./!?.?”?.?,,
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำที่ องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้ว ยซวาง เขตห้ว ยขวาง กรุง เทพมหานคร เมื่อ วัน ที่...๒..พฤ.Pilกายน..๒๕.๖๓............................. ระหว่าง
องค์ก ารขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุร ะขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อ ำนวยการองค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ที่ ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้จะเรียกว่า
“ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จ ัด การ
ผู้ม ีอ ำนาจลงนามผูก พัน บริษ ัท ตามหนัง สือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท กรุง เทพมหานคร
ซึ่ง จดทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คล ณ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวงพาณ ิช ย์ ทะเบีย นนิต ิบ ุค คลเลขที่
๐๑๐๔๔๒0๐๐๐๗๔๑ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๔๗๓ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ สำนักงาน
แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙๔ ถนนเพขรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่ส ัญ ญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีฃ้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่า จ้า ง และผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กสัญ ญ าจ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสาร
ปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ว่า “สัญ ญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเป็นผู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ
อาก าศ(ค รีม -บ ํ้า เงิน ) ขนาด ๑๒ เมตร ยี่ห ้อ อีซ ูซ ุ แบบ CQA ๖๔๐ AT จำนวน ๑ ๐ ๐ คัน ซึ่ง ต่อ ไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “รถโดยสาร” และการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง”
ข้อ ๒. สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๔๖๓ ตามรายละเอียดรถโดยสาร เอกสารหมายเลข ๑ (แนบท้ายสัญญานี้)
กรณ ีห ากมีก ารจัด ทำสัญ ญ าจ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารฉบับ ให ม่ข ึ้น
ในระหว่า งอายุส ัญ ญานี้ คู่ส ัญ ญาตกลงให้ส ัญ ญาฉบับ บี้ม ีอ ับ สิ้น สุด ลง โดยคู่ส ัญ ญาตกลงปฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไข
ในสัญญาฉบับใหม่ทุกประการ
ข้อ ๓. การซ่อมบำรุงรถโดยสารตานสัญญานี้ นอกจากจะหมายถึงการซ่อมตัวถัง เครื่องยนค์รถ ระบบ
เครื่องส่ง ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าแล้วให้รวมถึง ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ
โดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษาดังนี้
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้อ งไม'เกิน มาตรฐานร้อ ยละ ๔๔ เมื่อ ตรวจวัด ควัน ดำด้ว ยเครื่อ งมือ
วัด ควัน ดำระบบกระดาษกรอง และไม'เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อ ตรวจวัด ควัน ดำด้ว ยเครื่อ งมีอ วัด ควัน ดำระบบวัด
ความทึบแสง โดยผู้รับ จ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควัน ดำให้แก'ผู้ว่าจ้างทุก ๑๐ วับ โดยส่งผลการรายงาน
ทุกเดือน เดือนละครั้ง

๒

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใช้
ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามตารางการ
บำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาให้รถโดยลารอยู,ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เช่น
การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่าย และเติมนํ้ามันหล1อลื่นทุกชนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์
นํ้า มัน เพลา เป็น ต้น และรวมตลอดทั้ง การบำรุง รัก ษาอุป กรณ ์ท ี่จ ำเป็น เกี่ย วกับ เครื่อ งยนต์ โคมไฟ ยาง
เครื่องปรับอากาศ หรือตัวถังรถโดยสาร การทำความสะอาดประจำวันนั้นให้ปฏิษัติดังนี้
๓.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารออกใช้งานในวันหนึ่งตาม ข้อ ๑๔
ให้ม ีความสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้รับส่งผู้โดยสาร ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทำความสะอาดรถ
โดยสารคันใดก่อนนำรถนั้นออกรับส่งคนโดยสาร หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขทำความสะอาด
ให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม,เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน
พนักงาบของคู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันทำการตรวจเช็คความสะอาดของรถ
โดยสารใบแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจเช็ค ซึ่งจัดทำเป็น ๒ ชุด ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด และ
ให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป
๓.๑.๒ ถ้า ผู้ร ับ จ้า งมิไ ด้ท ำความสะอาดรถโดยสาร หรือ ทำความสะอาดไม่เพีย งพอ
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดได้คันละ ๒๐.-บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อวัน
๓.๑.๓ กรณีที่นํ้าทำความสะอาดรถโดยสารมีไม,เพียงพอ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องป้ดกวาดทำ
ความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร ส่วนภายนอกตัวรถโดยสารให้ทำความสะอาดเท่าที่สามารถจะทำได้ในกรณีนี้ไม่ถือ
ว่าเป็นการทำความสะอาดรถโดยสารที่ไม่เรียบร้อยตามข้อ ๓.๑.๑ และผู้ว่าจ้างไม1หักค่าจ้าง ตามข้อ ๓.๑.๒
๓.๒ การตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถโดยสาร เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรค ระบบกัน
สะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้การได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุ
การใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดีตามปกติ หรือไม,อาจใช้ได้โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่
ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่
๓.๓ การตรวจสภาพ และซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ หรือ
ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ให้ใช้งานได้ด ีต ลอดเวลา ในกรณีท ี่ช ิ้น ส่วนหรือ ส่วนประกอบของเครื่อ งยนต์ หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ชิ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
เป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆ ภายในระยะเวลาอายุการใช้งานด้วย
๓.๔ การตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซึ่งรวมถึงหน้าต่าง
ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น ๆ ของตัวถังรถโดยสารให้อยูในสภาพที่ดีตลอดเวลาตลอดทั้งการดูแลและตกแต่ง
สีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา
กรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งสั่ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเพิ่ม เครื่อ งหมายหรือ เลขประจำรถ หรือ สั่งให้ผ ู้รับ จ้าง
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู,เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๓.๕ การตรวจสอบซ่อ มแซมกลไกประตูป ิด เปิด อัต โนมัต ิใ ห้อ ยู่ใ นสภาพการใช้ง านได้ด ี
ตลอดเวลา
ผู้รับ จ้างจะต้อ งทำการซ่อ มบำรุงรัก ษารถโดยสารตามวรรคแรกตามแผนงานการซ่อ ม
บำรุงรักษารถโดยสารที่เสนอไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
ป ^ ''

๓

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุง
มิให้เกิดการซ่อมนอกเหนือจากแผน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง เอกสารหมายเลข ๒
ข้อ ๔ ในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นของ
แท้ และเป็นของใหม่ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเบรค นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดรายการของ
รถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจึงจะใช้
อะไหล่อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน
ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที,ไม,หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้เท่าที่จำเป็น
และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติดมากับรถโดยสารที,
ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปเสียก่อน
หากผู้รับจ้างไม,ปฏิบํติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และ ถ้าความ
ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง
ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุงตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.® อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบของเครื่อ งยนต์ห รือที่เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ หรือ
เครื่อ งปรับ อากาศ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามัน เกีย ร์ นํ้ามัน เพลา นํ้ามัน เบรค วัส ดุแ ละสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อม
บำรุงตามข้อ ๓
๕.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับจำนวนรถที่จะต้องซ่อมบำรุง
๕.๓ รถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และช่างผู้ชำนาญในการตรวจซ่อมประจำ
รถนั้นตามความจำเป็น ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามช้อนี้เป็นของตนเองได้ ผู้รับจ้างต้องติดต่อกับ
ผู้มีอาชีพในทางลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะรับจ้างลากหรือยกรถได้ตลอดเวลาไม่ว่าการลากหรือการยก
รถนั้นตกอยูในความรับผิดชอบของคู่สัญญาฝ่ายใด หรือของบุคคลภายนอก
ข้อ ๖. ในการปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้นกรณี
ตามข้อ ๕.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๗. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่
จัดหาโดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
๗.๑ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนัก งานขับ รถโดยสาร และพนัก งานอื่น เซ่น พนัก งานควบคุม หรือ พนัก งานเก็บ
ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีขึ้นได้ไม่เกินหนึ่งแห่งเป็นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลัง ว่า การจัด สถานที่จ อดเก็บ รถโดยสารตามวรรคแรกมีจ ำนวน
ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารที่ซ่อมแซม
บำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อมบำรุงระหว่าง
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น ๆ นั้นได้
๗.๔ สถานที่ส ำหรับ ซ่อ มบำรุง รถโดยสาร ซึ่ง ต้อ งอยู่ใ นบริเวณสถานที, เก็บ ตามข้อ ๗.๓
โดยต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้
๗.๔.® พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒๐ เมตร= ๑,๐๐๐ ตารางเมตรต่อ
จำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ คัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา

๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๘๐ ตารางเมตร
๗.๔.๓พื้น ที่เพื่อ ทำความสะอาดรถโดยสารซึ่ง มีพ ื้น ที่จ อดไดใม่ต ํ่า กว่า ๑๐ คันต่อ
รถโดยสาร ๑๐๐ คัน
๗.๔ในกรณีท ี่ผู้ว่าจ้างไม,มีส ถานที่ต ามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิจัด หาสถานที่
ดังกล่าวให้โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระชำระค่าเช่าให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ จะไต้
ตกลงกัน
ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตการเดินรถร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการ
ในการประหยัดค่านํ้าประปาและไฟฟ้า โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ ๑๐
๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่สำหรับซ่อม
บำรุงรถโดยสาร ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า-นํ้า ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า
ค่านํ้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผู้รับจ้างตกลงจะไมให้บุคคลอื่นรับช่วงทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แทน
ผู้รับจ้าง เว้นแต่เป็นการมอบให้บริษัทในเครือของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการซ่อมและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างอาจจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์บางชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือ
ที่เกี่ยวเนื่องกับ เครื่อ งยนต์ หรือตัวถังหรืออุปกรณ์ของตัวถังตลอดจนการทำความสะอาดรถโดยสารตามความจำ
เป็นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
กรณีที่ผู้รับจ้างมอบให้บริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อม
บำรุงตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามที่กำหนดในสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ และ
ในกรณีที,ผู้รับจ้างมอบงานให้บริษัทในเครือดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดให้บริษัทในเครือดังกล่าวทำสัญญาเข้าร่วมรับผิด
กับผู้รับจ้างในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยทำตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
ข้อ ๙. อัต ราค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ตามสัญ ญาซ่อ มบำรุง ฉบับ นี้ ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยค่า จ้า งซ่อ มบำรุง
ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเป็น การเหมาจ่า ยเป็น รายวัน เป็น อัต ราค่า จ้า งต่อ คัน ต่อ วัน ในอัต ราคัน ละ ๒,๐๔๖.๙๑ บาท
(สองพันสี'สิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การชำระเงิน ค่า จ้า งตามวรรคหนึ่ง ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงให้ช ำระกัน เป็น รายเดือ น ทั้งนี้
ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวับที่๑ ๐ ของเดือนถัดไป และ
หลังจากที่ผู้รับจ้างไต้ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง
ได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายในกำหนดดังกล่าวผู้ว่าจ้างต้องชำระ
ดอกเบี้ยในเงินต้นที่ค้างชำระ ดังนี้
ในกรณีที่ชำระเงินล่าข้ากว่าเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้างตกลงชำระ
ดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๐.๗๔
ในกรณีที่ชำระเงินส่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด เกินกว่า ๓๐ วัน ผู้ว่าจ้างตกลงชำระดอกเบี้ยของเงิน
ที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + (ริ).(5)0
กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากผู้ว่าจ้างไม,นำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ เนื่องจากเหตุซึ่งมีใช่
ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว อาทิเช่น ไม่มีพนักงานขับรถ ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้าง
ตามปกติให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
คู่ส ัญ ญาทั้งสองฝ่ายตกลงลดค่าจ้างเหมาซ่อ มแซมและบำรุงรักษารถโดยสารคัน ที่ผู้ว่าจ้าง และ
ผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งจะร่ว มกัน กำหนดรถคัน ที่ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละวับ อาทิต ย์
เป็นการล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ไป โดยผู้รับจ้างไม่ต้องจัดรถคันที่กำหนดให้หยุดใช้งานดัง กล่าวเข้าใช้ประโยชน์
ตามสัญญานี้
การกำหนดรถคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้มีรถที่ใช้การไดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐
ของจำนวนรถทั้งหมดที่ใช้งานได้โดยไม่รวมรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ และรถที่หยุดใช้งานอยู่ก่อนวันที่กำหนด จำนวนรถที่ต้อง
หยุดใช้งานวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความในวรรคนี้มิให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๑๕
๙.๒ จำนวนรถที่กำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น ถ้ารถคันใดที่กำหนดล,วงหน้าไว้
เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี คู่สัญญาจะไม่จัดรถที่ใช้งานคันอื่นเข้าหยุด
แทนคันที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากวันกำหนดตามข้อ ๙.๑ นั้นอีก
๙.๓ สำหรับรถจอดนโยบายวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเชย ผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก,ผู้รับจ้างร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๙.๔ ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิน ำรถโดยสารคัน ที่ห ยุด ใช้ง านตามสัญ ญาช้อ นี้ไ ปทำการซ่อ มบำรุง รัก ษา
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๕
ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำนวนรถที่ให้หยุดตามจำนวนที่กำหนดไว้จะ
เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารใบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใด
คันหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๐. ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง ชำระเงิน
ดังกล่าวให้แก,บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับแทนได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลนั้นแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับ
เงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๑. เป็น ที่เข้า ใจว่า อัต ราค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๙ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒
เป็นอัตราที่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ที่ใช้อยูในวันทำสัญญานี้ในกรณีที่
อะไหล่รถโดยสารหรือนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น หรือลดลงกว่าราคา ในวันลงนาม ใน
สัญญานี้ถึงร้อยละ ๑๐ หรือในกรณีที่ค่าแรงขั้นตํ่าตามที่รัฐบาลกำหนดสูงขึ้นกว่าราคาในวันลงนามในสัญญานี้ และ
อายุสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๓ เดือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ได้ โดยจะได้ตกลงกันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ ๐ วัน
ข้อ ๑๒. ใบระหว่างระยะเวลาแห่งสัญ ญานี้ ถ้ามีก ารเก็บ ภาษีอ ากรเพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงจากที่เก็บ อยู่
ในวันทำสัญญานี้ หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ้าภาษีอากรนั้น เป็น ภาษีอ ากรที่เรียกเก็บ จากค่าจ้างตามสัญ ญานี้
โดยตรง คู่ส ัญ ญาตกลงจะปรับ ปรุงค่าจ้างตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของอัตราภาษีอากร
ข้อ ๑๓. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันโดยเฉลี่ยจาก
รถโดยสารทุกคันที่ใช้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๙
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อ วัน ต่อ คัน ผู้ว ่าจ้างจะจ่าย
ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๔.-บาท (สี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตรที่เกินการคำนวณ
ระยะทางตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้
OR = Kto-CD.xKj
OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
อ01 = จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
«01 = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
Kb = กิโลเมตรที่ใช้โนเดือนนั้น
/
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๑๓.๓ ในกรณีท ี่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อ รับ ส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ น.หรือก่อน
๐๔.๐๐ น. ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งจะได้ร ่ว มกัน กำหนดค่า จ้า งตามข้อ ๙ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ และ
ข้อ ๑๓.๒ และเงื่อนไขอื่นๆ เฉพาะรถคันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่
ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันนอกจากคันที,ประสบอุบัติเหตุ
หรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที,ออกใข้ประโยขน์ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น.ของทุกวันหรือตามตาราง
เดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม,ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยซนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถของผู้ว ่าจ้าง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น.
ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถซึ่งไม,เกิน ๒๔.๐๐ น.
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ เว้นแต่รถโดยสารที,ประสบอุบัติเหตุ
หรือเหตุสุดวิสัย ห่รือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่ง ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิซ ่อ มบำรุง รถโดยสารให้ค ำนวณเฉลี่ย จากรถโดยสารที่ใข้
ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหนึ่ง ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างอู่อยู่ก่อนวันนั้นได้
ในเกณฑ์คันละ ๒ ชั่วโมง ต่อคันต่อวันภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน
เพื่อ ประโยชน์ใ นการใช้ร ถโดยสารออกรับ ส่ง ผู้โ ดยสาร ผู้ร ับ จ้า งจะทำการซ่อ มบำรุง
ช่วงเข้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.ไม1ได้ เว้นแต่เป็นการ
ซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารได้ในระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ ๗
ชองรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็คหรือซ่อมบำรุงไม่เกิน
ครั้งละ ๑๔ นาทีต่อคัน มีให้ถือว่าเป็นการซ่อมบำรุงตามข้อนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสียตารางเวลาการเดินรถ
ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
จะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถในแต่ละอู,ครั้งหนึ่ง ๆ ต้อง
มีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงโดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วยและผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง
ให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามฃ้อนี๋ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน
กรณีผ ู้ว ่า จ้า งไม่อ าจส่ง รถโดยสารคัน ใดเข้า ซ่อ มบำรุง ได้ต ามที่ผ ู้ร ับ จ้า งแจ้ง ผู้ว ่าจ้า งจะส่ง
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้ให้นับเวลาทำการซ่อมบำรุงได้
คันละ ๒ ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง
ทุก ระยะการใช้ง าน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิซ ่อ มบำรุง รถโดยสารแต่ล ะคัน ได้
ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามวรรคสองไม่ได้ และ
ในวันหนึ่งๆ จะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ได้ต่างหากจากวรรคสามของ ข้อ ๑๔ไม่เกิน ๑๐ คัน ต่อรถโดยสาร
๑ ๐ ๐ คัน ถ้ารถโดยสารมีจำนวนน้อยกว่า ๑๐๐ คัน ให้ลดจำนวนรถโดยสารที่เรียกเข้าซ่อมบำรุงลงตามส่วน ผู้ว่าจ้าง
จะต้องส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างในเวลาไม่เกิน (ร)(ริ).o o น. ในแต่ละวัน
ในกรณีผู้ว่าจ้างส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างน้อยกว่า ๔ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อม
บำรุงเต็ม ๔ ชั่วโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่ว นตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลงไม่ปรับใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
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ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุส ัญ ญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ และ
๑๖.๒ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙
การของดใช้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ เมือครบกำหนด ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมื่อครบ
กำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมือครบกำหนด ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิ
ขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ทุก ๆ ระยะ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ ครั้ง
ครั้งละ ๓ วัน
๑๖.๒ ขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง
รถโดยสารแต่ละคันได้เป็นเวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุสัญญานี้โดยคู่สัญญาจะได้ร่วมกันกำหนดรถโดยสารที่จะทำ
การพ่นสีใหม่ทั้งคันล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
ข้อ ๑๗. วัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้างใช้เวลาซ่อ มบำรุง รถโดยสารเกิน กว่ากำหนดเวลาที่ก ำหนดไวในข้อ ๑๕
วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน้ไห้ผู้ว่าจ้างขั่วโมงละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน
ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง
ไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างการใช้รับส่งคนโดยสาร
ระหว่างเส้น ทางเดิน รถตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วง
ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดขดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวม
แล้วต้องไม,เกินวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน โดยคิดเฉพาะรถโดยสารที่เกิน ร้อ ยละเจ็ด
นับแต่เวลาที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป
จนถึงเวลาที,สามารถใช้งานรถโดยสารได้ตามปกติ
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างไม,อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จ อดเก็บ หรือ สถานที่ซ ่อ มบำรุง
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถโดยสารและผู้รับจ้างต้องใช้
เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและเวลาที่เกินกำหนดเช้าอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑๕
วรรคสอง ผู้รับ จ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน์น อกเหนือ จากวรรคแรกให้ผ ู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ
๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่งคน
โดยสารได้ตลอดวันเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ของรถโดยสาร คู่สัญญาตกลงกันดังนี้
๑๗ .๑ถ้าผู้ร ับ จ้า งส่ง รถคัน ใดเข้า ใช้ง านตามสัญ ญาข้อ ๑ ๕ หลัง จากเวลา ๑ ๑ .๐ ๐ น.ของ
วันใด ให้ถ ือ ว่า รถคัน นั้น เป็น รถโดยสารที่ไ ม่อ าจนำออกใช้ง านได้ต ลอดวัน และให้ต ัด เวลาซ่อ มบำรุง รัก ษา
รถโดยสารคันนั้น ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๕
๑๗.๒ ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมชดใช้ค ่า เสีย ประโยซน์ใ ห้ผ ู้ว ่า จ้า ง ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อ ย
บาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน ค่าเสียประโยซน่ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าซ่อมบำรุงที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระให้
ผู้รับจ้างตามข้อ ๙
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ประกัน คุณ ภาพการซ่อ มบำรุง ให้ม ีร ถโดยสารใช้ง านได้เต็ม จำนวน
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถได้ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
- กรณีผู้รับจ้างส่งมอบรถตํ่ากว่าจำนวนรถทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้างยินยอม
ซดใช้ค่าเสียประโยซนํวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
- กรณีผ ู้ร ับ จ้า งส่ง มอบรถน้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๘๐ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมซดใช้ค ่า เสีย ประโยชน์
วันละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อคัน

๘

ข้อ ๑๘. เพื่อบรรเทาการถูกปรับตามข้อ ๑๗ หรือ ๒๐.๒-๒๐.๕ และในระหว่างเวลาที,ผู้รับจ้างใข้สิทธิ
ของดใข้รถโดยสารตามสัญญาข้อ ๑๖ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสารโดย
ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์แทนรถโดยสาร คันที่ต้องหยุดซ่อมแซม เกินกว่าเวลาที่กำหนด
ตามข้อ ๑๕ หรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๒๐.๒-๒๐.๕ และเมื่อ ผู้รับ จ้างส่งมอบรถให้ท ดแทน
รถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อ นั้น ๆ แล้ว ผู้รับ จ้างย่อ มหลุด พัน จากการถูก ปรับ ตามข้อ ๑๗ และ
ข้อ ๒๐.๒-๒๐.(ร: สำหรับรถโดยสารคันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้า
แทนรถโดยสารที่ใข้ประโยซ,น!มใด้คันใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรอง เข้าแทนนั้น
ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถสำรองมาให้ผู้ว่าจ้างตามวรรคแรกผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อม
บำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตามสัญ ญานี้
อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม,เหมาะสมสำหรับรับส่ง
ผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก
รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการขบส่งทาง
บก โดยผู้ว ่าจ้างจะต้อ งออกหนังสือ รับ รองการตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แ ก'ผู้รับ จ้าง และผู้รับ จ้างเป็น
ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าเครื่องยนต์ อุปกรณีชองรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม,เป็นไปตามกฎ
จราจรหรือกฎข้อบังคับอื่น ของทางราชการ และไม,ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับ เพราะเหตุบ กพร่อง
ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการเป็น
เหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียประโยชน์
ให้ผ ู้ว ่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้น แต่ท ั้งสองฝ่ายร่วมกัน พิส ูจน์ได้ว่าเครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร มีได้ชำรุด
บกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมีได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน
ค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง
ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลาที่เสียไป
เนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม,นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณเป็นเวลาซ่อม
บำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้
ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับ
ผู้รับจ้างด้วย
ในกรณีท ี่พ นัก งานขับ รถถูก จับ กุม เพราะเหตุต ามวรรคแรกและพนัก งานเจ้า หน้า ที่ต าม
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับฃี่ชองพนักงานขับ
รถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ
จ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการนั้น
ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะ
ความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารหรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ และรถโดยสารยังอยู่
ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถใช้รับล่ง
คนโดยสารได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับ จ้างยินยอม
ชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวับละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
๒๐.๓ ทั้งแต่วันที่ ๘ เป็น ต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หายหรือ

๙

บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวัน ต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับ ถัด จากวัน ที่รถโดยสารเสียหายหรือ
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชนัให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบ
สลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่อคันรวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ใบอัตรา % ซองอัตราค่าซ่อมบำรุงและหากหลังจากครบ ๑๘ ๐วันแล้ว
ผู้รับจ้างไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งานได้ตามปกติ คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย
จะได้เจรจาตกลงกันใหม่
กรณีที,รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตาม'ข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่งให้
ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิให้นำมาใช้บังคับ
จนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๐.๖ ผู้ร ับ จ้า งไม่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ค่า จ้า งตามข้อ ๙ สำหรับ คัน ที่เสีย หายหรือ บุบ สลาย
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้
๒๐.๗ ในกรณีที่รถโดยสารทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที,ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก,บุคคลภายนอกไปก่อนตามที่ ผู้รับ
จ้างเห็น ชอบด้วย ผู้ร ับ จ้างตกลงยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้างหัก จำนวนเงิน ดัง กล่าวจากจำนวนค่า จ้า งที่ผ ู้ว ่าจ้า งต้อ งจ่า ย
ตามข้อ ๙
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เห็นซอบด้วยและผู้ว่าจ้างต้องถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่น ๆ เท่าใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ ผู้ว่าจ้างใน
การดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ให้ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๒๑. ในกรณีท ีร ถโดยสารเสีย หายหรือ บุบ สลายเพราะเหตุอ ื่น นอกจากเหตุต ามข้อ ๒๐ หรือ
สูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานอุทกภัยและ วาตภัย
ถ้าการเสีย หายบุบ สลายหรือ สูญ หายนั้น เกิด ขึ้น ในขณะที่ร ถโดยสารอยู่ในความครอบครองของคู่ส ัญ ญาฝ่ายใด
คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว
ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคันนั้นอยู่ในสภาพที,
ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์แห่งช้อนี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคับที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือคันที่
กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองซองผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๒. ในกรณีท ี่ร ถโดยสารเสีย หายอัน ไม,ใช่เป็น กรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ตามข้อ ๒๐ หรือ
ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิดและถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลงดังนี้
๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซม โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม
และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหายหรือบุบสลาย ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนี้ หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด
๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วันนับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างไม่คิดค่า
ซ่อมบำรุงตามข้อ ๙
๒๒.๓ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๘ เป็น ต้น ไปจนถึงวัน ที, ๒๒ ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระค่า ซ่อ มบำรุง ตาม
ข้อ ๙ ให้แก่ผ้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม

๑๐

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕๒ ผู้ว ่าจ้า งตกลงชำระค่า จ่อ มบำรุง ให้แ ก่
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๓!๕ ของอัตราค่าจ่อมบำรุง
๒๒.๕ ตั้งแต่-วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที' ๑๘๐ ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระค่า จ่อ มบำรุง ตาม
ข้อ ๙ ให้แก,ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา V* ของอัตราค่าจ่อมบำรุง
กรณีรถโดยสารเสียหายหรือ บุบ สลายตามข้อ นี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่งให้
ผู้รับจ้างจ่อมแซมหรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อนความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๕ วรรคแรก ยังมิให้นำมาใช้
บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการจ่อมแซม
๒๒.๖ ในกรณีที่รถโดยสารทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว
ข้อ ๒๓. ในกรณีท ี'รถโดยสารสูญ หายหรือ เสีย หายจนไม่อ าจจ่อ มแซมได้ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า ง
ตกลงให้สัญญาจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันถัดจากวันที่สูญหายหรือเสียหาย ทั้งนี้
ไม่ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ตาม
ข้อ ๒๔. ในกรณีที'ผู้รับจ้างเลิกกิจการหรือเลิกบริษัท ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ว่าจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม,อาจหาบุคคลอื่นมารับช่วงงานตาม
สัญญาข้อนี้ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และยินยอมให้เลิกสัญญานี้ได้
ข้อ ๒๕. สถานที'ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
การส1งมอบและส่งคืบรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที'เก็บรถโดยสารที่ใข้เก็บปกติ หรือ
สถานที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที’ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน
ผู้รับจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่ออายุสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือผู้ว่าจ้างบอก
เลิกสัญญานี้ตามข้อ ๒๔ โดยส่งมอบในสภาพเดียวกับเวลาที่รับมอบจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นการเสื่อมสภาพที'เกิดจากการ
ใช้งานโดยปกติของรถโดยสาร
ถ้ารถโดยสารที่นำมาส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสภาพชำรุดเกินกว่าที่ใช้ประโยชน์ตามปกติแล้ว
ผู้รับ จ้างตกลงรับจ่อมบำรุงรถโดยสารคันนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็นที'ยอมรับของ
ผู้ว่าจ้าง มิฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา
หากผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของมูลค่าเสียหายที่คงค้าง
ชำระทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องค่าเสียหายนั้น ความในวรรคนี้มีให้ใช้บังคับสำหรับรถโดยสารที่
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิด
ข้อ ๒๖. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างจ่อมบำรุงตามสัญ ญานี้ใช้รับส่งคนโดยสารภายในเขต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างนำรถออกใช้งานนอกเขต
จังหวัดดังกล่าวช้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างจ่อมบำรุงเฉพาะรถคันนึ๋ใหมโดยเร็ว
ข้อ ๒๗. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือของรถ
โดยสารที'ใช้การไม่ได้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที'จ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัดหาภาชนะบรรจุนั้ามันดังกล่าวไว้ให้
เมื่อผู้รับจ้างเห็นว,านํ้ามันดังกล่าวหรือซากของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรือของรถโดยสารมีจำนวนมาก
ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมี
สิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,ปฏิบ ัติตามสัญ ญานี้ช ้อ หนึ่งข้อใดเป็น เหตุให้ผ ู้ว่าจ้างต้องเสียหายด้ว ย
ประการใด เช่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ได้หรือต้องไปซื้ออะไหล่จากแหล่งอื่น

(ริ)(5)

หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายจริงนอกเหนือไปจาก การชดใช้ค่าเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และในกรณีที่
ผู้รับจ้างไม,ดำเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔ โดยมิใช่เหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม
การนัด หยุด งานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภัย ผู้รับ จ้างตกลงให้ผ ู้ว ่าจ้างเรีย กค่าเสีย หายตามความ
ร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้รับจากผู้รับจ้างได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา
นี้ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร
กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก่อนที่อายุสัญ ญานี้ครบกำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิก
สัญญาได้หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๒๙. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒๘ แล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้
๒๙.๑ ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ ๓๓
๒๙.๒ เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๓ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง
จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๔ เรียกค่าเสียหายอันพีงมีจากผู้รับจ้าง
ข้อ ๓๐. เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเข้าไปใบที่
ทำการของผู้รับจ้างเพื่อนำทรัพย์สินที่จ้างดังกล่าวคืนทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่
ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
ในกรณีท ี่ต ้อ งจ้างบุค คลอื่น ทำงานที่ค ้างอยู่ให้แ ล้ว เสร็จ บริบ ูร ณ์ หากปรากฏว่า เงิน ค่า งาน
ที่เหลือ ไม'พอสำหรับ การทำงานรายนี้เป็น จำนวนเท่าใด ผู้รับ จ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก เงิน จำนวนนั้น จากค่า จ้า ง
ที่ค้างชำระตามวรรคแรก และยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังชาดอยู่นั้นจนครบถ้วน
หากมีเงิน ค่าจ้างตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่ายเป็น ค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลือ อยู่อ ีก เท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๓๑. กรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๓๒. ในกรณีท ี่ผู้ว ่าจ้างไม่ป ฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาข้อ หนึ่งข้อ ใด ซึ่งมีได้กำหนดความรับผิดชอบของ
ผู้ว ่าจ้า งไว้ เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งต้อ งเสีย หาย ผู้ว ่า จ้า งตกลงให้ผ ู้ร ับ จ้า งเรีย กค่า เสีย หายตามความร้า ยแรงของ
d
d i/q s %> พ พ
a/ I y
ความเสียหายทีผู้รับจ้างเด้รับจากผูว่าจ้าง
ข้อ ๓๓. เพื่อ เป็น หลัก ประกัน ในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญ านี้ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมนำหลัก ประกัน
ในอัตราร้อยละ ๑๐ ชองอัตราค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เป็นหนังสือคํ้าประกันของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาซน)
สำนักงานใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒๒ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตามหนังสือคํ้าประกับเลขที่ ๒๐/๑๔๑๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๓,๑๔๘.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งกระทำผิด สัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดและผู้ว ่า จ้า งได้ร ับ ความเสีย หาย
หรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๒๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยิดหน่วงหลักประกันตามวรรคแรกไว้ก่อนในกรณีที่
ผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้คํ้าประกันรับผิดขอบชำระค่าเสียหายอันเป็นเหตุให้วงเงินหลักประกันลดลงไปเท่าใด
ผู้รับจ้างตกลงนำหลักประกันมาเพิ่มจนครบจำนวนภายใน๔ วันทำการนับแต่วันที่วงเงินในหลักประกันลดลง และ
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว

หลัก ประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แ ก่ผ ู้รับ จ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ย เมื่อ ผู้ร ับ จ้างพ้น จากข้อ ผูก พัน ตามสัญ ญานี้แ ล้ว และได้ย ื่น คำขอหลัก ประกัน คืน หากผู้รับ จ้างไม่ยื่น
คำขอหลัก ประกัน คืน ภายใน ๕ (ห้า) ปี นับ แต่ว ัน ที่พ ้น ข้อ ผูก พัน ตามสัญ ญานี้แ ล้ว ถือ ว่าผู้รับ จ้างสละสิท ธิใน
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก,ผู้ว่าจ้าง
สัญญานี้ทำฃี้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอ่านและเข้าใจข้อความ
ตามสัญญาตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ
ลงซื่อ

ผ้ว่า,จ้าง

(นายสุระชั I เอี่ยมวชิรสกุล)

fr
AUTO TECHNIC (THAILAND)
COMPANY LIMITED
1
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V ลงซื่อ.....เ . ...........I.............. \......ผู้รับจ้าง

(บริษัท ออโตเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ลงซื่อ

พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)
พยาน
(นางซนิดา พงษ์เลื่องธรรม)

ใ บ เส น อ ร าค า
1. ข้า พเจ้า นางชนิด า พงษ์เลื่อ งธรรม อยู่บ ้า นเลขที่ 8 2 /2 4 ซอยนวลน้อ ย แขวงคลองตัน เหนือ เขตวัฒ นา
จัง หวัด กรุง เทพมหานคร โทรตัพ ท์0 2-586-9270 โดย บริษ ัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ล งนามข้า งท้า ยนี้
2. ข้า พเจ้า เป็น ผู้ม ีค ุณ สมปติข องผู้เสนอราคาครบถ้ว นตามที่ก ำหนด
3. ข้า พเจ้า ขอเสนอราคา ตัง ต่อ ไปนี้
ราคาค่า จ้า งซ่อ มแซมและบ ำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ(ครีม -น ํ้า เงิน )ยี่ห ้อ อีช ูช ุ จำน วน 100 ตัน
-ราคาต่อ ตัน ต่อ วัน 2,046.91 บาท (สองพัน ลี่ล ิบ หกบาทเก้า สิบ เอ็ด สตางค์) ราคารวม
ภาษีม ูล ค่า เพ ิ่ม
■ รวมราคาตลอดอายุส ัญ ญา 18,831,572.-^เาท (ลิบ แปดล้า นแปดแสนลามหมื่น หนึ่ง พัน ห้า ร้อ ย
เจ็ด ลิบ สองบาทถ้ว น) ราคารวมภาษีม ูล ค่า เพิ่ม
-ระยะเวลาอายุส ัญ ญ า 92 วัน (3 เดือ น) นับ กัด จากวัน ลงนามในสัญ ญาจ้า ง
^V'd ^ ® % / ท

^

พ # ''# ท *

'/ h r

เสนอราคา ณ. วันที่ 8 กัน ยายน พ.ศ. 2563
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'

บริษ ัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)จำกัด
J
ลงซ อ ................. ะ:......

_________

.............. ......ผ ู้เสนอราคา

(นางชนิด า พงษัเลื่อ งธรรม)
รองกรรมการผู้จ ัด การ
พ

td v) ‘/vcffX'cuC'f/ม
t n w o fท 3,

1

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เขต
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
1
1
1
1
7
1
7
7
7
7
7
7

หมายเลขรถ
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030

หมายเลขทะเบียนรถ
12-2336
12-2337
12-2338
12-2339
12-2340
12-2341
12-2342
12-2343
12-2344
12-2345
12-2346
12-2347
12-2348
12-2349
12-2350
12-2351
12-2352
12-2353
12-2396
12-2397
12-2398
12-2399
12-2400
12-2401
12-2402
12-2403
12-2404
12-2405
12-2406
12-2407

วันเริ่มต้นสัญญา
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน

ลำดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

เขต
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
1
1
7
7
7
1
7
7
7
7
7

หมายเลขรถ
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060

หมายเลขทะเบียนรถ
12-2490
12-2491
12-2492
12-2493
12-2494
12-2495
12-2496
12-2497
12-2498
12-2499
12-2500
12-2501
12-2540
12-2541
12-2542
12-2543
12-2544
12-2545
12-2546
12-2547
12-2548
12-2549
12-2550
12-2551
12-2577
12-2578
12-2579
12-2580
12-2581
12-2582

วันเริ่มต้นสัญญา
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563

3

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน

ลำดับ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

เขต
7
7
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
1
7
7
7
7
1

หมายเลขรถ
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090

หมายเลขทะเบียนรถ
12-2583
12-2584
12-2585
12-2586
12-2587
12-2777
12-2778
12-2779
12-2780
12-2781
12-2782
12-2783
12-2784
12-2785
12-2786
12-2787
12-2788
12-2789
12-2790
12-2791
12-2815
12-2816
12-2817
12-2818
12-2819
12-2820
12-2821
12-2822
12-2823
12-2824

วันเริมต้นสัญญา
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563

4

ลำคับ
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เขต
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน
วันเริมต้นสัญญา
หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ
1 ตุลาคม 2563
12-2825
3091
1 ตุลาคม 2563
12-2826
3092
1 ตุลาคม 2563
12-2827
3093
1 ตุลาคม 2563
3094
12-2828
1 ตุลาคม 2563
12-2829
3095
1 ตุลาคม 2563
3096
12-2830
1 ตุลาคม 2563
3097
12-2831
1 ตุลาคม 2563
12-2832
3098
1 ตุลาคม 2563
12-2833
3099
1 ตุลาคม 2563
12-2834
3100

วันสิ้นสุดสัญญา
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษา
รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นาเงิน)

ยี่ห้ออืซูรุ่นCQA650A/T จ

ค ^ั

คุ่ม ือ ปฏิป ้ฅ ิท ารบํ'เรุง รัท ษารถโคยส'เรปรับ อ'เทาค ( ครีม -นํ้น งิน ) ยี่ห ้a รีซ ุซ ุ รุ่น COA65QA/T
I :ตรวจเช็ค ,ท่า ความสะอาด,เปลี่ย นใหม่ในกรณีช ำรด
หมวด

ลำดับ

เครืองยนต์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
1
2
1

เกียร์ออโตเมดิก

สี!องท้าย
ระบบรองรับ

C : เปลี่ยน

รายการ

ไสักรองนามันเครือง
ไสักรองช่วย
ไสักรองน่ามันโซล่า ( ทิแชสซิส)
ไสักรองน่ามันโซล่า ( ทเครืองยนต่)
ไสักรองอากาศ
สายพานชุดระบายความรัอนฃองเครองยนต์
หัวฉีด
ฟ้าน,ช่อเพลิง ( ตรวจปรับแต่งองศาการกีดป้ามัน)
ยางแท่นเครองหนา และหลัง
ท่อยางนกหล่อเย็น
ป้าขาทล่อเย็น ( LLC )
ฝาหม้อน่า
เทอรโมสติ'ท
หม้อพไทไอเสีย
ระยะห่างวาลวไอดี-ไอเสีย
โอทอร์ฮอลลัเครืองยนต์
เกียร์ออไตพติก และอุปกรณ์ชุดควบดุมไฟฟ้า
ไสักรองน่ามันเกียร์ออโดฌติก
ชุดท่อยางป้าหล่อเย็นเกียร์ออโตเมดิก
โอทอรฮอลล่เกียร์ออโตเมดิก
สีเองท้าย
เพลากลาง
ลุงลมหนา
ลุงลมหลัง
2 วาล์วควบคุมลุงลมหน้า-หลัง
3 ถูกขาง TORQUE ROD
4 ถูกยาง STABILIZER BAR
5 โช๊คอัพหท้า-หลัง (ตรวจเช็คการรัวของป้ามันและถูกยางรุ!ใช๊คอัพ)

A : ปรับแต่ง
1.000 แรก
C
C
C
C

12,000
C

L : หล่อลํ่น
24,000

36,000

C
C
C
C

ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร )
48,000
60,000
100,000

150,000

200,000

300,000

( ตรวจเช็คทำความสะอาดทุก 6,000 กม.)

I
I
I
I
I
C
I
A

I
I
I

A
C

A
C
I
I
I

(ตรวจเช็ครกยรัวซีม)
L

I
I
I
C
I
I

C
C

r

คู่ม ือ ปงิร ุบ ติก ารบำรุง รัก ษ'!รถโดยส'เรปรับ อากาศ ( ครีม -นนงิน ) ยี่ห ้อ อซูซ ุ รุ่น COA65QA/T
I ะตรวจเช็ค, ทำความสะอาด, เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรุด
หมวด

ลำดับ

พวงมาลัยเพาทอร

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4

ระบบเบรก

อุปกรณ์ไฟ่ฟ้า

รายการ
กระปกพว'!มาลัยเพาทอร
ป็มพวงมาลัยเพาเว05
สลักคอม้า ( คิงพิน )
ลูกหมากคันส่ง
ลูกหมากคันชัก
ท่อยางปามันไ*ดรอรค
ผ้าเบรก
ชุดลูกยางเบรก
กระบอกเบรกหน้า-หลัง
สปริงเบรก หน้า-หลัง
หม้อลมเบรก
เบรกวาล์ว
จานเบรก หน้า-หลัง
ลูกปีนคุมล้อหน้า ■ หลัง
สาขอ,อนนํ้ามันเบรก
ชุดวาล์วเดรนนํ้าจากลังลม
วาล■ ’วควบกุมระบบลม ( AIR VALVE )
GOVERNOR ควบคุมระบบลม
เช็ควาล์วลังลม
กรองระบบลม ( AIR DRYER)
แบตเตอรี่
มอเตอร์สตาร์ท
ไคชารจ
มอเตอรป็คป้าฝน

C ะเปลี่ยน

A ะปรับแต่ง
1.000 แรก

12,000

L ะหล่อลื่น
24,000

36,000

ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร )
48,000
60,000
100,000

150,000

200,000

300,000
1

I
I

L
L

I
I
I

I
C
1
I
C
C

I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
I

C
I
I
I

คู่ม ือ ปฦบัต ิก ารม่า รุง รัท ษารถโตยสารปรับ อากาศ ( ครีม -น'!เงิน ) ยี่ห ้อ ยีช ุซ ุ รุ่น COA65QA/T
I : ตรวจเช็ค, ทำคว!มสะอาด, เปลี่ย นใหม่ในกรณีชำรูด
หมวด

ลำตับ

ระบบหล่อลื่น

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1

ระบบเครํ่รงปรับ
อากาค

ตัวถัง

รายการ
นํ้ามันเครื่องยนต์
นํ้ามันเกียร์ออโตเมติก
ปำมิ'นเ?เองท้าย
นํ้ามันพวงมาลัยเพาทอร์
นํ้ามันเบรก
จาระบีลูกปีนล้อ
คอมเพรสเซอร์แอร์
ชุดสายพาน1ขับคอมเพรสเซอร์แอร์
นํ้าขาแอร์ R-134a ( เช็กรอยรั่วซึม , การขึคร้คแป็บนํ้ายา)
ไดรเออร
ซ่อมปรับสภาพตัวถัง

C ะเปลียน

A ะ ปรับแต่ง
1.000 แรก
C
C
C
C

12,000
C

L ะหล่อรน
24,000

36,000

ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร )
48,000
60,000
100,000

150,000

200,000

300,000

C
C
C
C
C
I
I
I
C
ปรับสภาพตัวกัง

คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-นํ้าเงิน ) ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น CQA650A/T
1,000

ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร)

12,000

24,000

36,000

60,000

100,000

150,000

200,000

300,000

เปลี่ยนไสักรองน่ามันเครื่อง, ไสักรองช่วย, เปลี่ยนกรองโขล่า (ที่แชสซีส), เปลี่ยนกรองโขล่าที่เครื่องยนต์,ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมเกียร์
ออโตเมดิก และอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟท้า, เปลี่ยน1ไสักรองนํ้ามันเกียร์, เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง, เปลี่ยนนํ้ามันเกียร์, เปลี่ยนน่ามันเท้องท้าย.
เปลี่ยนนํ้ามันเพาทอร, ขันโบลท้ฝาสบ, ปรับทั่งระยะวาล์วไอดี-ไอเสีย
เปลี่ยนไสักรองนํ้ามันเครื่อง, ตรวจเช็คสายพานเครื่องยนต์, ตรวจเช็คยางแท่นเครื่องหน้า-หลัง, ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมเกียร์ออโตเมดิก และอุปกรณ์
ชุดควบคุมไฟท้า, ตรวจเช็ค๓ เบรก, ตรวจเช็คชุดวาล์วเดรนนํ้าจากลังลม, ตรวจเช็ควาล์วควบคุมระบบลม, ตรวจเช็คกาวานาควบคุมระบบลม,
แบตเตอรี่, เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง, ตรวจเช็คสายพานคอมเพรสเซอร์, ตรวจเช็คน่ายาแอร์
เปลี่ยนไสักรองช่วย, เปลี่ยนไสักรองน่ามันเชื้อเพลิงที่แชสซีส และที่เครื่องยนต์, เปลี่ยนไสักรองอากาศ
ปรับตงระยะวาล์วไอดี, ไอเสีย, เปลี่ยนไสักรองน่ามันเกียร์, เปลี่ยนชุดลูกยางเบรก, ตรวจเช็คชุดกระบอกเบรก, ตรวจเช็คสปริงเบรกหน้า-หลัง, ตรวจเช็คจานเบรกหน้า-หลัง,
ตรวจเช็คลูกปีนดุมสัอหน้า-หลัง, 1เปลี่ยนน่ามันเกียร์, เปลี่ยนน่ามันเท้องท้าย, เปลี่ยนน่ามันเพาทอร์, เปลี่ยนน่ามันเบรก, เปลี่ยนจาระบีถูกปีนสัอ
ตรวจเช็คฝาหมัอน่า, ท่ออากาศ, ตรวจเช็คทั่วไป
ตรวจเช็คป็มเชื้อเพลิง (ตรวจปรับแต่งองศาการฉีดน่ามัน), ตรวจเช็คหัวฉีด, ตรวจเช็คท่อยางน่าหล่อเย็น, เปลี่ยนน่ายาหล่อเย็น, เช็คเทอร์โมสติ''ก, เช็คหม้อพักไอเสีย, เช็คท่อยางป้าหล่อเย็นเกียร์,
ตรวจเช็คเพลากลาง, ตรวจเช็คลูกยางกันโคลง, เช็คโช๊คอัพหน้า-หลัง, ตรวจเช็คถูกหมากกันส่ง, เช็คลูกหมากกันชัก, เช็คท่อยางน่ามันไฮดรอลิก, ตรวจเช็คหม้อลมเบรก, ตรวจเช็คเบรกวาล์ว,
ตรวจเช็คสายอ่อนป้ามันเบรก, ตรวจเช็ควาล์วลังลม, ตรวจเช็คมอเตอร์ป็ดน่าฝน
เปลี่ยนวาล์วควบคุมอุงลมหน้า-หลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่, ตรวจเช็คไดชาร์จ
เปลี่ยนลูกยางทอร์ครอด, เปลี่ยนชุดลูกยางกันโคลง,เปลี่ยนหม้อลมเบรก,เปลี่ยนเบรกวาล์ว,เปลี่ยนกรองระบบลม,ตรวจเช็คมอเตอร์สตาร์ท,เปลี่ยนไดรเออร์ระบบปรับอากาศ
ตรวจเช็คเครื่องยนต์, ตรวจเช็คเกียร์ออโตเมดิก, ตรวจเช็คเท้องท้าย, ตรวจเช็คธุงลมหน้า-หลัง, ตรวจเช็คกระปุกพวงมาลัยเพาทอร์, ตรวจเช็คป็มเพาทอร์, ตรวจเช็คชุดสลักคอม้า, ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์แอร์, ซ่อมปรับสภาพตัวลัง
ตัวถัง

อาง
ตรวจเช็คประจำวัน : แรงตันลมยาง, สภาพดอกยาง
ทุกๆ 12,000กม.

ะตรวจการสึกหรอดอกยาง
ะการหลวมคลายของน๊อตล้อ
- เปลี่ยนยางใหม่เมอสภาพดอกขางไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สัอหน้า : ใช้ยางใหม่
สัอหลัง : ใช้ยางหล่อดอก

ตรวจเช็คประจำวัน

ะสัญญาณไฟต่างๆ, กรื่งสัญญาณต่างๆ, ประดูผู้โดยสาร, ประตชุกเฉิน, เก้าอี้

ผู้โดยสาร, อุปกรณ์ตับเพลิง
ตรวจซ่อมตัวลังและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกระยะ
100,000 กม.
ปรับสภาพสีตัวลัง และพ่นสีใหม่ ทุกๆระยะ
300.000 กม.

(111)
(3ข)

C^

ตารางการตรวจเช็คประจำวันรถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-‘นาเงิน ) ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น CQA650A/T
วัน/เดอน/ปี

ลำดับ
1
2
3
4
5
6

7
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6

A
B
C

เบอร์รถ

สาย

รายการตรวจเช็ค

หน่วยงาน
สภาพการตรวจเช็ค
A

B

C

เลขกิโลเมตร

หมายเหตุ

ป็ญหาที่ตรวจพบ

ระบบเครื่องยนต์
เสียงเครื่องยนต์
ระดับนามันเครื่องยนต์
ระดับนาหล่อเย็นเครื่องยนต์
สภาพควันไอเสีย
เกจวัคอุณหภูมิเครื่องยนต์
เกจวัดแรงดันนํ้ามันเครื่อง
สายพานชุดระบายความร้อนเครื่องยนต์
ระบบเกียร์
การทำงานของเกียร์ออโตฌติก
ระดับนํ้ามันเกียร์
เกจว่ดอุณหภูมินามนเกียร์
ระบบเบรก
ระดับนํ้ามันเบรก
ระยะห่างผ้าเบรก
แรงดันลมในถังลม
ระบบไฟห้า
สัญญาณไฟเบรก
สัญญาณไฟเลี้ยว
สัญญาณแตร
ไฟใหญ่
ระบบป็ดนํ้าฝน
ระบบเครื่องปรับอากาศ
สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์
ชุดคอลยคล้ทช้ คอมเพรสเซอร์
นํ้ายา R134a
สวทยํควบคุมความเร็วมอเตอร์ Evaporator
ยาง
แรงดันลมยาง
สภาพการสึกหรอของยาง
ตัวถัง
สัญญาณก'รงผู้โดยสาร
ชุดประตูลม
ประตูธุกเฉิน
ไฟบอกระดับความสูงของตัวถัง
เก้าอี้ผู้โดยสาร
อุปกรณ์ถังดับเพลิง
ดี

พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
ไม่ดี,หรือ,เปลี่ยน

ผลการตรวจเช็คการซ่อม
□
ผ่าน
□
ไม่ผ่าน
หัวหน้าหน่วย

หมายเหตุ

ตารางกใรตรวจเช็ค ระยะ 12,000 กม. รถโดยสารปรับ อากาศ ( ครีม -นํ้าเงิน ) ยี่ห ้อ อีช ูช ุ รุ่น CQA650A/T
วัน/เสือน/ปี

ลำดับ

เบอร์รถ

รายการตรวจเช็ค

สาย

หน่วยงาน

สภาพการตรวจเช็ค
A

B

รายการแจ้งซ่อม

เลขกิโทเมตร

C

ลำดับ

รายการตรวจเช็ค

1 MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF

26 เช็ค MOTOR, CON. 1EVA.

2 เช็ค LOAD SENSOR

27 เช็คกระปุกพวงมาลัย

3 เช็คสายพาน

28 เช็คระบบไฟแสงสว่าง

4 เช็คนํ้ายาหล่อเย็นหม้อนํ้า

29 เช็คไคร์สตาทร์

5 เช็คหม้อนก , วาล์วฝาหม้อนํ้า

30 เช็ค1ไดร์ชารท

สภาพการตรวจเช็ค
A

B

C

6 เช็คยางแท่นเครื่องหน้า , หลัง
7 เช็คเกียร์ออโต้
8 เช็คเฟืองท้าย
9 เช็คกากบาคเพลากลาง
10 เช็คบุ๊ช TORQUE ROD หน้า-หลัง
11 เช็คลูกยางกันโคลงหน้า - หลัง
12 เช็คโช๊คอัพหน้า 1ลูกยางโช๊ค
13 เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโช๊ค
14 เช็คลูกหมากคันชัก , ยางกันฝ่นคันชัก
15 เช็คลูกหมากคันส่ง , ยางกันฝ่นดันส่ง
16 เช็คหม้อลมเบรค
17 เช็คเบรควาล์ว
18 เช็ควาล์วลังลม
19 เช็คระบบแอ5
20 เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์
21 เช็คคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
22 เช็คท'อนํ้ายาแอร์ LOW , ท่อนํ้ายา HI
23 เช็ค DRYER ( DM-1)
24 เช็คDRAINVALVE DM-1
25 เช็ค LEVELING VALVE
A
B

c

ดี

พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
ไมค,หรือ,เปลี่ยน

ผลการตรวจเช็ค การซ่อม
□
ผ่าน
□
ไม่ผ่าน
หัว หน้า หน่ว ย

-$ ^ f

ตารางการตรวจเช็ค ระยะ 60,000 กม. รถโดยสารปรับ อากาศ ( ครีม -นํ้าเงิน ) ยี่ห ้อ อีซ ูซ ุ รุ่น CQA650A/T
วัน/เดือน/ปี

ลำดับ

เบอร์รถ

รายการตรวจเช็ค

1 MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF
2

เช็ค LOAD SENSOR

สาย

หน่วยงาน

สภาพการตรวจเช็ค
A

B

รายการแจ้งซ่อม

เลขกิโลเมตร

C

ลำดับ

สภาพการตรวจเช็ค

รายการตรวจเช็ค

A

B

C

26 เช็คท,อนํ้ายาแอร์ LOW , ท่อนํ้ายา HI
27 เช็ค DRYER ( DM-1)

3 เช็คสายพานเครื่องยนต์

28 เช็คDRAINVALVE DM-1

4 เช็คป็มเชื้อเพลิง

29 เช็ค LEVELING VALVE

5 เช็คท่อยางนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

30 เช็ค MOTOR, CON. 1EVA.

6 เช็คนํ้ายาหล่อเย็นหม้อนํ้า

31 เช็คกระปุกพวงมาลัย

7

เช็คหม้อนํ้า , วาล์วฝาหม้อนํ้า

32 เช็คระบบไฟแสงสว่าง

8

เช็คยางแท่นเครื่องหน้า 1หลัง

33 เช็คไคร์สตาทร์
34 เช็คไคร์1ชาร์ท

9 เช็คเกียร์ออโต้
10 เช็คเฟืองท้าย
11 เช็คกากบาดเพลากลาง
12 เช็คถุงลมหน้า,หลัง
13 เช็คกระโปรงถุงลมหน้า,หลัง
14 เช็คบุ๊ช TORQUE ROD หน้า-หลัง
15 เช็คลูกยางกันโคลงหน้า - หลัง
16 เช็คโช๊คอัพหน้า 1ลูกยางโช๊ค
17 เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโช๊ค
18 เช็คลูก หมากคันชัก , ยางกันฝ่นคันชัก
19 เช็คลูกหมากคันส่ง , ยางกันฝ่นคันส่ง
20 เช็คหม้อลมเบรค
21 เช็คเบรควาล์ว
22 เช็ควาล์วกังลม
23 เช็คระบบแอร์
24 เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์
25 เช็คคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
A
B
c

ผลการตรวจเช็คการซ่อม

ดี

พอใช้,แท้ไข,ปรับแต่ง
ไม่ดี,หรือ,เปลี่ยน

□

ผ่าน

□

หัว หน้า หน่ว ย

ไม่ผ่าน

cน ^

ตารางการตรวจเช็ค ระยะ 100,000 กม. รถโดยสารปรับ อากาศ ( ครีม-นํ้าเงิน ) ยี่ห ้อ อีซ ูข รุ่น CQA650A/T
วัน /เดือ น/ปี

ลำดับ

เบอร์รถ

รายการตรวจเช็ค

สาย

หน่วยงาน

สภาพการตรวจเช็ค

A

B

รายการแจ้ง ซ่อ ม

เลขกิโ ลเมตร

C

ลำดับ

สภาพการตรวจเช็ค

รายการตรวจเช็ค

A

1

MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF

26

เช็คระบบแอร์

2

เช็ค LOAD SENSOR

27

เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์

3

เช็คสายพานเครื๋องยนต์

28

เช็คคลัทชํคอมเพรสเซอร์แอร์

4

เช็คป็มเชื้อเพลิง

29

เช็คลูกปีนพลูเล่ย์ไอเคิลคอมแอร์

5

เช็คหัวฉีด

30

เช็คลูกยางคอมแอร์

6

เช็คหม้อพักไอเสีย

31

เช็คท่อนํ้ายาแอร์ LOW , ท่อนํ้ายา HI

7

เช็คท่อยางนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

32

เช็ค DRYER ( DM-1)

8

เช็คนํ้ายาหล่อเย็นหม้อนํ้า

33

เช็คDRAINVALVE DM-1

9

เช็คหม้อนํ้า 1วาล์วฝาหม้อนํ้า

34

เช็คถูกปีนรอกพัดลมหม้อนํ้า

10

เช็คยางแท่นเครื่องหน้า , หลัง

35

เช็ค LEVELING VALVE

11

เช็คสลักคอม้า

36

เช็ค MOTOR, CON. 1EVA.

12

เช็คเกียร์ออโต้

37

เช็คกระปุกพวงมาลัย

13

เช็คเฟืองท้าย

38

เช็คระบบไฟแสงสว่าง

14

เช็คกากบาดเพลากลาง

39

เช็คไดร์สตาทร์

15

เช็คลุงลมหน้า,หลัง

40

เช็คไคร์ชาร์ท

16

เช็คกระโปรงลุงลมหน้า,หลัง

17

เช็คบุ๊ช TORQUE ROD หน้า-หลัง

18

เช็คลูกยางกันโคลงหน้า - หลัง

19

เช็คโช๊คอัพหน้า 1ลูกยางโช๊ค

20

เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโชค

21

เช็คลูกหมากคันชัก , ยางกันฝนคันชัก

22

เช็คลูกหมากคันส่ง 1ยางกันฝนคันส่ง

23

เช็คหม้อลมเบรค

24

เช็คเบรควาล์ว

25

เช็ควาล์วถังลม

A
B
c

ผลการตรวจเช็คการซ่อม

ดี

พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
ไม่ดี,หรือ,เปลี่ยน

□

ผ่าน

□

หัว หน้า หน่ว ย

ไม่ผ่าน

B

C

p '

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกด
T P M (T o ta l P ro d u c tiv e M a in te n a n c e )

การบำรุงรัก ษาทวืผ ลแบบทุก คนมีส ่ว นร่ว ม
1 ระบบการบำรุงรักษาเครองยนต์ของรถโดยสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Overall Efficiency)
2 การประยุกต์ใช้Product Maintenance เพื่อให้เครองยนต์, ยางและตัวถังรถโดยสารใช้งาน
ได้ตลอดอายุการใช้งาน
3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการซ่อมบำรุงรถโดยสาร
4 สามารถส่งมอบรถให้ถับฃสมก.ออกวิ่งปรัการตามสัญญาซ่อมบำรุง
5 ความปลอดภัยของการให้ปรัการ (Safety first)
ก ิจ ก ร รม ห ล ัก T P M 8 ข้อ

1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement)
- ลดจำนวนการซ่อมชำ
- ISO9001 : 2015
-Q C

- KAIZEN
-ธ ร

2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
- การตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์
- การตรวจสภาพตัวถังรถโดยสาร
- การตรวจเช็คยางประจำวัน
-การทำความสะอาดรถ
- การตรวจเช็คเครื่องมือ

3 การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
- การตรวจซ่อมรถโดยสารประจำวัน (Daily Maintenance Program)
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
4 การ'ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ (Training and Skills Development)
- การจัดอบรมภายในองค์กร
- การจัดอบรมภายนอกองค์กร
5 การคำนึงการบำรุงรักษาตํ่งแต่เรมต้น (Initial Phase Management)
- การจัดเก็บประว้ติรถโดยสาร
- การจัดเก็บประว้ติการซ่อมบำรุงรถโดยสาร
- เครองมือในการซ่อม มีปริมาณที่พอเพียง
6 การบำรุงรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
- การจัดเตรยมอะไหล่แท้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- การใช้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพ
- การสอบเทียบเครองมือ
- การจัดเตรยมพนักงานที่มีความรู้และความชำนาญ
7 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนับสนุน (Non-production Involvement)
- การนำCompetency System มาใช้ปรับปรุงงาน
- Hearty smile
- การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับการบริการซ่อมรถโดยสาร
- ISQ9001 : 2015

8 ความปลอดภัย ชีวอนาภัย และสิงแวดล้อม (Safety, Hygiene and Environment)
- กิจกรรมรส
- โรงงานสีขาว
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนาภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ระบบควบคุมนํ้าเสีย
- ระบบควบคุมควันดำ
- ระบบควบคุมเสียงดัง
- Safety first

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้าง'ช่อรณซมและ
บำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม - นํา้ เงิน ยีห่ อ้ อีซซู ุ จำบวบ ๑๐๐ คัน
องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ
อากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี

๑. ความเป็นมา
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (องค์ก าร) มีภ ารกิจใบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรถโดยสารวิ่งให้บริการได้เพียงวันละประมาณ ๒,๕๐๐ คัน เป็นรถโดยสารที่
ใช้ง านมานาน ๑ ๕ - ๒๕ ปี องค์ก ารมีค วามจำเป็น จะต้อ งว่า จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ
อากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน เพื่อให้องค์การมีรถโดยสารบริการประซาซนได้อย่างเพียงพอ
และเพื่อให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารให้มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการประซาซน

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ
โดยสารให้สามารถนำรถออกวิ่งบริการได้ดีและเพียงพอต่อการให้บริการประซาซน
๒.๒ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยซนํสูงสุด
๒.๓ เพื่อให้ประซาซนมีความพึงพอใจและเกิดความเซื่อมั่นในการใช้บริการ
๒.๔ เพื่อรักษาระดับการให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยใบการเดินทาง

๓. คุณสมบัตขิ องผูร้ บั จ้าง
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับ การยี่น ช้อเสนอ หรือทำสัญ ญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ซั่วคราว เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนด ตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสบเทศของ
กรมบัญซีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไร้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการตามนโยบายการจัด ซื้อ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจาบุเบกษา
๓.ฅเ เป็น นิต ิบ ุค คลผู้ม ีอ าชีพ รับ จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสาร ที่ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายี่นช้อเสนอให้แก่องค์การณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เร้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้และความคุ้มกับเข่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ย ี่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
(Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๒ -

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารและเป็น ผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกซนที่องค์การเซื่อถือ
๓.๑๒ ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องเสนอแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารมาพร้อมกับ การ
ยื่นข้อเสนอ

๔. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

เงื่อ นไขการจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ
จำนวน ๑๐0 คัน

๔. ระยะเวลาใบการดำเนินการ

ระยะเวลาว่าจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ
จำนวน ©๐0 คันมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน)
กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา!ด้โดยให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๖. การตรวจรับ
องค์การจะตรวจรับรถตามเงื่อนไขการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร โดยผู้แทน
หรือคณะกรรมการที่องค์การได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร

๗. วงเงินในการดำเนินการ

วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน
๑ ๐ ๐ คัน ตลอดอายุส ัญ ญา ๑ ปี (๑๒ เดือ น) หรือ (๓๖๔ วัน) เป็น เงิน ทั้งสิ้น ๗๔,๗๑๒,๒๑๔.๐๐ บาท
(เจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้ องค์การจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนนตามป็จจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด ตังบี้
๑. ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
๒. มาตรฐานการบริการ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามสัดส่วน ๑๐๐ คะแนน ดังบี้
ลำคับ

๑

๒

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
- ความพร้อมของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมๆ
- ความพร้อมของทีมงานในการซ่อมแซม
- ความพร้อมในการสำรองอะไหล่
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดแผนการซ่อมแซมฯ จำนวนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใข้
โครงสร้างทีมงาน การสำรองอะไหล่ และรูปภาพประกอบโดยยื่นมาพร้อมการเสนอราคา

๔๐
๒๐

ผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารที่ผ่านมา
- เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกซนท ี่องค์การเชื่อถือ
- วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงานที่เสนอ
- ประสบการณ์การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงาน ท ี่เสนอ
ผ ู้ยื่น ข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาท ี่ม ีการกำหนดวงเงินและ
ระยะเวลาการซ่อมแซมฯ มาพร้อมการเสนอราคา

๔๐
๒๐

(ร)(ร!

๑๔

(ร)(ร!
(ร)(ร!

๙. ราคากลาง
ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ สัญ ญาว่าจ้างซ่อ มแซม
และบำรุงรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศครีม - นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน สัญ ญา เลขที่ ร.๖๙/๖๑
ลว.๒๓ ส.ค.๖๑ ในอัต ราค่า จ้า งคัน ละ ๒,๐๔๖.๙๑ บาท (สองพัน สี่ส ิบ หกบาทเก้า สิบ เอ็ด สตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐. การจ่ายเงิน
องค์ก ารจะจ่า ยเงิน ค่า จ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถ ในอัต ราเฉลี่ย ต่อ คัน ต่อ วัน ไม่เกิน
...................บาท ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถเป็น รายเดือ น โดยองค์ก ารจะทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวช้องให้เรียบร้อยแล้วจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป

๑®. หลักประกัน
๑๑.๑ ผู้ยื่น ข้อ เสนอต้อ งวางหลัก ประกัน การเสนอราคาพร้อ มกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓,๗๓๔,๖๑๔.๐๐ บาท
โดยหลักประกันดังกล่าวองค์การจะคืนให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการเสนอราคาภายใน ๑๔ วัน
นับ ถัด จากวัน ที่ย ี่น ข้อ เสนอราคาจ้างซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสารแล้ว เว้น แต่ผ ู้ท ี่ซ นะการเสนอราคา
องค์การจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือเมื่อได้พันจากข้อผูกพันแล้ว
๑๑.๒ หลักประกับสัญ ญา ผู้ที่ได้รับ การพิจารณาให้ดำเนิน การซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ
จะต้อ งทำสัญ ญากับ องค์ก าร ภายใบ ๗ วัน นับ ถัดจากวับ ที่ได้รับ แจ้ง และต้อ งวางหลักประกัน สัญ ญาเป็น
จำนวนเงิน ร้อ ยละ ๑๐ ของราคาค่า จ้า งตลอดอายุส ัญ ญา ให้อ งค์ก ารยึด ถือ ไว้ต ลอดอายุส ัญ ญา การคืน
หลักประกันจะคืบให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๑๑.๓ หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ ไม่ไปทำสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การจะรีบหลักประถันตามข้อ ๑๑.๑

๑๒. ข้อสงวนสิทธิสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
๑๒.๑ องค์การขอสงวนสิท ธิการลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ก็ต ่อเมื่อผู้ม ีอำนาจได้อ นุม ัติ
สั่งจ้างแล้วเท่านั้น
๑๒.๒ องค์ก ารทรงไว้ซ ึ่งสิท ธิจะยกเลิก โครงการที่ยังมีได้ล งนามใบสัญ ญาได้ท ุก เมื่อ และ
องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญ ญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ซนะเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มี
สิทธิเสนอราคาหรือผู้ซนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากองค์การ
๑๒.๓ องค์การสงวนสิทธิที่จะแกิไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่!ด้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่งานก่อสร้าง

๑. ซื่อโครงการ ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม - บํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน
(อายุส ัญ ญาเหมาซ่อ ม ๑ ปี) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายการเดิน รถองค์ก าร องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑๐๐ คัน
ระยะเวลา ๑ ปี เป็นงบดำเนินการขององค์การ เป็นเงิน ๗๔,๗๑๒,๒๑๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ราคาอ้างอิง
ราคากลางว่าจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารรถโดยสารปรับ อากาศ (ครีม -นํ้าเงิน ) ยี่ห้ออีรุ}ชุ
แบบ CQA ๖๕๐ AT จำนวน ๑๐๐ คัน คับละ ๒,๐๔๖.๙๑ บาท ต่อวัน เป็นเงิน ๗๔,๗๑๒,๒๑๕.๐๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. แหล่ง ที่ม าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ใซ้ร าคาที่เคยซื้อ หรือ จ้างครั้ง หลัง สุด ภายในระยะเวลาสองปี
งบประมาณ สัญ ญาว่าจ้างซ่อ มแซมและบำรุงรัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ (ครีม - บํ้าเงิน ) ยี่ห้ออีซูซุ
สัญญาเลขที่ ร.๖๙/๖๑ ลว.๒๓ ส.ค.๖๑ เป็นราคากลาง
๕. รายซื่อผู้กำหนดราคากลาง
คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การที่ ๔๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๕.๑ นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๕.๒ นายมานิต ย์ รื่น ภาคจิตต์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๕.๓ นางสาวรัซนี ลออทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
๕.๔ นายสมคักดี้ นครเอี่ยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ
๕.๕ นางนพพร มีวงษ์สม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๕.๖ บางญาณี เซ็นเครือ
หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ

เงื่อนไขการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยฝ็ารปรับ■ อากาศ (ครีม-นํ้าเงิน),ยี่ห้ออีซฃ
คำนิยาม
“การซ่อ มแซม” หมายถึง การซ่อ มแซมอุป กรณ์ข องรถโดยสารฯ ที่ช ำรุด บกพร่อ งหรือ ใช้ง าบ
ไม่ได้ตามปกติ ให้กลับ มาใช้งานได้ต ามปกติ เซ่น การซ่อมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่อ งยนต์ และระบบอื่น ๆ
ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ ระบบช่ว งล่าง ระบบส่งกำลัง (เกีย ร์แ ละเหืเองท้าย) ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ป้า ย
สัญ ญาณ (Signage) ระบบสีและตัวถัง
“การบำรุง รัก ษา” หมายถึง การบำรุง รัก ษาให้ร ถโดยสารใช้ก ารได้ด ีต ลอดเวลา ตลอดทั้ง การ
บำรุง รัก ษาอุป กรณ์ท ี่จ ำเป็น เกี่ย วกับ เครื่อ งยนต์ด ีเซล ให้เป็น ไปตามหลัก การของการบำรุง รัก ษาเซิง ป้อ งกัน
(Preventive Maintenance) แล้ว จะต้อ งให้ค รอบคลุม ถึงการวิเคราะห์ส ภาพเครื่อ งยนต์ หรืออุป กรณ์ต ่าง ๆ
เพื่อ วัด ความเสี่ย งที่อ าจจะเกิด ขึ้น ก่อ นกำหนดอายุก ารใช้ง าน หรือ เพื่อ ป้อ งกัน มิใ ห้เกิด การยืด อายุก ารใช้ง าน
ของอุปกรณ์ต่างๆ

เงือ่ นไขหลัก
ข้อ ๑. ผู้ร ับ จ้างต้อ งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารปรับ อากาศ (ครีม -นํ้าเงิน ) ขนาด ๑๒
เมตร ยี่ห้อ อีซูซุ แบบ CQA ๖๕๐ AT จำบวบ ๑๐๐ คัน
ข้อ ๒. โดยมีก ำหนดระยะเวลา ๑
ข้อ ๓. การซ่อ มบำรุง รถโดยสาร นอกจากจะหมายถึง การซ่อ มตัว ถัง เครื่อ งยนต์ร ถ ระบบ
เครื่องส่ง ระบบเกีย ร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าแล้วให้รวมถึง ผู้ร ับ จ้างต้อ งท้า การซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถ
โดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังนี้
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้อ งไม่เกิน มาตรฐานร้อ ยละ ๔๕ เมื่อ ตรวจวัด ควัน ดำด้ว ยเครื่อ งมือ
วัด ควัน ดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกิน ร้อ ยละ ๔๐ เมื่อ ตรวจวัด ควัน ดำด้ว ยเครื่อ งมือ วัด ควัน ดำระบบวัด
ความทึบ แสง โดยผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรายงานผลการตรวจวัด ควัน ดำให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งทุก ๑๐ วับ โดยส่ง ผลการ
รายงานทุก เดือ น เดือนละครั้ง
(๒) ค่าวัด กำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่อ งยนต์
(๓) ค่าแรงดับหัวอืด เป็นไปตามมาตรฐานหัวอืดที่ใข้
ผู้ร ับ จ้า งจะส่ง ค่า วัด กำลัง อัด และค่า แรงดัน หัว อืด ตามข้อ (๒), (๓) ให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งตาม
ตารางการบำรุงรัก ษาตามที่ก ำหนด
๓.๑ การบำรุงรัก ษาให้ร ถโดยสารอยู่ในสภาพสะอาดเรีย บร้อ ย และใช้ก ารได้ต ลอดเวลา
เซ่น การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัด อืด เปลี่ย นถ่า ย และเติม บํ้ามัน หล่อ ลื่น ทุก ขนิด รวมทั้งนํ้ามัน เบรก
นํ้า มัน เกีย ร์ นํ้า มับ เพลา เป็นต้น และรวมตลอดทั้ง การบำรุง รัก ษาอุป กรณ์ท ี่จ ำเป็น เกี่ย วกับ เครื่อ งยนต์ โคมไฟ
ยาง เครื่อ งปรับ อากาศ หรือตัวถังรถโดยสาร การทำความสะอาดประจำวัน นั้น ให้ป ฎิบ ํติดังนี้
๓.๑.๑ ต้อ งทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารออกใช้งานในวัน หนึ่งตาม
ข้อ ๑๔ ให้ม ีค วามสะอาดและอยู่ใ บสภาพเรีย บร้อ ยเหมาะสมกับ การใช้ร ับ ส่ง ผู้โ ดยสาร ถ้า ผู้ร ับ จ้า งมิไ ด้
ทำความสะอาดรถโดยสารคัน ใดก่อ นนำรถนั้น ออกรับ ส่ง คนโดยสาร หรือ ทำความสะอาดไม่เ พีย งพอ
ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน

พนัก งานของทั้งสองฝ่ายจะต้อ งร่ว มกัน ทำการตรวจเช็ค ความสะอาดของรถ
โดยสารในแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจเช็ค ซึ่งจัดทำเป็น ๒ ชุด ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด
และให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป
๓.๑.๒ ถ้าผู้ร ับ จ้างมิไ ต้ท ำความสะอาดรถโดยสาร หรือ ทำความสะอาดไม่เพืย งพอ
ผู้รับ จ้างยิน ยอมให้ผู้ว่าจ้างหัก เงิน ค่าจ้างเป็น ค่าทำความสะอาดไต้ค ัน ละ ๒๐.-บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อวัน
๓.®.๓ กรณีท ี่น ํ้าทำความสะอาดรถโดยสารมีไ ม่เพียงพอ ผู้รับ จ้างมีห น้าที่ต ้อ งปิด
กวาดทำความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร ส่วนภายนอกตัวรถโดยสารให้ท ำความสะอาดเท่าที่ส ามารถจะทำได้
ใบกรณีบ ี้ไ ม่ถ ือ ว่าเป็น การทำความสะอาดรถโดยสารที่ไ ม,เรีย บร้อ ยตามข้อ ๓.๑.๑ และผู้ว ่า จ้า งไม่ห ัก ค่า จ้า ง
ตามข้อ ๓.๑.๒
๓.๒ การตรวจสภาพอุป กรณีต ่า ง ๆ ของรถโดยสาร เข่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้า เบรค
ระบบกัน สะเทือ น พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟและอุป กรณีอ ื่น ๆ เพื่อให้ใช้การได้ดี และปลอดภัย ตลอดเวลา
และเมื่อ ครบอายุก ารใช้ง าน หรือ อุป กรณีส ่ว นใดเสื่อ มสภาพจนใช้ก ารไม่ไ ต้ด ีต ามปกติ หรือ ไม่อ าจใช้ไ ต้
โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณีบั้นใหม่
๓.๓ การตรวจสภาพ และซ่อ มแซมแก้ไ ขปรับ ปรุง เครื่อ งยนต์ และส่ว นประกอบ
เครื่อ งยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ ง กับเครื่อ งยนต์ให้ใ ช้งานได้ด ีต ลอดเวลา ในกรณีท ี่ข ิ้น ส่ว นหรือ ส่ว นประกอบของ
เครื่อ งยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ช ิ้น ใดหมดอายุก ารใช้ง าน หรือ มีส ภาพที่ท ำให้ก ารทำงานของ
เครื่อ งยนต์ หรือส่วนประกอบเป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับ จ้างมีห น้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้น ส่วนนั้น ๆ ภายในระยะเวลา
อายุก ารใช้งานด้วย
๓.๔ การตรวจสอบและซ่อ มแซมสภาพของตัว ถัง และโครงสร้า งของตัว ถัง ซึ่งรวมถึง
หน้าต่าง ประตู ราวยึด บัน ได และอุป กรณีอ ื่น ๆ ของตัว ถัง รถโดยสารให้อ ยู่ใ นสภาพที่ด ีต ลอดเวลาตลอดทั้ง
การดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่อ งหมายและเลขประจำรถให้อ ยู่ใบสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา
กรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งสั่ง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเพิ่ม เครื่อ งหมายหรือ เลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับ จ้าง
เปลี่ยนแปลงเครื่อ งหมายและสีเลขประจำรถที่ม ีอ ยู่เดิม เป็น อย่างอื่น ผู้ว ่าจ้างเป็น ผู้จ ่ายค่าใช้จ ่ายเองทั้ง สิ้น
๓.๕ การตรวจสอบซ่อ มแซมกลไกประตูป ิด เปิด อัต โนมัต ิใ ห้อ ยู่ใ บสภาพการใช้ง านได้ด ี
ตลอดเวลา
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งทำการซ่อ มบำรุง รัก ษารถโดยสารตามวรรคแรกตามแผนงานการ
ซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารที่เสนอไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
๓.๖ ผูร้ ับ จ้างจะต้อ งควบคุม การซ่อ มบำรุง รัก ษารถโดยสารให้เป็น ไปตามแผนการซ่อ ม
บำรุง มิให้เกิดการซ่อมบอกเหนือจากแผน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง
ข้อ ๔. ในการซ่อ มบำรุง ผู้รับ จ้างจะต้อ งใช้อะไหล่อ ุป กรณีชิ้น ส่วนต่าง ๆ ที่เป็น ของแท้ และเป็น
ของใหม่ นํ้ามัน หล่อ ลื่น นํ้า มัน เบรค นํ้า มัน เกีย ร์ นํ้า มับ เพลา ต้อ งใช้ใ ห้ถ ูก ต้อ งตามข้อ กำหนดรายการของ
รถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่อุปกรณีหรือชิ้นส่วนตังกล่าวได้ ผู้รับ จ้างจึงจะ
ใช้อะไหล่อุปกรณี หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ม ีค ุณ ภาพดีเท่าเทีย มกับ ไต้ โดยแจ้งให้ผ ู้ว่าจ้างทราบก่อน
ยางล้อ หน้าต้อ งใช้ยางที่'ไม่ห ล่อ ดอก ส่ว นยางล้อ หลัง ๔ เส้น ให้ใ ช้ย างหล่อ ดอกได้เท่าที่
จำเป็น และต้องมีส ภาพที่ใช้การไต้ด ีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล,อดอกไต้ห ลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ต ิดมากับ
รทโดยสารที่ส ่งมอบครั้งน.รก!.สื่อ มสภาพไป!.สียก่อ บ

๓
หากผู้ร ับ จ้างไม่ป ฏิบ ัต ิต ามเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การใช้ย างดัง กล่าวเป็น เหตุใ ห้เกิด อุบ ตเหตุข ึ้น
และถ้า ความชำรุด เสีย หายที่เ กิด ขึ้น เพราะความบกพร่อ งทางเทคนิค ของอะไหล่อ ุป กรณ ์ผ ู้ร ับ จ้า งเป็น
ผู้รับผิดขอบเอง
ผู้ร ับ จ้า งมีห น้า ที่ส ำรองอะไหล่ไ ว้บ ริก ารในการซ่อ มบำรุง ให้เพีย งพอกับ การซ่อ มบำรุง
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับ จ้างมีห น้าที่จัดหา
๕.ร) อุป กรณ์ อะไหล่ ขึ้นส่วน ส่ว นประกอบของเครื่อ งยนต์ห รือ ที่เกี่ย วกับ เครื่อ งยนต์
หรือ เครื่อ งปรับ อากาศ นํ้ามัน หล่อ ลื่น นํ้า มัน เกีย ร์ นํ้า มัน เพลา นํ้ามัน เบรค วัส ดุแ ละสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ใบการ
ซ่อมบำรุงตามข้อ ๓
๕.๒ อุป กรณ์ เครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ใ นการซ่อ มบำรุงที่เหมาะสมกับ จำนวนรถที่จ ะต้อ ง
ซ่อมบำรุง
๕.๓ รถลากหรือ รถยกซึ่ง มีอ ุป กรณ์ใ นการซ่อ มบำรุง และช่า งผู้ช ำนาญในการตรวจซ่อ ม
ประจำรถ,น ั้น ตามความจำเป็น ถ้า ผู้ร ับ จ้า งไม่อ าจจัด หารถลากหรือ รถยกตามข้อ บี้เป็น ของตบเองไต้ ผู้รับ จ้าง
ต้อ งติด ต่อ กับ ผู้ม ีอ าขีพ ในทางลากหรือ ยกรถไว้ล ่ว งหน้า และพร้อ มที่จ ะรับ จ้า งลากหรือ ยกรถไต้ต ลอดเวลา
ไม่ว่าการลากหรือการยกรถนั้น ตกอยู่ในความรับ ผิดขอบของฝ่ายใด หรือ ของบุค คลภายนอก
ข้อ ๖. ในการปฏิบ ัต ิต ามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้ร ับ จ้างต้อ งเป็น ผู้อ อกค่าใช้จ ่า ยทั้ง สิ้น ยกเว้น
กรณีตามข้อ ๕.๓ ซึ่งเหตุท ี่เกิดขึ้น เป็น ความรับ ผิดของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๗. ในการปฏิบ ัต ิก ารเพื่อ ทำการซ่อ มบำรุง รถโดยสาร ผู้ว ่า จ้า งมีห น้า ที่จ ัด หาโดยผู้ว ่า จ้า ง
จะต้อ งเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปบี้
๗.๑ บี้ามันเขึ้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนัก งานขับ รถโดยสาร และพนัก งาบอื่น เซ่น พนัก งานควบคุม หรือ พนัก งานเก็บ
ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จ อดเก็บ รถโดยสารซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะจัด ให้ม ีข ึ้น ไต้ไ ม่เกิน หนึ่ง แห่ง เป็น พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลัง ว่า การจัด สถานที่จ อดเก็บ รถโดยสารตามวรรคแรกมีจ ำนวน
ไม่เพีย งพอหรือ ไม่เหมาะสมเนื่อ งมาจากสภาพการดำเนิน กิจ การเดิน รถ ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมให้น ำรถโดยสารที่
ซ่อ มแซมบำรุงรักษา เข้าไปจอดเก็บ และซ่อ มบำรุงรวมกับ รถโดยสารตามสัญ ญาจ้างซ่อ มบำรุง ระหว่างผู้ว ่าจ้าง
และผู้รับจ้างฉบับอื่น ๆ นั้นไต้
๗.๔ สถานที่ส ำหรับ ซ่อ มบำรุง รถโดยสาร ซึ่ง ต้อ งอยู่ใ นบริเวณสถานที่เก็บ ตามข้อ ๗.๓
โดยต้องมีพ ื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปบี้
๗.๔.๑พื้น ที่ส ำหรับ ตรวจสอบซ่อ มบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒0 เมตร= ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตรต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ คัน มีพ ื้นคอนกรืตและมีหลังคา
๗.๔.๒พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๘๐ ตารางเมตร
๗.๔.๓พื้น ที่เพื่อ ทำความสะอาดรถโดยสารซึ่ง มีพ ื้น ที่จ อดไต้ไ ม่ต ากว่า ๑๐ คัน ต่อ
รถโดยสาร ๑๐๐ คัน
๗.๕ ในกรณีท ี่ผู้ว่าจ้างไม่ม ี?เถานที่ต ามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิจัดหาสถานที่
ดังกล่าวให้โ ดยความเห็น ชอบของผู้ว ่าจ้าง โดยผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งเป็น ผู้ร ับ ภาระชำระค่า เข่า ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า งตามที่
จะไต้ตกลงกัน

ผู้ว ่าจ้า งจะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการระดับ เขตการเดิน รถร่ว มกับ ผู้ร ับ จ้า ง เพื่อ กำหนด
มาตรการ ในการประหยัดค่าบํ้าประปาและไฟฟ้า โดยกำหนดเป็าหมายให้ล ดลงร้อ ยละ ๑๐
๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บ รถโดยสารและสถานที่ส ำหรับ
ซ่อ มบำรุงรถโดยสาร ซึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจัด ให้ต ามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การติด ตั้ง ไฟฟ้า-นํ้า ผู้ว ่า จ้า งตกลงเป็น
ผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผู้รับ จ้างตกลงจะไมให้บ ุค คลอื่น รับ ช่วงทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญ ญาซ่อ มบำรุงนี้
แทนผู้ร ับ จ้าง เว้น แต่เป็น การมอบให้บ ริษ ัท ในเครือ ของผู้ร ับ จ้า งเป็น ผู้ด ำเนิน การซ่อ มและได้ร ับ อนุญ าตเป็น
หนัง สือ จากผู้ว ่าจ้างแล้ว แต่ผ ู้ร ับ จ้างอาจจ้างบุค คลภายนอกทำการซ่อ มแซมชิ้น ส่ว น หรืออุป กรณ์บ างชิ้นส่วน
ของเครื่อ งยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ หรือ ตัว ถังหรือ อุป กรณ์ข องตัว ถังตลอดจนการทำความสะอาด
รถโดยสารตามความจำเป็นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผ ู้ว่าจ้างทราบ
กรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างมอบให้บ ริษ ัท ใบเครือ เป็น ผู้ด ำเนิน การซ่อ มหรือ จ้างบุค คลภายบอกทำการ
ซ่อ มบำรุง ตามวรรคหนื่ง ไม่เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้า งพ้น จากความรับ ผิด ขอบตามที่ก ำหนดในสัญ ญาซ่อ มบำรุง นี้
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ทุก ประการ และใบกรณีท ิผู้รับ จ้างมอบงานให้บ ริษัท ในเครือดังกล่าว ผู้รับ จ้างต้อ งจัด ให้บ ริษ ัท เนเครือ ดังกล่าว
ทำสัญ ญาเข้าร่วมรับ ผิด กับ ผู้รับ จ้างในฐานะเป็น ลูก หนี้ร่วมโดยทำตามสัญ ญาที่ผ ู้ว่าจ้างกำหนด
ข้อ ๙. อัต ราค่าจ้างซ่อ มบำรุง ผู้ว ่า จ้า งตกลงจ่า ยค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเป็น การเหมาจ่า ย
เป็น รายวัน เป็น อัต ราค่าจ้า งต่อ คัน ต่อ วัน ในอัต ราคับ ละ
บาท (
) ต่อวัน
รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม
การชำระเงิน ค่า จ้า งตามวรรคหนื่ง ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงให้ช ำระกัน เป็น รายเดือ น
ทั้งนี้ ผู้ว ่าจ้า งจะต้อ งทำการตรวจสอบเอกสารให้แ ล้ว เสร็จ และแจ้ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างทราบภายในวัน ที่๑ ๐ ของเดือ น
ถัดไป และหลังจากที่ผู้รับ จ้างได้ส ่งใบแจ้งหนี้Iห้แก่ผ ู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว ่าจ้า งจะต้อ งชำระค่า จ้า งภายใน ๒๐ วัน นับ
แต่ว ัน ที่ผ ู้ว ่า จ้า งได้ร ับ ใบแจ้ง หนี้โ ดยจ่า ยเป็น เช็ค ขีด คร่อ ม ถ้า ผู้ว ่า จ้า งผิด นัด ไม่ช ำระค่า จ้า งภายในกำหนด
ดังกล่าว ผู้ว ่าจ้างต้อ งชำระดอกเบี้ยในเงิน ต้น ที่ด ้างชำระ ดังนี้
ใบกรณีท ี่ช ำระเงิน ล่าข้า กว่าเวลาที่ก ำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับ แต่ว ัน ผิด นัด ผู้ว ่าจ้างตก
ลงชำระดอกเบี้ยของเงิน ที่ด ้างชำระในอัต รา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๐.๗๕
ในกรณีท ี่ช ำระเงิน ล่า ข้ากว่า เวลาที่ก ำหนด เกิน กว่า ๓๐ วัน ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระดอกเบี้ย
ของเงิน ที่ค้างชำระในอัต รา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๑.๑๐
กรณีไ ม่ว ่าจะเป็น อย่างไรก็ต าม หากผู้ว ่าจ้างไม่น ำรถโดยสารออกใช้ป ระโยชน์ เนื่อ งจาก
เหตุซ ึ่งมิใซ่ค วามผิด ของผู้รับ จ้างแล้ว อาทิเซ่น ไม่มีพนักงานขับรถ ไม'มีพ นักงานเก็บ ค่าโดยสาร ผู้ว ่าจ้า งยัง คง
จะต้องชำระค่าจ้างตามปกติให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง
ทั้ง สองฝ่า ยตกลงลดค่า จ้า งเหมาซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารคัน ที่ผ ู้ว ่า จ้า ง และ
ผู้รับจ้างร่วมกัน กำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสารืและวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
๙.๑ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับ จ้างจะร่ว มกัน กำหนดรถคัน ที่ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละวัน อาทิต ย์
เป็น การล่ว งหน้า เป็น รายสัป ดาห์ไ ป โดยผู้ร ับ จ้า งไม่ต ้อ งจัด รถคัน ที่ก ำหนดให้ห ยุด ใช้ง าบดัง กล่า วเข้า ใช้
ประโยชน์
การกำหนดรถคัน ที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้มีรถที่ใข้การไดิไม่
ตํ่า กว่า ร้อ ยละ ๘๐ ของจำนวนรถทังหมดที่ใซ้งา■ นได้ โดยไม่ร วมรถคัน ทิเกิด อุน ัต ิเ หตุ และรถทิห ยุด ใช้ง านอยู่

ก่อ นวัน ที่ก ำหนดจำนวนรถที่ต ้อ งหยุด ใช้ง านวัน เสาร์แ ละวัน อาทิต ย์ ความในวรรคนี้ม ีให้น ำไปเฉลี่ยรวมเป็น
เวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕

๙.๒ จำนวนรถที่ก ำหนดให้ห ยุด ใช้งานในวัน เสาร์และวัน อาทิต ย์น ั้น ถ้ารถคันใดที่กำหนด
ลวงหน้าไว้เกิด อุบ ํต ิเหตุ และต้อ งหยุด ใช้ง านก่อ นวัน เสาร์แ ละวัน อาทิต ย์แ ล้ว แต่ก รณี คู่ส ัญ ญาจะไม่จ ัด รถที่ใช้
งานคัน อื่น เช้าหยุด แทบคับ ที่เกิด อุบ ติเหตุห ลังจากวัน กำหนดตามช้อ ๙.๑ นั้นอีก
๙.๓ สำหรับ รถจอดนโยบายวัน เสาร์-วัน อาทิต ย์ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุด ซดเชย
ผู้ว ่าจ้างจะจ่ายค่าซ่อ มบำรุง ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้างร้อ ยละ ๗๕ ของอัต ราค่าซ่อ มบำรุง
๙.๔ ผ ู้ร ับ จ ้า งม ีส ิท ธ ิน ำร ถ โด ยส าร ค ัน ท ี่ห ยุด ใช ้ง าน ไป ท าก ารซ ่อ ม บ ำร ุง ร ัก ษ า
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซ็่งผู้รับ จ้างมีส ิท ธิซ ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่แล้วตาม ๑๕
ในวัน เสาร์ห รือ วัน อาทิต ย์ใ ด ถ้า ฝ่า ยผู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า จำนวนรถที่ใ ห้ห ยุด ตามจำนวน
ที่ก ำหนดไว้จ ะเปีน เหตุใ ห้ผ ู้ว ่า จ้า งต้อ งเสีย ประโยชน์ ผู้ว ่าจ้างจะไม่ใ ช้ส ิท ธิใ ห้ม ีก ารหยุด รถโดยสารใบวัน เสาร์
หรือวันอาทิตย์นั้นคับใดคันหนึ่งหรือทั้งหมดก็ไต้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๐. ในการชำระค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ตามข้อ ๙ ผู้ร ับ จ้างมีส ิท ธิแ จ้ง เป็น หนัง สือ ขอให้ผ ู้ว ่า จ้า ง
ชำระเงิน ดัง กล่า วให้แ ก่บ ุค คลหนึ่ง บุค คลใดรับ แทนไต้ และในกรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งไต้ช ำระเงิน ให้บ ุค คลนั้น แล้ว
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เห้ถอว่าผู้รับ จ้างใต้รับ เงิน ค่าจ้างซ่อมบำรุงนืแล้ว
ข้อ ๑๑. เป็น ที่เช้า ใจว่า อัต ราค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๙ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒
เป็น อัต ราที่ก ำหนดขึ้น ไว้จ ากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน บาทกับ เงิน เหรีย ญดอลล่า ร์ส หรัฐ ที่ใ ช้อ ยู่ใ นวัน ทำสัญ ญา
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสารหรือนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น หรือ ลดลงกว่าราคา ในวัน
ลงนาม ในสัญ ญา ร้อ ยละ ๑ 0 หรือ ในกรณีท ี่ค ่าแรงขั้น ตํ่าตามที่รัฐ บาลกำหนดสูงขึ้น กว่าราคาใบวับ ลงนามใบ
สัญ ญา และอายุส ัญ ญาจ้า งซ่อ มบำรุง รถโดยสารครบกำหนด ๑ ปีแ ล้ว คู่ส ัญ ญาฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง มีส ิท ธิ
ร้อ งขอให้เปลี่ย นแปลงอัต ราค่า จ้า งซ่อ มบำรุง ตามสัญ ญาข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ไต้ โดยจะไต้ต กลงกัน ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วับ
ข้อ ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาแห่ง สัญ ญา ถ้า มีก ารเก็บ ภาษีอ ากรเพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงจากที่เก็บ อยู่
ในวัน ทำสัญ ญา หรือ กำหนดภาษีอ ากรขึ้น ใหม่ ถ ้า ภ าษ ีอ ากรน ั้น เป ็น ภาษ ีอ ากรท ี่เ รีย กเก็บ จากค่า จ้า ง
ตามสัญ ญา
โดยตรง คู่ส ัญ ญาตกลงจะปรับ ปรุง ค่า จ้า งตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ต ามอัต ราส่ว นแห่ง
การ
เพิ่ม ขึ้น หรือ ลดลงชองอัต ราภาษีอ ากร
ข้อ ๑๓. ภายใบเงื่อนไชแห่งข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อ ไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีท ี่รถโดยสารมีร ะยะทางวิ่ง ไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อ วัน ต่อ คัน โดยเฉลี่ย
จากรถโดยสารทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๙
๑๓.๒ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารมีร ะยะทางวิ่ง เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อ วัน ต่อ คัน ผู้ว ่า จ้า งจะ
จ่ายค่าจ้างให้ผ ู้รับ จ้างเพิ่ม ขึ้น ในอัต รากิโ ลเมตรละ ๔.-บาท (สี่บาทถ้วน) รวมภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ต่อ กิโ ลเมตรที่เกิน
การคำนวณระยะทางตามข้อ นี้ให้เป็น ไปตามสูต รดังนี้
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= จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
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= จำนวนวัน ที่วิ่งจริงตลอดเดือน
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= กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
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= กิโลเมตรที่ใซ้ในเดือนนั้น

๖
๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อ รับ ส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐0 น.หรือก่อน
๐๕.๐๐ น. ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งจะได้ร ่ว มกัน กำหนดค่า จ้า งตามข้อ ๙ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ
๑๓.๒ แล ะเงื่อนไขอื่น ๆ เฉพาะรถคันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่
ข้อ ๑๔. ข้อ กำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุส ัญ ญา ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด ให้ร ถโดยสารทุก คัน นอกจากคัน ที่ป ระสบ
อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที่ออกใช้ประโยซนโต้ และผู้รับ จ้างต้อ งปฏิบ ัต ิด ังนี้
๑๔ .๑.๑ตั้ง แต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น.ของทุก วัน หรือ
ตามตารางเดิน รถของผู้ว ่าจ้างซึ่ง ต้อ งไม่ก ่อ น ๐๔.๓๐ น. ผู้รับ จ้างต้องจัด รถโดยสารที่พ ร้อ มจะใช้ป ระโยซน์ไต้
ให้แ ก่ผ ู้ว่าจ้าง
๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถของผู้ว ่า จ้า ง คือ ตั้ง แต่เวลาประมาณ
๐๕.๐๐ น. ถึง เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือ จนถึง เวลาเลิก ปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถของผู้ว ่า จ้า งตามตารางการเดิน
รถซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้รับ จ้างจะต้อ งจัด ให้ม ีร ถโดยสารออกรับ ส่ง คบโดยสารอยู่ใ บเส้น ทางตามข้อ ๑๔.๑
เว้น แต่รถโดยสารที่ป ระสบอุบ ัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือ รถโดยสารที่ผ ู้ร ับ จ้างเรีย กเข้าซ่อ มบำรุง ตามข้อ ๑๕
และ ข้อ ๑๖
ข้อ ๑๕. กำหนดเวลาซึ่ง ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิซ ่อ มบำรุง รถโดยสารให้ค ำนวณเฉลี่ย จากรถโดยสารที่ใข้
ประโยซน่ไต้ทุกคันในวันหนี้ง ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างลู่อยู่ก่อนวัน
นั้นใดิในเกณฑ์คันละ ๒ ชั่ว'โมง ต่อคันต่อวันภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน
เพื่อ ประโยซน่ใ นการใช้ร ถโดยสารออกรับ ส่ง ผู้โ ดยสาร ผู้ร ับ จ้า งจะทำการซ่อ มบำรุง
ช่ว งเข้า ระหว่า งเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ บ. ช่ว งบ่ายระหว่า งเวลา ๑๕.๐๐ บ. ถึง ๑๙.๐๐ บ.ไม่ไต้ เว้นแต่
เป็น การซ่อ มบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่อ งยนต์ข ัด ข้อ งไม่อ าจใช้รับ ส่งคนโดยสารใต้ในระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกิน
อัต ราร้อ ยละ ๗ ของรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท ี่ก ารตรวจเช็ค
หรือ ซ่อ มบำรุง ไม่เกิน ครั้ง ละ ๑๕ นาทีต ่อ คัน มิใ ห้ถ ือ ว่า เป็น การซ่อ มบำรุง ตามข้อ นี้ แต่ท ั้งนี้ต ้อ งไม่ใ ห้เสีย
ตารางเวลาการเดิน รถ
ผู้ว ่าจ้า งตกลงจะส่ง รถโดยสารให้ผ ู้ร ับ จ้า งทำการซ่อ มบำรุง ตามที่ผ ู้ร ับ จ้า งแจ้ง แต่ท ั้ง นี้
ผู้รับ จ้างจะเรียกให้ส ่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อ มบำรุงไต้ค รั้งละไม,เกิน อัต ราร้อ ยละ ๘ ของจำนวนรถใบแต่ละลู่
ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีซ ่วงระยะเวลาห่างกัน ไม,น้อ ยกว่า ๑ ชั่ว โมงโดยจะต้อ งอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้ว ย
และผู้รับ จ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ นี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน
กรณีผู้ว่าจ้างไม,อาจส่งรถโดยสารคับ ใดเข้าซ่อ มบำรุงไต้ต ามที่ผ ู้รับ จ้างแจ้งผู้ว ่าจ้างจะส่ง
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนื้โห้นับเวลาทำการซ่อมบำรุงไต้
คันละ ๒ ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง
ทุก ระยะการใช้ง าน ๔,๐๐๐ กิโ ลเมตร ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิซ ่อ มบำรุง รถโดยสารแต่ล ะคัน
ไดไม่เกิน ๕ ชั่ว โมงต่อ เนื่อ งกัน แต่ผ ู้ร ับ จ้า งจะเรีย กรถโดยสารเข้า ซ่อ มบำรุง ในช่ว งเวลาใดช่ว งเวลาหนึ่ง
ตามวรรคสองไม่ไต้ และในวันหนึ่งๆ จะเรีย กรถโดยสารเข้าซ่อ มบำรุง ตามข้อ นี้ไ ต้ต ่า งหากจากวรรคสามของ
ข้อ ๑๕ ไม่เกิน ๑๐ คัน ต่อ รถโดยสาร ๑๐ ๐ คัน ถ้ารถโดยสารมีจ ำนวนน้อ ยกว่า ๑๐ ๐ คัน ให้ล ดจำนวนรถ
โดยสารที่เรีย กเข้า ซ่อ มบำรุง ลงตามส่ว น ผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งส่ง รถโดยสารให้ผ ู้ร ับ จ้า งในเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น.
ใบแต่ล ะวับ

ในกรณีผู้ว ่าจ้างส่งรถโดยสารให้ผ ู้รับ จ้างน้อ ยกว่า ๕ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิ
ซ่อ มบำรุง เต็ม ๕ ชั่วโมง แม้เวลาดัง กล่า วนี้จ ะล่ว งเข้า ในช่ว งเวลาเร่ง ด่ว นตามวรรคสอง และผู้ว ่า จ้า งตกลง
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน
ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุส ัญ ญา ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิข อให้ผ ู้ว ่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ และ
๑๖.๒ และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙
การของดใข้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๖.๑ เมื่อครบกำหนด ๕0,000 กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน
เมื่อ ครบกำหนด ๑ 0 0 ,๐ ๐ ๐ กิโ ลเมตร ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิข อให้ผ ู้ว ่า จ้า งงดใช้ร ถได้ ๑ วัน เมื่อ ครบกำหนด
๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถใด้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้
ทุก ๆ ระยะ ๕0,000 กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน
๑๖.๒ ขอให้ผ ู้ว ่า จ้า งงดใช้ร ถโดยสารเพื่อ ผู้ร ับ จ้า งจะได้ท ำการปรับ ปรุง และซ่อ มแซม
ตัวถังรถโดยสารแต่ละคัน ใด้เป็นเวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุส ัญ ญา โดยทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกัน กำหนดรถ
โดยสาร ที่จะทำการพ่นสีใหม่ทั้งคันล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
ข้อ ๑๗. วัน ใดที่ผ ู้รับ จ้างใช้เวลาซ่อ มบำรุง รถโดยสารเกิน กว่ากำหนดเวลาที่ก ำหนดไว้ใ นข้อ ๑๕
วรรคแรก ผู้ร ับ จ้างตกลงยิบ ยอมซดใช้ค ่าเสีย ประโยซน์ใ ห้ผ ู้ว ่าจ้างชั่ว โมงละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อ ยบาทถ้ว น)
ต่อคัน ที่ซ ่อ มบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน
ในกรณีท ี่เครื่อ งยนต์ข ัด ข้อ งไม่อ าจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จ อดเก็บ หรือ สถานที่
ซ่อ มบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือ เครื่อ งยนต์ข ัด ข้อ งในระหว่างการใช้
รับ ล่ง คนโดยสารระหว่า งเส้น ทางเดิน รถตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีจ ำนวนเกิน ร้อ ยละเจ็ด ของรถที่ใ ช้ร ับ ล่ง
คนโดยสารในแต่ล ะช่วง ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมรับ ผิด ซดใช้ค ่า เสีย ประโยชน์ใ ห้ผ ู้ว ่า จ้างอัต ราชั่ว โมงละ ๓๐๐.-บาท
(สามร้อ ยบาทถ้ว น) ต่อ คัน แต่รวมแล้ว ต้อ งไม,เกิน วัน ละ ๑, ๕๐๐.-บาท (หนึ่ง พับ ห้า ร้อ ยบาทถ้ว น) ต่อ คัน
โดยคิด เฉพาะรถโดยสารที่เกิน ร้อ ยละเจ็ด นับ แต่เวลาที่ผ ู้ร ับ จ้างได้ร ับ แจ้ง จากผู้ว ่าจ้างหรือ ตัว แทนของผู้ว ่าจ้าง
ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาที่สามารถใช้งานรถโดยสารได้ตามปกติ
ในกรณีท ี่ผู้ว ่าจ้างไม,อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จ อดเก็บ หรือ สถานที่ซ ่อ มบำรุง
ไปรับ ล่ง คนโดยสารได้เพราะความบกพร่อ งทางเทคนิค ของเครื่อ งยนต์ห รือ อุป กรณีข องรถโดยสารและ
ผู้ร ับ จ้างต้อ งใช้เวลาในการซ่อ มบำรุง เกิน กว่า กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกิน กำหนดเข้าอยู่ใ นช่ว ง
ระยะเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ผู้ร ับ จ้า งตกลงยิน ยอมซดใช้ค ่า เสีย ประโยซน์บ อกเหนือ จากวรรคแรก
ให้ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่อ าจนำรถโดยสารออกจากที่จ อดเก็บ หรือ สถานที่ซ ่อ มบำรุง
ไปรับ ล่ง คนโดยสารได้ต ลอดวับ เพราะความบกพร่อ งทางเทคนิค ของเครื่อ งยนต์ หรือ อุป กรณีข องรถโดยสาร
ทั้งสองฝ่ายตกลงถัน ดังนี้
๑๗.๑ ถ้าผู้รับ จ้างล่งรถคัน ใดเข้าใช้งานตามข้อ ๑๕ หลัง จากเวลา ๑๑.๐๐ น. ของวันใด
ให้ถ ือ ว่า รถคัน นั้น เป็น รถโดยสารที่ไ ม่อ าจนำออกใช้ง านได้ต ลอดวัน และให้ต ัด เวลาซ่อ มบำรุง รัก ษา
รถโดยสารคันนั้น ๆ ออกจากเวลาที่ผ ู้รับ จ้างมีส ิท ธิซ ่อ มบำรุงประจำวัน ตามข้อ ๑๕
๑๗.๒ ผู้รับ จ้างยิน ยอมซดใช้ค ่าเสียประโยชน์ให้ผ ู้ว่าจ้าง ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้ว น) ต่อ วับ ต่อ คับ ค่า เสีย ประโยชน ์ต าม ข้อ น ี้ ผู้ร ับ จ้า งตกลงให ้ผ ู้ว ่า จ้า งห ัก จากค่า ซ ่อ มบ ำรุง ที่ผ ู้ว ่า จ้า ง

ต้อ งชำระให้ผู้รับจ้างตามข้อ ๙

๘
ผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งรับ ประกัน คุณ ภาพการ‘ช่อ มบำรุงให้ม ีร ถโดยสารใช้งานได้เต็ม
จำนวน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถไต้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน่ไห้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
- กรณีผ ู้ร ับ จ้า งส่ง มอบรถตรกว่า จำนวนรถทั้ง หมด แต่ไ ม่น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๘0
ผู้รับ จ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์วันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อดัน
- กรณีผ ู้ร ับ จ้า งส่ง มอบรถน้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๘๐ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมขดใช้ค ่า เสีย
ประโยชน์ วันละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อดัน
ข้อ ๑๘. เพื่อ บรรเทาการถูก ปรับ ตามข้อ ๑๗ หรือ ๒๐.๒-๒๐.๕ และไนระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างใช้
สิทธิชองดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖ ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิจัด หารถสำรองที่ม ีส ภาพเหมาะสมกับ การรับ ส่งคนโดยสาร
โดยความเห็น ชอบของผู้ว ่าจ้า ง เพื่อ ให้ผู้ว่าจ้างใช้ป ระโยชน์แทนรถโดยสาร คัน ที่ต้อ งหยุดซ่อมแซม เกิน กว่า
เวลาที่ก ำหนดตามข้อ ๑๕ หรือ ที่ใ ช้ป ระโยชน์ไ ม่ไ ต้ต ามข้อ ๑๗ หรือ ข้อ ๒๐.๒-๒๐.๕ และเมื่อ ผู้ร ับ จ้า ง
ส่งมอบรถให้ทดแทนรถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามช้อ นี้น ๆ แล้ว ผู้ร ับ จ้างย่อ มหลุด พัน จากการถูก
ปรับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐.๒-๒๐.๕ สำหรับรถโดยสารดันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้
ถ้าผู้รับ จ้างส่งรถสำรองเช้าแทนรถโดยสารที่ใช้ป ระโยชน์ไ ม่ไ ด้ด ัน ใดแล้ว ค่า ปรับ จะยุต ิล งในเวลาที่ร ถสำรอง
เช้าแทนนั้น
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างนำรถสำรองมาให้ผ ู้ว ่าจ้างตามวรรคแรกผู้ร ับ จ้างไม่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ค่าจ้าง
ซ่อ มบำรุงสำหรับ รถสำรองตามนี้ แต่ให้น ำระยะทางวิ่งของรถดัน ดัง กล่าวมารวมคำนวณ เพื่อ เฉลี่ย ตามสัญ ญา
นี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีส ิท ธิท ี่จะให้ผู้รับ จ้างเปลี่ยนรถสำรองดัน ใหม่ไต้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับ
รับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก
รถสำรองนี้ต ้อ งมีล ัก ษณะและได้ร ับ อนุญ าต และได้ร ับ การตรวจสภาพจากกรมการ
ขนส่งทางบก โดยผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งออกหนัง สือ รับ รองการตรวจสภาพและการจดทะเบีย นให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า ง และ
ผู้รับ จ้างเป็น ผู้ร ับ ภาระค่าธรรมเนีย มค่าภาษี และค่าใช้จ ำยต่าง ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙. ในระหว่า งอายุส ัญ ญา ถ้า เครื่อ งยนต์ อุป กรณีช องรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม่เป็น ไป
ตามกฎจราจรหรือ กฎข้อ บังคับ อื่น ของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้อ งเสีย ค่าปรับ เพราะเหตุ
บกพร่อ งดังกล่าว ผู้ร ับ จ้างต้อ งเป็น ผู้รับ ผิด ในค่าปรับ และถ้าไม่เป็น ไปตามกฎจราจรหรือ กฎข้อ บังคับ อื่น ชอง
ทางราชการเป็น เหตุใ ห้ถ ูก จับ กุม และได้ม ีค ำสั่ง ของเจ้าพนัก งานห้ามนำรถดัง กล่าวออกใช้ป ระโยชน์ ผู้รับ จ้าง
ต้อ งซดใช้ค ่า เสีย ประโยชน์ใ ห้ผ ู้ว ่า จ้า งตามข้อ ๑๗ ทั้ง นี้เว้น แต่ท ั้ง สองฝ่า ยร่ว มกัน พิส ูจ น์ไ ด้ว ่า เครื่อ งยนต์
อุปกรณีชองรถโดยสาร มีไต้ช ำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือ มิได้เกิดจากความผิดชองผู้รับ จ้าง
ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างได้ช ำระค่าปรับ ตามวรรคแรกไปก่อ นแล้ว ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้าง
หัก เงิน ค่าปรับ ดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้ โดยต้องได้รับ ความยิน ยอมจากผู้รับ จ้าง
ในกรณีท ี่ร ถโดยสารถูก เจ้าพนัก งานจับ กุม และต้อ งถูก ปรับ เพราะควัน ดำ ระยะเวลาที่
เสียไปเนื่อ งจากต้อ งนำรถโดยสารดัน นั้น ไปให้เจ้าพนัก งานตรวจสภาพ จะไม่น ำระยะเวลาดัง กล่า วมาคำนวณ
เป็น เวลาซ่อ มบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ท ั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้อ งไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ค่า ปรับ ที่ผ ู้ว ่าจ้างต้อ งจ่ายไป
ในกรณีน ี้ ผู้รับ จ้างเป็นผู้รับ ผิด และให้ผู้ว ่าจ้างหัก จากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้
ผู้ร ับ จ้า งตกลงจะจัด หาเครื่อ งวัด ควัน ดำไว้เพื่อ ใช้ใ นการตรวจสอบร่ว มกัน ระหว่า ง
ผู้ว ่าจ้างกับ ผู้ร ับ จ้างด้ว ย
ในกรณีท ี่พ นัก งานฃั■ บรถถูก จั• บกุม เพราะเหตุต ามวรรคแรกและพนัก งานเจ้า หน้า ที่ต าม

กฎหมายยึด ใบอนุญ าตขับ ชี่ไ ว้ ผู้ร ับ จ้า งไม่อ าจดำเนิน การชำระค่า ปรับ หรือ ไม่อ าจนำใบอนุญ าตฃับ ชี่ช อง

พนัก งานขับ รถคืน มาได้ เนื่อ งจากติด วัน หยุด ราชการเป็น เหตุไ ห้ผ ู้ว ่า จ้า งไม,อาจนำรถโดยสารออกปฏิบ ัต ิ
งานได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างตกลงไม่นำบทปรับ ตามข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะใบวับหยุดราชการนั้น
ข้อ ๒๐. ในกรณีท ี่รถโดยสารเสียหายหรือบุบ สลายซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิส ูจน์แล้วเห็น ว่าเกิดขึ้น
เพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารหรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุง และรถโดยสารยังอยู่
ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับ ผิดดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ผู้รับ จ้างตกลงเป็น ผู้ซ ่อ มแซมให้รถโดยสารนั้น กลับ คืน สู่ส ภาพเดิม และสามารถ
ใช้รับ ส่งคนโดยสารได้โดยผู้รับ จ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หายหรือ บุบ สลาย ผู้ร ับ จ้า ง
ยิบ ยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนื่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
๒๐.๓ ตั้งแต่วัน ที่ ๘ เป็น ต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หายหรือ
บุบ สลาย ผู้รับ จ้างยิน ยอมชดใช้ค ่าเสีย ประโยชน์ใ ห้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง ในอัต ราวับ ละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนื่งพับ ห้าร้อย
บาทล้วน) ต่อคัน รวมกับ ค่าซ่อมบำรุงเป็น รายวัน ต่อคัน ใบอัตราคร็่งหนื่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับ ถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ
บุบ สลาย ผู้รับ จ้างยิบ ยอมซดใช้ค ่าเสีย ประโยชน์ใ ห้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง ในอัต ราวัน ละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพัน ห้าร้อ ย
บาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับ ค่าซ่อมบำรุงเป็น รายวัน ต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ชองอัต ราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๕ ตั้งแต่ว ับ ที่ ๕๓ เป็น ต้น ไปจนถึงวับ ที่ ๑๘๐ นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หาย
หรือ บุบ สลาย ผู้รับ จ้างยิน ยอมซดใช้ค ่าเสีย ประโยชน์ใ ห้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง ใบอัต ราวับ ละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อ ยบาทล้ว น) ต่อ คัน รวมกับ ค่า ซ่อ มบำรุง เป็น รายวัน ต่อ คัน ในอัต รา V4 ชองอัต ราค่า ซ่อ มบำรุง และหาก
หลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างไม่อาจซ่อ มแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้เสร็จสิ้น สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่
กรณีท ี่ร ถโดยสารเสีย หาย หรือ บุบ สลายตามช้อ นี้ แต่รถโดยสารคัน นั้น ผู้ว ่าจ้า ง
มิได้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว ่าจ้างขอใช้รถคัน นั้น ไปพลางก่อ น ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิ
ให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๐.๖ ผู้ร ับ จ้า งไม่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ ค่า จ้า งตามข้อ ๙ สำหรับ คัน ที่เสีย หายหรือ บุบ สลาย
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้
๒๐.๗ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารทำให้บ ุค คลภายนอกเสีย หาย ผู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ชดใช้
ค่า เสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายนอกแต่ผ ู้เดีย ว และในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้า งจะต้อ งชำระค่าเสีย หายให้แก่บ ุค คลภายนอก
ไปก่อ นตามที่ผู้รับ จ้างเห็น ชอบด้วย ผู้ร ับ จ้างตกลงยิน ยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างหัก จำนวนเงิน ดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้างที่
ผู้ว ่าจ้างต้อ งจ่ายตามข้อ ๙
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่เห็น ชอบด้ว ยและผู้ว ่า จ้า งต้อ งถูก บุค คลภายนอกฟ้อ งร้อ ง
เรีย กค่า เสีย หาย ล้า ศาลพิพ ากษาให้ผ ู้ว ่า จ้า งซดใช้ค ่าเสีย หาย ค่าสินไหมทดแทบ หรือ ค่าอื่น ๆ เท่าใด รวมทั้ง
ค่าใช้จ ่ายของผู้ว ่าจ้างในการดำเนิน คดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้
ให้ผ้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๒๑. ในกรณีท ี่ร ถโดยสารเสีย หายหรือ บุบ สลายเพราะเหตุอ ื่น นอกจากเหตุต ามข้อ ๒๐ หรือ
สูญ หายไม่ว ่า จะเกิด จากเหตุส ุด วิส ัย หรือ ไม่ ซึ่ง รวมถึง การจลาจล การสงคราม การนัด หยุด งานอุท กภัย และ
วาตภัย ถ้า การเสีย หายบุ■ บสลายหรือ สูญ หายนั้น เกิด ขึ้น ใน'ขณะที่ร ถโดยสารอยู่ในความครอบครองของฝ่า ยใด

ฝ่ายนั้น ตกลงเป็น ผู้รับ ผิด แต่ผ ู้เดียว

®o

ในกรณีท ี่ร ถโดยสารเสีย หายหรือ บุบ สลายตามวรรคแรก แต่ร ถโดยสารคัน บั้น อยู่ใ บ
สภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อ ประโยซนํแห่งฃ้อนี้ให้ถ ือว่าเฉพาะรถโดยสารคัน ที่ผ ู้รับ จ้างรับ ไว้เพื่อซ่อ มบำรุง หรือ
คันที่กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ใบความครอบครองของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๒. ในกรณีท ี่ร ถโดยสารเสีย หายอัน ไม่ใ ช่เป็น กรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ตามข้อ ๒๐ หรือ
ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็น ฝ่ายรับ ผิดและถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ ่อมแซมได้ ผู้รับ จ้างตกลงดังนี้
๒๒.๑ ผ้ร ับ จ้างจะต้อ งเป็น ผ้ซ ่อ มแซม โดยทั้ง สองฝ่า ยจะต้อ งตกลงกัน ในเรื่อ งรายการ
ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่ว ับ ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง หนี้ หากผู้ว ่า จ้า งผิด นัด ผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งขำระดอกเบี้ย ร้อ ยละ ๑๔ ต่อปี
นับแต่วับผิดนัด
๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หาย หรือ บุบ สลาย ผู้รับจ้างไม่
คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๙
๒๒.๓ ตั้งแต่วัน ที่ ๘ เป็นด้นไปจบถึงวันที่ ๒๒ ผู้ว ่า จ้า งตกลงขำระค่า ซ่อ มบำรุง ตามข้อ
๘ ให้แก่ผู้รับ จ้างเป็น รายวัน ต่อคัน ในอัต ราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม
๒๒.๔ ตั้งแต่วับที่ ๒๓ เป็นด้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อ มบำรุง ให้แ ก่
ผู้รับ จ้างเป็น รายวับ ต่อ คัน ในอัต ราร้อ ยละ ๗๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้ว ่าจ้า งตกลงขำระค่า ซ่อ มบำรุง ตาม
ข้อ ๙ ให้แก่ผู้รับ จ้างเป็น รายวัน ต่อคัน ในอัต รา lA ของอัต ราค่าซ่อ มบำรุง
กรณีร ถโดยสารเสีย หายหรือ บุบ สลายตามข้อ นี้ แต่รถโดยสารคัน บั้น ผู้ว ่า จ้า ง
มิได้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใข้รถคันบั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรค
แรก ยังมิให้นำมาใข้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๒.๖ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารทำให้บ ุค คลภายนอกเสีย หาย ผู้ว ่า จ้า งต้อ งรับ ผิด ซดใช้
ค่าเสีย หายให้แ ก่บ ุค คลภายนอกแต่ผ ู้เดีย ว
ข้อ ๒๓. ในกรณีท ี่ร ถโดยสารสูญ หายหรือ เสีย หายจนไม่อ าจซ่อ มแซมได้ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า ง
ตกลงให้ส ัญ ญาจ้า งซ่อ มบำรุง สำหรับ รถโดยสารคัน บั้น เป็น อัน สิ้น สุด ลงนับ แต่ว ัน ถัด จากวัน ที่ส ูญ หายหรือ
เสีย หาย ทั้งนี้ไม,ว่าการสูญ หายหรือ เสียหายบั้น ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้รับ จ้างจะเป็น ผู้รับ ผิด ซอบก็ต าม
ข้อ ๒๔. ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งเลิก กิจ การหรือ เลิก บริษ ัท ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด หาบุค คลอื่น ซึ่ง เป็น ที่
ยอมรับ ของผู้ว ่า จ้า งเข้า ปฏิบ ัต ิก ารและรับ ผิด ตามสัญ ญาซ่อ มบำรุง ทุก ประการ ถ้าผู้ร ับ จ้างไม่อ าจหาบุค คลอื่น
มารับ ช่วงงานตามสัญ ญาข้อ นี้ได้ ผู้รับ จ้างยิน ยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างนำข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และยิน ยอมให้
เลิกสัญญานี้!.ด้
ข้อ ๒๔. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที่เก็บ รถโดยสารที่ใช้เก็บ ปกติ หรือ
สถานที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างจะได้ตกลงกัน
ผู้รับ จ้างตกลงจะส่ง รถโดยสารคืน ให้แ ก่ผ ู้ว ่าจ้าง เมื่อ อายุส ัญ ญาสิ้น สุด ลง หรือ ผู้ว ่าจ้าง
บอกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๒๔ โดยส่ง มอบในสภาพเดีย วกับ เวลาที่ร ับ มอบจากผู้ว ่า จ้า ง ยกเว้น การเสื่อ มสภาพ
ที่เ กิด จากการใช้ง านโดยปกติข องรถโดยสาร

ถ้ารถโดยสารที่นำมาส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสภาพขำรุดเกินกว่าที่ใข้ประโยชน์ตามปกติแล้ว
ผู้รับจ้างตกลงรับซ่อมบำรุงรถโดยสารคันบั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็น ที่ยอมรับของ

ผู้ว ่า จ้า ง มิฉะนั้น ผู้ร ับ จ้างต้อ งซดใช้ค ่า เสีย หายให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งให้เสร็จ สิ้น ภายใน ๔๕ วัน นับ แต่ว ัน สิ้น สุด อายุ
สัญ ญา หากผู้ร ับ จ้า งชำระค่า เสีย หายล่า ช้า ผู้รับ จ้างจะต้อ งชำระดอกเบี้ย ในอัต ราร้อ ยละ ๑๕ ต่อปี ของมูล ค่า
เสีย หายที่ค งค้า งชำระทั้ง หมด นับ แต่ว ัน ถัด จากวัน ที่ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กร้อ งค่า เสีย หายนั้น ความในวรรคนี้ม ิให้ใช้
บังคับสำหรับรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเปีบ ผู้รับ ผิด
ข้อ ๒๖. ผู้ว ่า จ้า งตกลงจะนำรถโดยสารที่จ ้า งซ่อ มบำรุง บี้ใ ช้ร ับ ล่ง คบโดยสารภายในเขต
กรุง เทพมหานคร นนทบุรี สมุท รปราการ สมุท รสาคร นครปฐม และปทุม ธานี ถ้า ผู้ว ่า จ้า งนำรถออกใช้ง าน
นอกเขตจังหวัดดังกล่าวช้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับ จ้างจะใต้ต กลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถคัน บี้ใหม่โดยเร็ว
ข้อ ๒๗. ผู้รับ จ้างตกลงเก็บ นั้ามัน หล่อ ลื่น และซากของอุป กรณ์ และซิ้บ ส่วนของเครื่องยนต์ห รือ
ของรถโดยสารที่ใช้การไมใต้แล้วใวิให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ ่อ มบำรุง โดยผู้ว ่า จ้า งจะจัด หาภาชนะบรรจุน ั้า มัน
ดังกล่าวไว้ให้ เมื่อ ผู้ร ับ จ้า งเห็น ว่า นํ้า มัน ดัง กล่า วหรือ ซากของอุป กรณ์ห รือ ชิ้น ส่ว นของเครื่อ งยนต์ห รือ ของ
รถโดยสารมีจ ำนวนมาก ผู้ร ับ จ้า งจะแจ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งใปรับ สิ่ง ของนั้น ถ้าผู้ว ่า จ้า งไม1ใปรับ สิ่ง ของนั้น ภายใน
๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิท ธิท ำลายหรือ กระทำการอย่างอื่นกับ สิ่งของนั้น ใต้ตามที่เห็น สมควร
ข้อ ๒๘.ใบกรณ์ท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามบี้ช ้อ หนึ่ง ข้อ ใดเป็น เหตุใ ห้ผ ู้ว ่า จ้า งต้อ งเสีย หายด้ว ย
ประการใด เซ่น เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ว ่าจ้างไม่ส ามารถนำรถโดยสารออกใช้ป ระโยชน์ไ ต้ห รือ ต้อ งไปซื้อ อะไหล่จ าก
แหล่ง อื่น หรือ นำรถโดยสารไปให้บ ุค คลอื่น ซ่อ มแซมหรือ บำรุง รัก ษา เป็น ต้น ผู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ซดใช้
ค่า เสีย หายให้แ ก่ผ ู้ว ่า จ้า งเท่า ที่ผ ู้ว ่า จ้า งต้อ งจ่า ยจริง นอกเหนือ ไปจาก การซดใช้ค ่าเสีย ประโยชน์ข องผู้ว ่าจ้าง
ตามข้อ ๑๗ อีก ด้ว ย และใบกรณ์ท ี่ผ ู้ร ับ จ้างไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔ โดยมิใช่เหตุ
สุด วิส ัย ซึ่ง รวมถึง การจลาจล การสงคราม การนัด หยุด งานตามกฎหมายแรงงาน อุท กภัย และวาตภัย
ผู้ร ับ จ้า งตกลงให้ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายตามความร้า ยแรงของความเสีย หายที่ผ ู้ว ่า จ้า งใต้ร ับ จากผู้ร ับ จ้า งไต้
และใบกรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งเห็น ว่า ถ้า ให้ผ ู้ร ับ จ้า งปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญาต่อ ไปจะก่อ ให้เกิด ความเสีย หายแก่ผ ู้ว ่า จ้า ง
ผู้รับ จ้างยิบ ยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิก สัญ ญาทั้งหมดหรือแต่บ างส่วนใต้ต ามแต่ผ ู้ว่าจ้างจะเห็น สมควร
กรณีผ ู้ว ่า จ้า งรับ รถโดยสารใหม่ม าก่อ นที่อ ายุส ัญ ญาครบกำหนด ผู้ว ่าจ้า งสามารถบอก
เลิก สัญ ญาไต้ห รือ คู่ส ัญ ญาฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง ประสงค์จ ะเลิก สัญ ญาก่อ นสัญ ญาสิ้น สุด ให้แ จ้ง บอกเลิก สัญ ญา
ล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรให้คู่ส ัญ ญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น ้อยกว่า ๖ 0 วัน
ข้อ ๒๙. ถ้า ผู้ว ่า จ้า งบอกเลิก สัญ ญ าตามข้อ ๒๘ แล้ว ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งดำเนิน การ
ดังต่อไปนี้
๒๙.๑ ริบ หลักประกันสัญ ญาดังกล่าวใบสัญ ญาข้อ ๓๓
๒๙.๒ เรีย กเอาค่า จ้า งที่เพิ่ม ชิ้น เพราะจ้า งบุค คลอื่น ทำการนี้ต ่อ ไปจนงานแล้ว เสร็จ
บริบูรณ์
๒๙.๓ เรีย กเอาค่า ใช้จ ่ายใบการควบคุม งานในเมื่อ ผู้ว ่าจ้า งต้อ งจ้า งผู้ค วบคุม งานนั้น อีก
ต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๔ เรียกค่าเสีย หายอัน พึง มีจ ากผู้ร ับ จ้าง
ข้อ ๓๐. เมื่อ ผู้ว ่าจ้า งบอกเลิก สัญ ญาแล้ว ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมให้ผ ู้ว ่า จ้างหรือ ผู้แ ทนของผู้ว ่า จ้า งเข้า
ไปในที่ท ำการของผู้รับ จ้างเพื่อ นำทรัพ ย์ส ิน ที่จ้างดัง กล่าวคืน ทัน ที และผู้ร ับ จ้างยอมให้ผ ู้ว ่าจ้างมีส ิท ธิร ะงับ การ
จ่ายค่าจ้างที่ค ้างชำระสำหรับ งานที่ท ำไปแล้วเพื่อ เป็น ประกัน การชำระหนี้
ใน กรณ ีท ี่ต ้อ งจ้า งบ ุค คลอื่น ท ำงาน ท ี่ค ้า งอยู่ใ ห ้น .ล้ว เสร็จ บ ริบ ูร ณ ์ ห าก ป รากฏ ว่า เงิน

ค่า งานที่เหลือ ไม่พ อสำหรับ การทำงานรายนี้เป็น จำนวนเท่า ใด ผู้ร ับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งหัก เงิน จำนวนนั้น
จากค่าจ้างที่ค ้างชำระตามวรรคแรก และยอมรับผิดขอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่น ั้น จนครบถ้วน

๑๒
หากมีเงิน ค่า จ้า งตามสัญ ญาที่ห ัก ไว้จ ่า ยเป็น ค่า ปรับ และค่า เสีย หายแล้ว ยัง เหลือ อยู่อ ีก
เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๓๑. กรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างผิด นัด ชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับ จ้างมีส ิท ธิบ อกเลิกสัญ ญา โดยแจ้ง
ให้ผ ู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น ้อยกว่า ๓๐ วับ
ข้อ ๓๒. ในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างไม่ป ฎิน ัต ิต ามข้อ หนึ่ง ข้อ ใด ซึ่งมีไ ด้ก ำหนดความรับ ผิด ซอบของ ผู้ว ่า
จ้างไว้ เป็น เหตุใ ห้ผ ู้ร ับ จ้างต้อ งเสีย หาย ผู้ว ่า จ้า งตกลงให้ผ ู้ร ับ จ้า งเรีย กค่า เสีย หายตามความร้า ยแรงของความ
เสียหายที่ผ ู้รับ จ้างได้รับ จากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓๓. เพ ื่อ เป ็น ห ล ัก ป ระก ัน ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ า ผ ู้ร ับ จ้า งต ้อ งน ำห ล ัก ป ระก ัน
มาวางในอัต ราร้อ ยละ ๑๐ ของอัต ราค่าจ้างตลอดอายุส ัญ ญา
ใบกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งกระทำผิด สัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดและผู้ว ่า จ้า งได้ร ับ ความเสีย หายหรือ
มีส ิท ธิไ ด้ร ับ ค่า สิน ไหมทดแทบตามข้อ ๒๘ ผู้ว ่า จ้า งมีส ิท ธิย ึด หน่ว งหลัก ประกัน ตามวรรคแรกไว้ก ่อ น
ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้ค ํ้าประกันรับ ผิดชอบชำระค่าเสียหายอับ เป็น เหตุให้วงเงินหลักประกัน
ลดลงไปเท่าใด ผู้ร ับ จ้า งตกลงนำหลัก ประกัน มาเพิ่ม จนครบจำนวนภายใน ๕ วัน ทำการ นับ แต่ว ัน ที่ว งเงิน
ในหลักประกันลดลง และผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว
หลัก ประกัน ที่ผู้รับ จ้างนำมามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืน ให้แ ก่ผ ู้รับ จ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ย เมื่อ ผู้ร ับ จ้า งพัน จากข้อ ผูก พัน บี้แ ล้ว และได้ย ื่น คำฃอหลัก ประกัน คืน หากผู้ร ับ จ้า งไม่ย ื่น คำขอ
หลัก ประกัน คืน ภายใน ๕ (ห้า) ปี นับ แต่ว ัน ที่พ ัน ข้อ ผูก พัน บี้แ ล้ว ถือ ว่าผู้ร ับ จ้างสละสิท ธิใ บหลัก ประกัน และ
แสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง

