
บันทึกข้อความBMTA
หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐๒ ๒๔(ร; ๔๙๖๔ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) j>J>F)/yy ๖๕๖๓ วันที่ P) พฤศจิกายน ๒๔๖๓
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซ่อมแซมและนำรงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซซ จำนวน ๑๐๐ คัน

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ซ.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ.,ผอ.สบส., ผอ.สบต., ผอ.สบจ.,ผอ.ซดร.๑-๘

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม ได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ 
จำนวน ๑๐๐ คัน กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๔๔/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 
๒๔๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ไ ข ส ืด ี้)  

ซ.ผอ.สกม.
ปฏิบ้ติการแทน ผอ.สกม.
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สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ
จำนวน ๑๐๐ คัน

สัญญาเลขที่.....?.ไ.?.?.?./!?.?”?.?,,

สัญญาฉบับนี้ทำที่ องค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยซวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่...๒..พฤ.Pilกายน ..๒๕.๖๓............................. ระหว่าง
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผ ู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ท่ี ๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๓ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้จะเรียกว่า 
“ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จ ัดการ 
ผ ู้ม ีอำนาจลงนามผ ูกพ ันบริษ ัท ตามหนังส ือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษ ัทกรุงเทพมหานคร 
ซ ึ่งจดท ะเบ ียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล ณ ก รม พ ัฒ น าธ ุรก ิจก ารค ้า  กระท รวงพ าณ ิช ย ์ ท ะเบ ียน น ิต ิบ ุคคลเลขท ี่ 
๐๑๐๔๔๒0๐๐๐๗๔๑ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๔๗๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๔๖๓ สำนักงาน 
แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๙๔ ถนนเพขรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ 
จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีฃ้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผ ู้ว ่าจ ้าง  แ ล ะผ ู้ร ับ จ ้างต ก ล งเร ียก ส ัญ ญ าจ ้างซ ่อ ม แ ซ ม แล ะบ ำร ุงร ัก ษ ารถ โด ยส าร 

ปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ว่า “สัญญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเป็นผู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 
อ าก าศ (ค ร ีม -บ ํ้า เง ิน ) ขนาด ๑๒ เมตร ย ี่ห ้อ อีซูซุ แบบ CQA ๖๔๐ AT จำน วน  ๑ ๐ ๐  คัน ซึ่งต ่อไป 
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “รถโดยสาร” และการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง”

ข้อ ๒. สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๔๖๓ ตามรายละเอียดรถโดยสาร เอกสารหมายเลข ๑ (แนบท้ายสัญญานี้)

ก รณ ีห าก ม ีก ารจ ัด ท ำส ัญ ญ าจ ้างซ ่อม แซ ม แล ะบ ำร ุงร ักษ ารถ โด ยส ารฉ บ ับ ให ม ่ข ึ้น  
ในระหว่างอายุส ัญญานี้ คู่ส ัญญาตกลงให้สัญญาฉบับบี้ม ีอับสิ้นสุดลง โดยคู่ส ัญญาตกลงปฏิบ ัต ิตามเงื่อนไข 
ในสัญญาฉบับใหม่ทุกประการ

ข้อ ๓. การซ่อมบำรุงรถโดยสารตานสัญญานี้ นอกจากจะหมายถึงการซ่อมตัวถัง เครื่องยนค์รถ ระบบ 
เครื่องส่ง ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าแล้วให้รวมถึง ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ 
โดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษาดังนี้

(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม'เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๔ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือ 
วัดควันดำระบบกระดาษกรอง และไม'เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมีอวัดควันดำระบบวัด 
ความทึบแสง โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควันดำให้แก'ผู้ว่าจ้างทุก ๑๐ วับ โดยส่งผลการรายงาน 
ทุกเดือน เดือนละครั้ง



๒

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ 
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดท่ีใช้
ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามตารางการ 

บำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาให้รถโดยลารอยู,ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เช่น 

การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่าย และเติมนํ้ามันหล1อลื่นทุกชนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ 
น ํ้าม ัน เพลา เป็นต้น และรวมตลอดท ั้งการบำร ุงร ักษาอ ุปกรณ ์ท ี่จำเป ็น เก ี่ยวก ับ เคร ื่องยน ต ์ โคมไฟ ยาง 
เครื่องปรับอากาศ หรือตัวถังรถโดยสาร การทำความสะอาดประจำวันนั้นให้ปฏิษัติดังนี้

๓.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารออกใช้งานในวันหนึ่งตาม ข้อ ๑๔ 
ให้มีความสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการใช้รับส่งผู้โดยสาร ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทำความสะอาดรถ 
โดยสารคันใดก่อนนำรถนั้นออกรับส่งคนโดยสาร หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขทำความสะอาด 
ให้เรียบร้อย แต่ท้ังน้ีต้องไม,เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน

พนักงาบของคู,สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันทำการตรวจเช็คความสะอาดของรถ 
โดยสารใบแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจเช็ค ซึ่งจัดทำเป็น ๒ ชุด ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด และ 
ให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป

๓.๑.๒ ถ้าผ ู้ร ับจ ้างม ิได ้ทำความสะอาดรถโดยสาร หร ือทำความสะอาดไม ่เพ ียงพอ 
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดได้คันละ ๒๐.-บาท (ย่ีสิบบาทถ้วน) 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 เพ่ือให้ใช้การได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุ 
การใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดีตามปกติ หรือไม,อาจใช้ได้โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ 
ต้องเปล่ียนหรือซ่อมอุปกรณ์น้ันใหม่

๓.๓ การตรวจสภาพ และซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเคร่ืองยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ หรือ 
ที่เก ี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์ หรือที่ 
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ชิ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ 
เป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีต้องเปล่ียนชิ้นส่วนนั้นๆ ภายในระยะเวลาอายุการใช้งานด้วย

๓.๔ การตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถัง ซึ่งรวมถึงหน้าต่าง 
ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารให้อยูในสภาพที่ดีตลอดเวลาตลอดทั้งการดูแลและตกแต่ง 
สีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา

กรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างส ั่งให ้ผ ู้ร ับจ ้างเพ ิ่มเคร ื่องหมายหรือเลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู,เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๓.๕ การตรวจสอบซ่อมแซมกลไกประตูปิดเปิดอัตโนมัติให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา

ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารตามวรรคแรกตามแผนงานการซ่อม 
บำรุงรักษารถโดยสารที่เสนอไว้ต่อผู้ว่าจ้าง

ป ^ ' '



๓

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุง 
มิให้เกิดการซ่อมนอกเหนือจากแผน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง เอกสารหมายเลข ๒

ข้อ ๔ ในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง  ๆ ท่ีเป็นของ 
แท้ และเป็นของใหม่ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเบรค นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดรายการของ 
รถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจึงจะใช้ 
อะไหล่อุปกรณ์ หรือช้ินส่วนอ่ืน  ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที,ไม,หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้เท่าที่จำเป็น 
และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติดมากับรถโดยสารที, 
ส่งมอบคร้ังแรกเส่ือมสภาพไปเสียก่อน

หากผู้รับจ้างไม,ปฏิบํติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และ ถ้าความ 
ชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุงตลอด 
ระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.® อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือ 

เครื่องปรับอากาศ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา นํ้ามันเบรค วัสดุและสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อม
บำรุงตามข้อ ๓

๕.๒ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้ในการซ่อมบำรุงท่ีเหมาะสมกับจำนวนรถท่ีจะต้องซ่อมบำรุง 
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 ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ

ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีขึ้นได้ไม่เกินหนึ่งแห่งเป็นพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน 

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารที่ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อมบำรุงระหว่าง 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น  ๆ น้ันได้

๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที,เก ็บตามข้อ ๗.๓ 
โดยต้องมีพ้ืนที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้

๗.๔.® พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด 
จำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ คัน มีพ้ืนคอนกรีตและมีหลังคา

๕๐ X ๒๐ เมตร= ๑,๐๐๐ ตารางเมตรต่อ



๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๘๐ ตารางเมตร
๗.๔.๓พ ื้นท ี่เพ ื่อทำความสะอาดรถโดยสารซ ึ่งม ีพ ื้นท ี่จอดไดใม ่ต ํ่ากว ่า ๑ ๐  คันต่อ

รถโดยสาร ๑๐๐ คัน
๗.๔ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม,มีสถานที่ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหาสถานที่ 

ดังกล่าวให้โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระชำระค่าเช่าให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ จะไต้ 
ตกลงกัน

ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตการเดินรถร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดมาตรการ 
ในการประหยัดค่านํ้าประปาและไฟฟ้า โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ ๑๐

๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่สำหรับซ่อม 
บำรุงรถโดยสาร ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า-น้ํา ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ําท่ีใช้ในการซ่อมบำรุงท้ังส้ิน

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างตกลงจะไมให้บุคคลอื่นรับช่วงทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แทน 
ผู้รับจ้าง เว้นแต่เป็นการมอบให้บริษัทในเครือของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการซ่อมและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 
ผู้ว่าจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างอาจจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์บางชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ หรือตัวถังหรืออุปกรณ์ของตัวถังตลอดจนการทำความสะอาดรถโดยสารตามความจำ 
เป็นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

กรณีที่ผู้รับจ้างมอบให้บริษัทในเครือเป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อม 
บำรุงตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามที่กำหนดในสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ และ 
ในกรณีที,ผู้รับจ้างมอบงานให้บริษัทในเครือดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดให้บริษัทในเครือดังกล่าวทำสัญญาเข้าร่วมรับผิด 
กับผู้รับจ้างในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยทำตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ ๙. อัตราค่าจ ้างซ ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่ายค ่าจ ้างซ ่อมบำรุง 
ให ้ผ ู้ร ับ จ ้างเป ็น การเห ม าจ ่ายเป ็น รายว ัน เป ็น อ ัตราค ่าจ ้างต ่อค ัน ต ่อว ัน  ในอัตราคันละ ๒ ,๐๔ ๖.๙๑ บาท 
(สองพันสี'สิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่งผู้ว ่าจ้างและผู้ร ับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวับที่๑๐ 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 
ท่ีค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + (ริ).(5)0

กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากผู้ว่าจ้างไม,นำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ เนื่องจากเหตุซึ่งมีใช่ 
ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว อาทิเช่น ไม่มีพนักงานขับรถ ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้าง 
ตามปกติให้กับผู้รับจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในวรรคหน่ึง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงลดค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารคันที่ผู้ว่าจ้าง และ 
ผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี



๙.๑ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างจะร ่วมก ันกำหนดรถคันท ี่หย ุดใช ้งานในวันเสาร ์และวับอาท ิตย ์ 
เป็นการล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ไป โดยผู้รับจ้างไม่ต้องจัดรถคันที่กำหนดให้หยุดใช้งานดัง กล่าวเข้าใช้ประโยชน์ 
ตามสัญญานี้

การกำหนดรถคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้มีรถที่ใช้การไดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจำนวนรถท้ังหมดท่ีใช้งานได้โดยไม่รวมรถคันท่ีเกิดอุบัติเหตุ และรถท่ีหยุดใช้งานอยู่ก่อนวันท่ีกำหนด จำนวนรถท่ีต้อง 
หยุดใช้งานวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความในวรรคน้ีมิให้นำไปเฉล่ียรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๑๕

๙.๒ จำนวนรถท่ีกำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น ถ้ารถคันใดท่ีกำหนดล,วงหน้าไว้ 
เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี คู่สัญญาจะไม่จัดรถที่ใช้งานคันอื่นเข้าหยุด 
แทนคันที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากวันกำหนดตามข้อ ๙.๑ น้ันอีก

๙.๓ สำหรับรถจอดนโยบายวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเชย ผู้ว่าจ้างจะ 
จ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก,ผู้รับจ้างร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๙.๔ ผู้ร ับจ้างมีส ิทธินำรถโดยสารคันที่หยุดใช้งานตามสัญญาช้อนี้ไปทำการซ่อมบำรุงรักษา 
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๕

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำนวนรถที่ให้หยุดตามจำนวนที่กำหนดไว้จะ 
เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารใบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใด 
คันหน่ึงหรือท้ังหมดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๐. ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง ชำระเงิน 
ดังกล่าวให้แก,บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับแทนได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินให้บุคคลนั้นแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับ 
เงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๑๑ . เป ็นท ี่เข ้าใจว่าอ ัตราค ่าจ ้างซ ่อมบำรุงท ี่กำหนดไว้ในข้อ 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. ใบระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก ็บอยู่ 
ในวันทำสัญญานี้ หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ้าภาษีอากรนั้นเป็นภาษีอากรที่เรียกเก็บจากค่าจ้างตามสัญญานี้ 
โดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
ของอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓. ภายในเง่ือนไขแห่งข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันโดยเฉลี่ยจาก 

รถโดยสารทุกคันท่ีใช้งานในเดือนน้ัน ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๙
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันผู้ว่าจ้างจะจ่าย 

ค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๔.-บาท (ส่ีบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตรที่เกินการคำนวณ 
ระยะทางตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามสูตรดังน้ี

OR = K to-CD.xKj 
OR = จำนวนกิโลเมตรที่ว่ิงเกินกำหนด 
อ01 = จำนวนวันท่ีวิ่งจริงตลอดเดือน
«01 = กิโลเมตรท่ีกำหนดต่อวัน
Kb = กิโลเมตรท่ีใช้โนเดือนน้ัน /
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๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ น.หรือก่อน 
๐๔.๐๐ น. ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับ จ ้างจะได ้ร ่วมก ัน กำห น ดค ่าจ ้างตามข ้อ  ๙ แล ะระยะท างต าม ข ้อ ๑๓.๑ และ 
ข้อ ๑๓.๒ และเง่ือนไขอ่ืนๆ เฉพาะรถคันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันนอกจากคันที,ประสบอุบัติเหตุ 

หรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที,ออกใข้ประโยขน์ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น.ของทุกวันหรือตามตาราง 

เดินรถของผู้ว่าจ้างซ่ึงต้องไม,ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารท่ีพร้อมจะใช้ประโยซนได้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้าง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. 

ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถซึ่งไม,เกิน ๒๔.๐๐ น. 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ เว้นแต่รถโดยสารที,ประสบอุบัติเหตุ 
หรือเหตุสุดวิสัย ห่รือรถโดยสารท่ีผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใข้ 
ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหน่ึง  ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างอู่อยู่ก่อนวันนั้นได้ 
ในเกณฑ์คันละ ๒ ช่ัวโมง ต่อคันต่อวันภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน

เพ ื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารออกรับส ่งผู้โดยสาร ผ ู้ร ับจ ้างจะทำการซ ่อมบำร ุง 
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 
คร้ังละ ๑๔ นาทีต่อคัน มีให้ถือว่าเป็นการซ่อมบำรุงตามข้อนี้ แต่ท้ังน้ีต้องไม่ให้เสียตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง 
จะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถในแต่ละอู,คร้ังหน่ึง  ๆ ต้อง 
มีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมงโดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วยและผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง 
ให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามฃ้อน๋ีให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณีผู้ว ่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเข้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผ ู้ร ับจ้างแจ้งผู้ว ่าจ้างจะส่ง 
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้ให้นับเวลาทำการซ่อมบำรุงได้ 
คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ท ุกระยะการใช้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผ ู้ร ับจ ้างมีส ิทธ ิซ ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคันได้ 
ไม่เกิน ๔ ช่ัวโมงต่อเน่ืองกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงตามวรรคสองไม่ได้ และ 
ในวันหน่ึง  ๆ จะเรียกรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อน้ีได้ต่างหากจากวรรคสามของ 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 ช่ัวโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลงไม่ปรับใน 
ช่วงเวลาเร่งด่วน
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ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ และ 
๑๖.๒ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙

การของดใช้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
๑๖.๑ เมือครบกำหนด ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เม่ือครบ 

กำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมือครบกำหนด ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิ 
ขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ทุก  ๆระยะ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ คร้ัง 
คร้ังละ ๓ วัน

๑๖.๒ ขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง 
รถโดยสารแต่ละคันได้เป็นเวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุสัญญานี้โดยคู่สัญญาจะได้ร่วมกันกำหนดรถโดยสารที่จะทำ 
การพ่นสีใหม่ท้ังคันล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

ข้อ ๑๗. วันใดที่ผู้ร ับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไวในข้อ ๑๕ 
วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน้ไห้ผู้ว่าจ้างขั่วโมงละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน 
ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของช่ัวโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง 
ไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างการใช้รับส่งคนโดยสาร 
ระหว่างเส้นทางเดินรถตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วง 
ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดขดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวม 
แล้วต้องไม,เกินวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน โดยคิดเฉพาะรถโดยสารที่เกินร้อยละเจ็ด 
นับแต่เวลาที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไป 
จนถึงเวลาที,สามารถใช้งานรถโดยสารได้ตามปกติ

ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างไม,อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก ็บหรือสถานที่ซ ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถโดยสารและผู้รับจ้างต้องใช้ 
เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและเวลาที่เกินกำหนดเช้าอยู่ในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑๕ 
วรรคสอง ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน์นอกเหนือจากวรรคแรกให้ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ 
๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่งคน 
โดยสารได้ตลอดวันเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ของรถโดยสาร คู่สัญญาตกลงกันดังนี้ 

๑๗ .๑ถ้าผู้ร ับจ้างส่งรถคันใดเข้าใช้งานตามสัญญาข้อ ๑ ๕ หลังจากเวลา ๑ ๑ .๐ ๐ น.ของ 
วันใด ให้ถ ือว่ารถคันน ั้นเป ็นรถโดยสารท ี่ไม ่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันและให ้ต ัดเวลาซ ่อมบำรุงร ักษา 
รถโดยสารคันน้ัน  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๕

๑๗.๒ ผู้ร ับจ้างยินยอมชดใช้ค ่าเส ียประโยซน์ให้ผู้ว ่าจ้าง ๑ ,๕ ๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อย 
บาทถ้วน) ต่อวันต่อคัน ค่าเสียประโยซน่ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าซ่อมบำรุงที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระให้ 
ผู้รับจ้างตามข้อ ๙

ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับประก ันค ุณภาพการซ ่อมบำรุงให ้ม ีรถโดยสารใช ้งานได ้เต ็มจำนวน 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถได้ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังน้ี

- กรณีผู้รับจ้างส่งมอบรถตํ่ากว่าจำนวนรถทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้างยินยอม 
ซดใช้ค่าเสียประโยซนํวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

- กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างส ่งมอบรถน ้อยกว่าร ้อยละ ๘๐ ผ ู้ร ับจ ้างยินยอมซดใช้ค ่าเส ียประโยชน์ 
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 และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถให้ทดแทน 
รถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้นๆ แล้ว ผู้รับจ้างย่อมหลุดพันจากการถูกปรับตามข้อ ๑๗ และ 
ข้อ ๒๐.๒-๒๐.(ร: สำหรับรถโดยสารคันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้า 
แทนรถโดยสารท่ีใข้ประโยซ,น!มใด้คันใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรอง เข้าแทนน้ัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถสำรองมาให้ผู้ว่าจ้างตามวรรคแรกผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อม 
บำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตามสัญญานี้ 
อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม,เหมาะสมสำหรับรับส่ง 
ผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการขบส่งทาง 
บก โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก'ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเป็น 
ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เกี่ยวกับรถสำรองน้ีทั้งส้ิน

ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าเครื่องยนต์ อุปกรณีชองรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม,เป็นไปตามกฎ 
จราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม,ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับเพราะเหตุบกพร่อง 
ดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการเป็น 
เหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียประโยชน์ 
ให้ผู้ว ่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์ได้ว่าเครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร มีได้ชำรุด 
บกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมีได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน 
ค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง

ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลาที่เสียไป 
เนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม,นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณเป็นเวลาซ่อม 
บำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ท้ังน้ีระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็น 
ผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้

ผู้รับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับ
ผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรกและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตขับฃี่ชองพนักงานขับ 
รถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบัติงานได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับ 
จ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการน้ัน

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้นเพราะ 
ความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารหรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ และรถโดยสารยังอยู่ 
ในสภาพท่ีซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารน้ันกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถใช้รับล่ง 
คนโดยสารได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอม 
ชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวับละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

๒๐.๓ ทั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ น ับถัดจากวันที่รถโดยสารเส ียหายหรือ



บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวัน ต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชนัให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ต้ังแต่วันท่ี ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันท่ี ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบ 
สลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ต่อคันรวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ใบอัตรา % ซองอัตราค่าซ่อมบำรุงและหากหลังจากครบ ๑ ๘ ๐ วันแล้ว 
ผู้รับจ้างไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้เสร็จส้ิน สามารถใช้งานได้ตามปกติ คู,สัญญาทั้งสองฝ่าย 
จะได้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที,รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตาม'ข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่งให้ 
ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิให้นำมาใช้บังคับ 
จนกว่าจะถึงวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ม ีส ิทธ ิได ้ร ับค ่าจ ้างตามข้อ ๙ สำหรับค ันท ี่เส ียหายหรือบ ุบสลาย 
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้

๒๐.๗ ในกรณีที่รถโดยสารทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที,ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก,บุคคลภายนอกไปก่อนตามที่ ผู้รับ 
จ้างเห็นชอบด้วย ผู้ร ับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้างที่ผ ู้ว ่าจ้างต้องจ่าย 
ตามข้อ ๙

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่เห็นซอบด้วยและผู้ว่าจ้างต้องถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
ถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใด รวมทั้งค่าใช้จ่ายของ ผู้ว่าจ้างใน 
การดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ให้ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๒๑. ในกรณีท ีรถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายเพราะเหตุอ ื่นนอกจากเหตุตามข้อ ๒๐ หรือ 
สูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานอุทกภัยและ วาตภัย 
ถ้าการเสียหายบุบสลายหรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถโดยสารอยู่ในความครอบครองของคู่สัญญาฝ่ายใด 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคันนั้นอยู่ในสภาพที, 
ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์แห่งช้อนี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคับที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือคันท่ี 
กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองซองผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. ในกรณีท ี่รถโดยสารเส ียหายอันไม,ใช ่เป ็นกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดตามข ้อ ๒๐ หรือ 
ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิดและถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลงดังนี้

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซม โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม 
และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหายหรือบุบสลาย ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งหน้ี หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว่าจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด

๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วันนับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างไม่คิดค่า
ซ่อมบำรุงตามข้อ ๙

๒๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที, ๒๒ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค ่าซ ่อมบำร ุงตาม 
ข้อ ๙ ให้แก่ผ้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม

๙



๑๐

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๕๒ ผู้ว ่าจ้างตกลงชำระค่าจ่อมบำรุงให้แก่ 
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๓!๕ ของอัตราค่าจ่อมบำรุง

๒๒.๕ ตั้งแต่-วันท่ี ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที' ๑๘๐ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงชำระค ่าจ ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๙ ให้แก,ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา V* ของอัตราค่าจ่อมบำรุง

กรณีรถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่งให้ 
ผู้รับจ้างจ่อมแซมหรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อนความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๕ วรรคแรก ยังมิให้นำมาใช้ 
บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการจ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณีที่รถโดยสารทำให้บุคคลภายนอกเสียหาย ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓. ในกรณีที'รถโดยสารสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจจ่อมแซมได้ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้าง 
ตกลงให้สัญญาจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันถัดจากวันที่สูญหายหรือเสียหาย ทั้งน้ี 
ไม่ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบก็ตาม

ข้อ ๒๔. ในกรณีที'ผู้รับจ้างเลิกกิจการหรือเลิกบริษัท ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ว่าจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม,อาจหาบุคคลอื่นมารับช่วงงานตาม 
สัญญาข้อน้ีได้ 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 
ผู้รับจ้างตกลงรับจ่อมบำรุงรถโดยสารคันนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็นที'ยอมรับของ 
ผู้ว่าจ้าง มิฉะน้ัน ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก,ผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา 
หากผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของมูลค่าเสียหายที่คงค้าง 
ชำระทั้งหมด นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องค่าเสียหายนั้น ความในวรรคน้ีมีให้ใช้บังคับสำหรับรถโดยสารที่ 
เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิด

ข้อ ๒๖. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างจ่อมบำรุงตามสัญญานี้ใช้รับส่งคนโดยสารภายในเขต 
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,ปฏิบัติตามสัญญานี้ช้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหายด้วย 
ประการใด เช่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ได้หรือต้องไปซ้ืออะไหล่จากแหล่งอ่ืน



(ริ) (5)

หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายจริงนอกเหนือไปจาก การชดใช้ค่าเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และในกรณีท่ี 
ผู้รับจ้างไม,ดำเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔ โดยมิใช่เหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม 
การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว ่าจ้างเรียกค่าเสียหายตามความ 
ร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างได้รับจากผู้รับจ้างได้ และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา 
นี้ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก'ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ 
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

กรณีผู้ว่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก่อนที่อายุสัญญานี้ครบกำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิก 
สัญญาได้หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ข้อ ๒๙. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒๘ แล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ 
๒๙.๑ ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ ๓๓
๒๙.๒ เรียกเอาค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะจ้างบุคคลอ่ืนทำการน้ีต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
๒๙.๓ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาบในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง 

จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๔ เรียกค่าเสียหายอันพีงมีจากผู้รับจ้าง

ข้อ ๓๐. เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเข้าไปใบที่ 
ทำการของผู้รับจ้างเพื่อนำทรัพย์สินที่จ้างดังกล่าวคืนทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ 
ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

ในกรณีที่ต ้องจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ หากปรากฏว่าเงินค่างาน 
ที่เหลือไม'พอสำหรับการทำงานรายนี้เป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนนั้น จากค ่าจ ้าง 
ที่ค้างชำระตามวรรคแรก และยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังชาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด 
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๓๑. กรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งให้ 
ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๓๒. ในกรณีที่ผู้ว ่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งมีได้กำหนดความรับผิดชอบของ 
ผู้ว ่าจ้างไว้ เป ็นเหตุให้ผ ู้ร ับจ้างต้องเสียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงให ้ผ ู้ร ับจ ้างเร ียกค ่าเส ียหายตามความร้ายแรงของ

d  d  i/q s  %> พ พ  a/ I yความเสียหายทีผู้รับจ้างเด้รับจากผูว่าจ้าง
ข้อ ๓๓. เพ ื่อ เป ็น ห ล ักป ระก ัน ใน การป ฏ ิบ ัต ิตาม ส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ร ับ จ ้างย ิน ยอม น ำห ล ักป ระก ัน  

ในอัตราร้อยละ ๑๐ ชองอัตราค่าจ้างตลอดอายุสัญญา เป็นหนังสือค้ําประกันของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาซน) 
สำนักงานใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒๒ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ตามหนังสือค้ําประกับเลขที่ ๒๐/๑๔๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๓,๑๔๘.-บาท (หน่ึงล้านแปด 
แสนแปดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างกระท ำผ ิดส ัญ ญ าข ้อห น ึ่งข ้อใดและผ ู้ว ่าจ ้างได ้ร ับ ความ เส ียห าย 
หรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามข้อ ๒๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยิดหน่วงหลักประกันตามวรรคแรกไว้ก่อนในกรณีที่ 
ผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้คํ้าประกันรับผิดขอบชำระค่าเสียหายอันเป็นเหตุให้วงเงินหลักประกันลดลงไปเท่าใด 
ผู้รับจ้างตกลงนำหลักประกันมาเพิ่มจนครบจำนวนภายใน๔ วันทำการนับแต่วันที่วงเงินในหลักประกันลดลง และ 
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบี้ย เม ื่อผู้ร ับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล ้ว และได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน หากผู้รับจ้างไม่ยื่น 
คำขอหลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่พ ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิใน 
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันน้ันแก,ผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำฃี้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอ่านและเข้าใจข้อความ 
ตามสัญญาตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

f r

AUTO TECHNIC (THAILAND)
COMPANY LIMITED

1 X

ลงซ่ือ A

V
(นายสุระชั I เอ่ียมวชิรสกุล)

ท *

ผ้ว่า,จ้าง

ลงซื่อ..... เ . ........... I.............. \......ผู้รับจ้าง
(บริษัท ออโตเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

โดย นายฟูโตซิ ซูซูกิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

พยาน
(นางซนิดา พงษ์เล่ืองธรรม)



ใ บ เส น อ ร า ค า

1. ข ้าพ เจ ้า  นางชน ิดา พงษ์เล ื่องธรรม อยู่บ ้านเลขท ี่ 8 2 /2 4 ซอยนวลน้อย แขวงคลองตันเหนือ เขตว ัฒนา 

จ ังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรต ัพท ์02-586-9270 โดย บริษัทออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำก ัด  ผ ู้ลงน ามข ้างท ้ายน ี้

2 . ข ้าพเจ ้าเป ็นผ ู้ม ีค ุณ สมปต ิของผ ู้เสนอราคาครบถ ้วนตามท ี่กำหนด

3. ข ้าพ เจ ้าขอเสน อราคา ตังต ่อไปนี้

ราค าค ่าจ ้างซ ่อ ม แ ซ ม แล ะบ ำร ุงร ัก ษ ารถ โด ยส ารป ร ับ อ าก าศ (ค ร ีม -น ํ้า เง ิน )ย ี่ห ้อ อ ีช ูช ุ จ ำน วน  100 ตัน

-ราคาต ่อต ันต ่อว ัน  2,046.91 บาท (สองพ ันล ี่ล ิบหกบาทเก ้าส ิบเอ ็ดสตางค ์) ราคารวม 

ภ าษ ีม ูลค ่า เพ ิ่ม

■ รวมราคาตลอดอายุส ัญญา 18 ,8 3 1 ,572 .-^ เาท  (ลิบแปดล้านแปดแสนลามหมื่นหนึ่งพ ันห ้าร ้อย 

เจ ็ดล ิบสองบาทถ้วน) ราคารวมภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม

-ระ ยะ เวล าอ าย ุส ัญ ญ า 92 วัน (3 เดือน) น ับก ัดจากว ัน ลงน ามใน ส ัญ ญ าจ ้าง

^V'd ^ ® % / ท ^ พ # ' '# ท *
'/ h r

เสนอราคา ณ . วันที่ 8 ก ัน ยายน  พ.ศ. 2563

1 < VjTT V( TcV-A c iH U  r *'r )  AUTO TECHNIC (THAILAND)
'  COMPANY LIMITED

พ
td v ) ‘/vcffX'cuC'f/ม

บริษ ัทออโต้เทคนิค(ประเทศไทย)จำก ัด

J  _________ล งซ อ ................. ะ:...... .............. .. . . . .ผ ู้เสนอราคา

(นางชนิดา พงษัเล ื่องธรรม)

รองกรรมการผ ู้จ ัดการ

t  n w  o f ท  3 ,



1

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน
ลำดับ เขต หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ วันเริ่มต้นสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

1 7 3001 12-2336 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
2 7 3002 12-2337 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
3 7 3003 12-2338 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
4 7 3004 12-2339 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
5 7 3005 12-2340 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
6 7 3006 12-2341 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
7 7 3007 12-2342 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
8 7 3008 12-2343 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
9 7 3009 12-2344 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
10 7 3010 12-2345 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
11 7 3011 12-2346 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
12 7 3012 12-2347 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
13 7 3013 12-2348 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
14 7 3014 12-2349 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
15 1 3015 12-2350 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
16 7 3016 12-2351 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
17 7 3017 12-2352 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
18 7 3018 12-2353 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
19 1 3019 12-2396 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
20 1 3020 12-2397 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
21 1 3021 12-2398 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
22 1 3022 12-2399 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
23 7 3023 12-2400 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
24 1 3024 12-2401 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
25 7 3025 12-2402 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
26 7 3026 12-2403 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
27 7 3027 12-2404 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
28 7 3028 12-2405 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
29 7 3029 12-2406 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
30 7 3030 12-2407 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน
ลำดับ เขต หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ วันเริ่มต้นสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

31 7 3031 12-2490 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
32 7 3032 12-2491 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
33 7 3033 12-2492 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
34 1 3034 12-2493 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
35 7 3035 12-2494 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
36 7 3036 12-2495 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
37 7 3037 12-2496 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
38 7 3038 12-2497 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
39 7 3039 12-2498 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
40 7 3040 12-2499 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
41 7 3041 12-2500 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
42 7 3042 12-2501 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
43 7 3043 12-2540 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
44 7 3044 12-2541 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
45 7 3045 12-2542 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
46 7 3046 12-2543 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
47 1 3047 12-2544 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
48 7 3048 12-2545 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
49 7 3049 12-2546 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
50 1 3050 12-2547 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
51 1 3051 12-2548 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
52 7 3052 12-2549 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
53 7 3053 12-2550 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
54 7 3054 12-2551 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
55 1 3055 12-2577 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
56 7 3056 12-2578 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
57 7 3057 12-2579 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
58 7 3058 12-2580 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
59 7 3059 12-2581 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
60 7 3060 12-2582 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563



3

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน
ลำดับ เขต หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ วันเริมต้นสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

61 7 3061 12-2583 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
62 7 3062 12-2584 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
63 1 3063 12-2585 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
64 7 3064 12-2586 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
65 7 3065 12-2587 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
66 7 3066 12-2777 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
67 7 3067 12-2778 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
68 7 3068 12-2779 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
69 7 3069 12-2780 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
70 7 3070 12-2781 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
71 7 3071 12-2782 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
72 7 3072 12-2783 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
73 7 3073 12-2784 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
74 1 3074 12-2785 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
75 7 3075 12-2786 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
76 7 3076 12-2787 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
77 7 3077 12-2788 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
78 7 3078 12-2789 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
79 7 3079 12-2790 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
80 7 3080 12-2791 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
81 1 3081 12-2815 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
82 7 3082 12-2816 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
83 7 3083 12-2817 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
84 7 3084 12-2818 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
85 1 3085 12-2819 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
86 7 3086 12-2820 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
87 7 3087 12-2821 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
88 7 3088 12-2822 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
89 7 3089 12-2823 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
90 1 3090 12-2824 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563



4

บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนรถ 100 คัน
ลำคับ เขต หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ วันเริมต้นสัญญา วันส้ินสุดสัญญา

91 7 3091 12-2825 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
92 7 3092 12-2826 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
93 7 3093 12-2827 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
94 7 3094 12-2828 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
95 7 3095 12-2829 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
96 7 3096 12-2830 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
97 7 3097 12-2831 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
98 7 3098 12-2832 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
99 7 3099 12-2833 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563
100 7 3100 12-2834 1 ตุลาคม 2563 31 ธันวาคม 2563



บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 

คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษา

รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นาเงิน) ย่ีห้ออืซูรุ่นCQA650A/T จำนวน 100 คัน

ค ั̂



คุ่ม ือปฏิป ้ฅ ิทารบ ํ'เร ุงร ัทษารถโคยส'เรปรับอ'เทาค ( คร ีม-น ํ้นง ิน  ) ย ี่ห ้a ร ีซ ุซ ุ ร ุ่น COA65QA/T
I :ตรวจเช็ค,ท่าความสะอาด,เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรด C : เปลี่ยน A : ปรับแต่ง L : หล่อลํ่น

หมวด ลำดับ รายการ ระยะบริการทุก  ๆ( กิโลเมตร )
1.000 แรก 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 100,000 150,000 200,000 300,000

เครืองยนต์ 1 ไสักรองนามันเครือง C C
2 ไสักรองช่วย C C
3 ไสักรองน่ามันโซล่า ( ทิแชสซิส) C C
4 ไสักรองน่ามันโซล่า ( ทเครืองยนต่) C C
5 ไสักรองอากาศ C ( ตรวจเช็คทำความสะอาดทุก 6,000 กม.)
6 สายพานชุดระบายความรัอนฃองเครองยนต์ I
7 หัวฉีด I
8 ฟ้าน,ช่อเพลิง ( ตรวจปรับแต่งองศาการกีดป้ามัน) I
9 ยางแท่นเครองหนา และหลัง I
10 ท่อยางนกหล่อเย็น I
11 ป้าขาทล่อเย็น ( LLC ) C
12 ฝาหม้อน่า I
13 เทอรโมสติ'ท I
14 หม้อพไทไอเสีย I
15 ระยะห่างวาลวไอดี-ไอเสีย A
16 โอทอร์ฮอลลัเครืองยนต์ I

เกียร์ออโตเมดิก 1 เกียร์ออไตพติก และอุปกรณ์ชุดควบดุมไฟฟ้า A A
2 ไสักรองน่ามันเกียร์ออโดฌติก C C
3 ชุดท่อยางป้าหล่อเย็นเกียร์ออโตเมดิก I
4 โอทอรฮอลล่เกียร์ออโตเมดิก I

สี!องท้าย 1 สีเองท้าย (ตรวจเช็ครกยรัวซีม) I
2 เพลากลาง L I

ระบบรองรับ 1 ลุงลมหนา I
ลุงลมหลัง I

2 วาล์วควบคุมลุงลมหน้า-หลัง C
3 ถูกขาง TORQUE ROD C
4 ถูกยาง STABILIZER BAR I C
5 โช๊คอัพหท้า-หลัง (ตรวจเช็คการรัวของป้ามันและถูกยางรุ!ใช๊คอัพ) I

r



คู่ม ือปงิร ุบต ิการบำรุงร ักษ'!รถโดยส'เรปรับอากาศ ( คร ีม-นนงิน  ) ย ี่ห ้ออซ ูซ ุ ร ุ่น COA65QA/T
I ะ ตรวจเช็ค, ทำความสะอาด, เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรุด C ะ เปลี่ยน A ะ ปรับแต่ง L ะ หล่อลื่น

หมวด ลำดับ รายการ ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร )
1.000 แรก 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 100,000 150,000 200,000 300,000

พวงมาลัยเพาทอร 1 กระปกพว'!มาลัยเพาทอร 1
2 ป็มพวงมาลัยเพาเว05 I
3 สลักคอม้า ( คิงพิน ) L I
4 ลูกหมากคันส่ง L I
5 ลูกหมากคันชัก I
6 ท่อยางปามันไ*ดรอรค I

ระบบเบรก 1 ผ้าเบรก I
2 ชุดลูกยางเบรก C
3 กระบอกเบรกหน้า-หลัง 1
4 สปริงเบรก หน้า-หลัง I
5 หม้อลมเบรก I C
6 เบรกวาล์ว I C
7 จานเบรก หน้า-หลัง I
8 ลูกปีนคุมล้อหน้า ■ หลัง I
9 สาขอ,อนน้ํามันเบรก I
10 ชุดวาล์วเดรนน้ําจากลังลม I
11 วาล■ ’วควบกุมระบบลม ( AIR VALVE ) I
12 GOVERNOR ควบคุมระบบลม I
13 เช็ควาล์วลังลม I
14 กรองระบบลม ( AIR DRYER) C

อุปกรณ์ไฟ่ฟ้า 1 แบตเตอร่ี I C
2 มอเตอร์สตาร์ท I
3 ไคชารจ I
4 มอเตอรป็คป้าฝน I



ค ู่ม ือปฦบ ัต ิการม ่าร ุงร ัทษารถโตยสารปร ับอากาศ ( ครีม-น'!เงิน ) ย ี่ห ้อย ีช ุซ ุ รุ่น COA65QA/T
I : ตรวจเช็ค, ทำคว!มสะอาด, เปลี่ยนใหม่ในกรณีชำรูด C ะ เปลียน A ะ ปรับแต่ง L ะ หล่อรน

หมวด ลำตับ รายการ ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร )
1.000 แรก 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 100,000 150,000 200,000 300,000

ระบบหล่อล่ืน 1 น้ํามันเคร่ืองยนต์ C C
2 น้ํามันเกียร์ออโตเมติก C C
3 ปำมิ'นเ?เองท้าย C C
4 น้ํามันพวงมาลัยเพาทอร์ C C
5 น้ํามันเบรก C
6 จาระบีลูกปีนล้อ C

ระบบเคร่ํรงปรับ 1 คอมเพรสเซอร์แอร์ I
อากาค 2 ชุดสายพาน1ขับคอมเพรสเซอร์แอร์ I

3 น้ําขาแอร์ R-134a ( เช็กรอยร่ัวซึม , การขึคร้คแป็บน้ํายา) I
4 ไดรเออร C

ตัวถัง 1 ซ่อมปรับสภาพตัวถัง ปรับสภาพตัวกัง



คู่มือปฏิบัติการบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-น้ําเงิน ) ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น CQA650A/T
ระยะบริการทุกๆ ( กิโลเมตร) 1,000 12,000 24,000 36,000 60,000 100,000 150,000 200,000 300,000

เปล่ียนไสักรองน่ามันเคร่ือง, ไสักรองช่วย, เปลี่ยนกรองโขล่า (ที่แชสซีส), เปลี่ยนกรองโขล่าที่เครื่องยนต์,ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมเกียร์ 
ออโตเมดิก และอุปกรณ์ชุดควบคุมไฟท้า, เปลี่ยน1ไสักรองนํ้ามันเกียร์, เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง, เปลี่ยนนํ้ามันเกียร์, เปลี่ยนน่ามันเท้องท้าย. 
เปลี่ยนน้ํามันเพาทอร, ขันโบลท้ฝาสบ, ปรับทั่งระยะวาล์วไอดี-ไอเสีย
เปล่ียนไสักรองน้ํามันเคร่ือง, ตรวจเช็คสายพานเครื่องยนต์, ตรวจเช็คยางแท่นเครื่องหน้า-หลัง, ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบคุมเกียร์ออโตเมดิก และอุปกรณ ์
ชุดควบคุมไฟท้า, ตรวจเช็ค๓ เบรก, ตรวจเช็คชุดวาล์วเดรนนํ้าจากลังลม, ตรวจเช็ควาล์วควบคุมระบบลม, ตรวจเช็คกาวานาควบคุมระบบลม, 
แบตเตอรี่, เปล่ียนน้ํามันเคร่ือง, ตรวจเช็คสายพานคอมเพรสเซอร์, ตรวจเช็คน่ายาแอร์

เปลี่ยนไสักรองช่วย, เปลี่ยนไสักรองน่ามันเชื้อเพลิงที่แชสซีส และที่เครื่องยนต์, เปลี่ยนไสักรองอากาศ

ปรับตงระยะวาล์วไอดี, ไอเสีย, เปลี่ยนไสักรองน่ามันเกียร์, เปลี่ยนชุดลูกยางเบรก, ตรวจเช็คชุดกระบอกเบรก, ตรวจเช็คสปริงเบรกหน้า-หลัง, ตรวจเช็คจานเบรกหน้า-หลัง, 
ตรวจเช็คลูกปีนดุมสัอหน้า-หลัง, 1 เปลี่ยนน่ามันเกียร์, เปลี่ยนน่ามันเท้องท้าย, เปลี่ยนน่ามันเพาทอร์, เปลี่ยนน่ามันเบรก, เปลี่ยนจาระบีถูกปีนสัอ

ตรวจเช็คฝาหมัอน่า, ท่ออากาศ, ตรวจเช็คทั่วไป
ตรวจเช็คป็มเช้ือเพลิง (ตรวจปรับแต่งองศาการฉีดน่ามัน), ตรวจเช็คหัวฉีด, ตรวจเช็คท่อยางน่าหล่อเย็น, เปลี่ยนน่ายาหล่อเย็น, เช็คเทอร์โมสติ''ก, เช็คหม้อพักไอเสีย, เช็คท่อยางป้าหล่อเย็นเกียร์, 
ตรวจเช็คเพลากลาง, ตรวจเช็คลูกยางกันโคลง, เช็คโช๊คอัพหน้า-หลัง, ตรวจเช็คถูกหมากกันส่ง, เช็คลูกหมากกันชัก, เช็คท่อยางน่ามันไฮดรอลิก, ตรวจเช็คหม้อลมเบรก, ตรวจเช็คเบรกวาล์ว, 
ตรวจเช็คสายอ่อนป้ามันเบรก, ตรวจเช็ควาล์วลังลม, ตรวจเช็คมอเตอร์ป็ดน่าฝน
เปล่ียนวาล์วควบคุมอุงลมหน้า-หลัง, เปลี่ยนแบตเตอรี่, ตรวจเช็คไดชาร์จ
เปล่ียนลูกยางทอร์ครอด, เปลี่ยนชุดลูกยางกันโคลง,เปลี่ยนหม้อลมเบรก,เปลี่ยนเบรกวาล์ว,เปลี่ยนกรองระบบลม,ตรวจเช็คมอเตอร์สตาร์ท,เปลี่ยนไดรเออร์ระบบปรับอากาศ
ตรวจเช็คเคร่ืองยนต์, ตรวจเช็คเกียร์ออโตเมดิก, ตรวจเช็คเท้องท้าย, ตรวจเช็คธุงลมหน้า-หลัง, ตรวจเช็คกระปุกพวงมาลัยเพาทอร์, ตรวจเช็คป็มเพาทอร์, ตรวจเช็คชุดสลักคอม้า, ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์แอร์, ซ่อมปรับสภาพตัวลัง

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

ะ การหลวมคลายของน๊อตล้อ
- เปลี่ยนยางใหม่เมอสภาพดอกขางไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สัอหน้า : ใช้ยางใหม่

สัอหลัง : ใช้ยางหล่อดอก

ตัวถัง
ตรวจเช็คประจำวัน ะ สัญญาณไฟต่างๆ, กรื่งสัญญาณต่างๆ, ประดูผู้โดยสาร, ประตชุกเฉิน, เก้าอี้

ผู้โดยสาร, อุปกรณ์ตับเพลิง
ตรวจซ่อมตัวลังและอุปกรณ์ต่างๆ ทุกระยะ 100,000 กม. (111)
ปรับสภาพสีตัวลัง และพ่นสีใหม่ ทุกๆระยะ 300.000 กม. ( 3 ข )

Ĉ



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

วัน/เดอน/ปี เบอร์รถ สาย หน่วยงาน เลขกิโลเมตร หมายเหตุ

ลำดับ รายการตรวจเช็ค สภ าพการตรวจเช ็ค ป็ญหาท่ีตรวจพบ หมายเหตุ
A B C

ระบบเคร่ืองยนต์
1 เสียงเคร่ืองยนต์
2 ระดับนามันเคร่ืองยนต์
3 ระดับนาหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
4 สภาพควันไอเสีย
5 เกจวัคอุณหภูมิเคร่ืองยนต์
6 เกจวัดแรงดันน้ํามันเคร่ือง
7 สายพานชุดระบายความร้อนเคร่ืองยนต์

ระบบเกียร์
1 การทำงานของเกียร์ออโตฌติก
2 ระดับน้ํามันเกียร์
3 เกจว่ดอุณหภูมินามนเกียร์

ระบบเบรก
1 ระดับน้ํามันเบรก
2 ระยะห่างผ้าเบรก
3 แรงดันลมในถังลม

ระบบไฟห้า
1 สัญญาณไฟเบรก
2 สัญญาณไฟเล้ียว
3 สัญญาณแตร
4 ไฟใหญ่
5 ระบบป็ดน้ําฝน

ระบบเคร่ืองปรับอากาศ
1 สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์
2 ชุดคอลยคล้ทช้ คอมเพรสเซอร์
3 น้ํายา R134a
4 สวทยํควบคุมความเร็วมอเตอร์ Evaporator

ยาง
1 แรงดันลมยาง
2 สภาพการสึกหรอของยาง

ตัว ถัง
1 สัญญาณก'รงผู้โดยสาร
2 ชุดประตูลม
3 ประตูธุกเฉิน
4 ไฟบอกระดับความสูงของตัวถัง
5 เก้าอ้ีผู้โดยสาร
6 อุปกรณ์ถังดับเพลิง

A ดี

B พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
C ไม่ดี,หรือ,เปล่ียน

ผลการตรวจเช็คการซ่อม 
□  ผ่าน □  ไม่ผ่าน

หัวหน้าหน่วย



ตารางกใรตรวจเช็คระยะ 12,000 กม. รถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-นํ้าเงิน ) ย ี่ห ้ออ ีช ูช ุ รุ่น CQA650A/T

วัน/เสือน/ปี เบอร์รถ สาย หน่วยงาน เลขกิโทเมตร รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

A B C A B C

1 MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF 26 เช็ค MOTOR, CON. 1 EVA.
2 เช็ค LOAD SENSOR 27 เช็คกระปุกพวงมาลัย
3 เช็คสายพาน 28 เช็คระบบไฟแสงสว่าง
4 เช็คน้ํายาหล่อเย็นหม้อน้ํา 29 เช็คไคร์สตาทร์
5 เช็คหม้อนก , วาล์วฝาหม้อน้ํา 30 เช็ค1ไดร์ชารท
6 เช็คยางแท่นเครื่องหน้า , หลัง
7 เช็คเกียร์ออโต้
8 เช็คเฟืองท้าย
9 เช็คกากบาคเพลากลาง
10 เช็คบุ๊ช TORQUE ROD หน้า-หลัง
11 เช็คลูกยางกันโคลงหน้า - หลัง
12 เช็คโช๊คอัพหน้า 1 ลูกยางโช๊ค
13 เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโช๊ค
14 เช็คลูกหมากคันชัก , ยางกันฝ่นคันชัก
15 เช็คลูกหมากคันส่ง , ยางกันฝ่นดันส่ง
16 เช็คหม้อลมเบรค
17 เช็คเบรควาล์ว
18 เช็ควาล์วลังลม
19 เช็คระบบแอ5
20 เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์
21 เช็คคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์
22 เช็คท'อน้ํายาแอร์ LOW , ท่อน้ํายา HI
23 เช็ค DRYER ( DM-1)
24 เช็คDRAINVALVE DM-1
25 เช็ค LEVELING VALVE

A ดี

B พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
c ไมค,หรือ,เปล่ียน

ผลการตรวจเช็คการซ่อม 
□  ผ่าน □  ไม่ผ่าน

- $ ^ f

หัวหน ้าหน ่วย



ตารางการตรวจเช็คระยะ 60,000 กม. รถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-นํ้าเงิน ) ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น CQA650A/T

วัน/เดือน/ปี เบอร์รถ สาย หน่วยงาน เลขกิโลเมตร รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

A B C A B C

1 MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF 26 เช็คท,อน้ํายาแอร์ LOW , ท่อน้ํายา HI
2 เช็ค LOAD SENSOR 27 เช็ค DRYER ( DM-1)
3 เช็คสายพานเครื่องยนต์ 28 เช็คDRAINVALVE DM-1
4 เช็คป็มเช้ือเพลิง 29 เช็ค LEVELING VALVE
5 เช็คท่อยางน้ําหล่อเย็นเครื่องยนต์ 30 เช็ค MOTOR, CON. 1 EVA.
6 เช็คน้ํายาหล่อเย็นหม้อน้ํา 31 เช็คกระปุกพวงมาลัย
7 เช็คหม้อน้ํา , วาล์วฝาหม้อน้ํา 32 เช็คระบบไฟแสงสว่าง
8 เช็คยางแท่นเครื่องหน้า 1 หลัง 33 เช็คไคร์สตาทร์
9 เช็คเกียร์ออโต้ 34 เช็คไคร์1ชาร์ท
10 เช็คเฟืองท้าย
11 เช็คกากบาดเพลากลาง
12 เช็คถุงลมหน้า,หลัง
13 เช็คกระโปรงถุงลมหน้า,หลัง
14 เช็คบุ๊ช TORQUE ROD หน้า-หลัง
15 เช็คลูกยางกันโคลงหน้า - หลัง
16 เช็คโช๊คอัพหน้า 1 ลูกยางโช๊ค
17 เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโช๊ค
18 เช็คล ูกหมากคันชัก , ยางกันฝ่นคันชัก
19 เช็คลูกหมากคันส่ง , ยางกันฝ่นคันส่ง
20 เช็คหม้อลมเบรค
21 เช็คเบรควาล์ว
22 เช็ควาล์วกังลม
23 เช็คระบบแอร์
24 เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์
25 เช็คคลัทช์คอมเพรสเซอร์แอร์

A ดี

B พอใช้,แท้ไข,ปรับแต่ง
c ไม่ดี,หรือ,เปล่ียน

ผลการตรวจเช็คการซ่อม 
□  ผ่าน □  ไม่ผ่าน cน ^

ห ัวหน ้าหน ่วย



ตารางการตรวจเช็คระยะ 100,000 กม. รถโดยสารปรับอากาศ ( ครีม-นํ้าเงิน ) ยี่ห ้ออีซ ูข รุ่น CQA650A/T

วัน/เดือน/ปี เบอร์รถ สาย หน่วยงาน เลขกิโลเมตร รายการแจ้งซ่อม

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

ลำดับ รายการตรวจเช็ค
สภาพการตรวจเช็ค

A B C A B C

1 MOBIDDIG เช็คระบบเกียร์ ZF 26 เช็คระบบแอร์
2 เช็ค LOAD SENSOR 27 เช็คคอมเพรสเซอร์แอร์
3 เช็คสายพานเคร๋ืองยนต์ 28 เช็คคลัทชํคอมเพรสเซอร์แอร์
4 เช็คป็มเช้ือเพลิง 29 เช็คลูกปีนพลูเล่ย์ไอเคิลคอมแอร์
5 เช็คหัวฉีด 30 เช็คลูกยางคอมแอร์
6 เช็คหม้อพักไอเสีย 31 เช็คท่อน้ํายาแอร์ LOW , ท่อน้ํายา HI
7 เช็คท่อยางน้ําหล่อเย็นเครื่องยนต์ 32 เช็ค DRYER ( DM-1)
8 เช็คน้ํายาหล่อเย็นหม้อน้ํา 33 เช็คDRAINVALVE DM-1
9 เช็คหม้อน้ํา 1 วาล์วฝาหม้อน้ํา 34 เช็คถูกปีนรอกพัดลมหม้อน้ํา
10 เช็คยางแท่นเคร่ืองหน้า , หลัง 35 เช็ค LEVELING VALVE
11 เช็คสลักคอม้า 36 เช็ค MOTOR, CON. 1 EVA.
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 1 ลูกยางโช๊ค
20 เช็คโช๊คอัพหลัง , ลูกยางโชค
21 เช็คลูกหมากคันชัก , ยางกันฝนคันชัก
22 เช็คลูกหมากคันส่ง 1 ยางกันฝนคันส่ง
23 เช็คหม้อลมเบรค
24 เช็คเบรควาล์ว
25 เช็ควาล์วถังลม

A ดี

B พอใช้,แก้ไข,ปรับแต่ง
c ไม่ดี,หรือ,เปล่ียน

ผลการตรวจเช็คการซ่อม 
□  ผ่าน □  ไม่ผ่าน

p '

ห ัวหน ้าหน ่วย



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

การบำรุงรักษาทวืผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
1 ระบบการบำรุงรักษาเครองยนต์ของรถโดยสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Overall Efficiency)
2 การประยุกต์ใช้Product Maintenance เพ่ือให้เครองยนต์, ยางและตัวถังรถโดยสารใช้งาน 

ได้ตลอดอายุการใช้งาน

3 ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการซ่อมบำรุงรถโดยสาร
4 สามารถส่งมอบรถให้ถับฃสมก.ออกวิ่งปรัการตามสัญญาซ่อมบำรุง
5 ความปลอดภัยของการให้ปรัการ (Safety first)

ก ิจ ก รรม ห ล ัก TP M  8 ข ้อ

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 มีปริมาณท่ีพอเพียง

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
- ระบบควบคุมน้ําเสีย
- ระบบควบคุมควันดำ
- ระบบควบคุมเสียงดัง
- Safety first



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการว่าจ้าง'ช่อรณซมและ
บำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม -  น้ําเงิน ย่ีห้อ อีซูซุ จำบวบ ๑๐๐ คัน

องค์การขบส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 
อากาศครีม -  นํ้าเงิน ย่ีห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี 

๑. ความเปน็มา
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ (องค์การ) มีภารกิจใบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรถโดยสารวิ่งให้บริการได้เพียงวันละประมาณ ๒,๕๐๐ คัน เป็นรถโดยสารที่ 
ใช้งานมานาน ๑ ๕ -  ๒๕ ปี องค์การมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างซ ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับ 
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. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยี่นช้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของ 

รัฐไว้ซั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนด ตามท ี่ป ระกาศเผยแพ ร ่ใน ระบ บ เคร ือข ่ายส ารส บ เท ศของ 
กรมบัญซีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไร้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตามนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจาบุเบกษา

๓.ฅเ เป็นนิติบ ุคคลผู้ม ีอาชีพรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ที่ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายี่นช้อเสนอให้แก่องค์การณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เร้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้และความคุ้มกับเข่นว่านั้น

๓.๑๐ ผ ู้ย ี่นข ้อเสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
(Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e  -  GP) ของกรมบัญชีกลาง



- ๒  -

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารและเป็นผลงานที่ 
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกซนที่องค์การเซื่อถือ

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารมาพร้อมกับการ
ยื่นข้อเสนอ

๔. ขอบเขตของงานและคณุลกัษณะเฉพาะ
เงื่อนไขการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม -  นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ

จำนวน ๑ ๐ 0 คัน
๔. ระยะเวลาใบการดำเนนิการ

ระยะเวลาว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม -  นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ 
จำนวน ©๐0 คันมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี (๑๒ เดือน)

กรณีผู้ว่าจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญา!ด้โดยให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๖. การตรวจรับ
องค์การจะตรวจรับรถตามเงื่อนไขการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร โดยผู้แทน 

หรือคณะกรรมการที่องค์การได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 
๗. วงเงนิในการดำเนนิการ

วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม -  นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 
๑ ๐ ๐  คัน ตลอดอายุส ัญญา ๑ ปี (๑๒ เดือน) หรือ (๓๖๔ วัน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๗๑๒,๒๑๔.๐๐ บาท 
(เจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

๘. หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้ องค์การจะพิจารณาตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาให้คะแนนตามป็จจัยหลักและนํ้าหนักที่กำหนด ตังบี้ 
๑. ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๒. มาตรฐานการบริการ กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามสัดส่วน ๑๐๐ คะแนน ดังบี้

ลำคับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน

๑ ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ๔๐
- ความพร้อมของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมๆ ๒๐
- ความพร้อมของทีมงานในการซ่อมแซม (ร)(ร!

- ความพร้อมในการสำรองอะไหล่
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดแผนการซ่อมแซมฯ จำนวนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใข้ 

โครงสร้างทีมงาน การสำรองอะไหล่ และรูปภาพประกอบโดยยื่นมาพร้อมการเสนอราคา

๑๔

๒ ผลงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารที่ผ่านมา ๔๐
- เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกซนท ี่องค์การเชื่อถือ ๒๐
-  วงเงินในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงานที่เสนอ (ร)(ร!
-  ประสบการณ์การซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามผลงานท ี่เสนอ 

ผ ู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาท ี่ม กีารกำหนดวงเงินและ 
ระยะเวลาการซ่อมแซมฯ มาพร้อมการเสนอราคา

(ร)(ร!



๙. ราคากลาง
ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ สัญญาว่าจ้างซ่อมแซม 

และบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศครีม -  นํ้าเงิน ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน สัญญา เลขที่ ร.๖ ๙ /๖ ๑  
ลว.๒๓ ส.ค.๖ ๑ ในอ ัตราค ่าจ ้างค ันละ ๒,๐๔๖.๙๑ บาท (สองพ ันส ี่ส ิบหกบาทเก ้าส ิบเอ ็ดสตางค ์) รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๐. การจา่ยเงนิ
องค์การจะจ่ายเงินค่าจ ้างซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถ ในอัตราเฉลี่ยต่อคันต่อวัน ไม่เกิน

...................บาท ให้แก่ผู้ร ับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเป็นรายเดือน โดยองค์การจะทำการตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวช้องให้เรียบร้อยแล้วจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป 

๑®. หลักประกัน
๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓,๗๓๔,๖๑๔.๐๐ บาท
โดยหลักประกันดังกล่าวองค์การจะคืนให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการเสนอราคาภายใน ๑๔ วัน 

นับถัดจากวันที่ยี่นข้อเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารแล้ว เว้นแต่ผู้ที่ซนะการเสนอราคา 
องค์การจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือเมื่อได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

๑๑.๒ หลักประกับสัญญา ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ 
จะต้องทำสัญญากับองค์การ ภายใบ ๗ วัน นับถัดจากวับที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น 
จำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาค ่าจ ้างตลอดอาย ุส ัญ ญ า ให ้องค ์การย ึดถ ือไว้ตลอดอายุส ัญญา การคืน 
หลักประกันจะคืบให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๑๑.๓ หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ ไม่ไปทำสัญญา 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การจะรีบหลักประถันตามข้อ ๑๑.๑

๑๒. ขอ้สงวนสทิธสิำหรับการซอ่มแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
๑๒.๑ องค์การขอสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อผู้มีอำนาจได้อนุมัติ

สั่งจ้างแล้วเท่านั้น
๑๒.๒ องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิกโครงการที่ยังมีได้ลงนามใบสัญญาได้ทุกเมื่อ และ 

องค์การทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการทำสัญญาจากผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ซนะเสนอราคาได้ทุกเมื่อ โดยผู้มี 
สิทธิเสนอราคาหรือผู้ซนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใด  ๆ จากองค์การ

๑๒.๓ องค์การสงวนสิทธิที่จะแกิไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่!ด้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ใบการจัดซื้อจัดจ้างที่ไมใช่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา (ครีม -  บํ้าเงิน) ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน ๑๐๐ คัน 
(อายุสัญญาเหมาซ่อม ๑ ปี) หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ องค์การขนส่งมวลซน 
กรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑๐๐ คัน 
ระยะเวลา ๑ ปี เป็นงบดำเนินการขององค์การ เป็นเงิน ๗๔,๗๑๒,๒๑๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ราคาอ้างอิง
ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารรถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ย่ีห้ออีรุ}ชุ 
แบบ CQA ๖๕๐ AT จำนวน ๑๐๐ คัน คับละ ๒,๐๔๖.๙๑ บาท ต่อวัน เป็นเงิน ๗๔,๗๑๒,๒๑๕.๐๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใซ้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปี 
งบประมาณ สัญญาว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ (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 นายมานิตย์ รื่นภาคจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๕.๓ นางสาวรัซนี ลออทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
๕.๔ นายสมคักดี้ นครเอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ
๕.๕ นางนพพร มีวงษ์สม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่
๕.๖ บางญาณี เซ็นเครือ หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ



เง่ือนไขการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยฝ็ารปรับ■ อากาศ (ครีม-น้ําเงิน),ย่ีห้ออีซฃ

คำนยิาม
“การซ ่อมแซม” หมายถึง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของรถโดยสารฯ ที่ชำรุดบกพร่องหรือใช้งาบ 

ไม่ได้ตามปกติ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เซ่น การซ่อมตัวถังรถโดยสาร ระบบเครื่องยนต์ และระบบอื่น  ๆ
ท ี่เก ี่ยวเน ื่องกับเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบส่งกำลัง (เกียร์และเหืเองท้าย) ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ป ้าย 
สัญญาณ (Signage) ระบบสีและตัวถัง

“การบำร ุงร ักษา” หมายถึง การบำรุงรักษาให้รถโดยสารใช้การได้ด ีตลอดเวลา ตลอดทั้งการ 
บำรุงร ักษาอุปกรณ ์ท ี่จำเป ็นเก ี่ยวก ับเครื่องยนต์ด ีเซล ให้เป ็นไปตามหลักการของการบำรุงรักษาเซิงป ้องกัน 
(Preventive Maintenance) แล้วจะต้องให้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สภาพเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ
เพ ื่อวัดความเส ี่ยงท ี่อาจจะเกิดขึ้นก่อนกำหนดอายุการใช้งาน หรือเพ ื่อป้องกันมิให้เก ิดการยืดอายุการใช้งาน 
ของอุปกรณ์ต่างๆ

เง่ือนไขหลกั
ข้อ ๑. ผ ู้ร ับจ้างต้องซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-น ํ้าเง ิน) ขนาด ๑๒ 

เมตร ยี่ห้อ อีซูซุ แบบ CQA ๖๕๐ AT จำบวบ ๑๐ ๐  คัน
ข้อ ๒. โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑
ข้อ ๓. การซ ่อมบำร ุงรถโดยสาร น อกจากจะห มายถ ึงการซ ่อมต ัวถ ัง เคร ื่องยนต ์รถ ระบบ 

เครื่องส่ง ระบบเกียร์ ระบบเบรก ระบบไฟฟ้าแล้วให้รวมถึง ผู้ร ับจ้างต้องท้าการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ 
โดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังนี้

(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม่เกินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือ 
วัดควันดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัด 
ความทึบแสง โดยผู้ร ับจ ้างจะต ้องรายงานผลการตรวจว ัดคว ันดำให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างท ุก ๑ ๐  วับ โดยส่งผลการ 
รายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์
(๓) ค่าแรงดับหัวอืด เป็นไปตามมาตรฐานหัวอืดที่ใข้
ผ ู้ร ับจ ้างจะส ่งค ่าว ัดกำล ังอ ัดและค ่าแรงด ันห ัวอ ืดตามข ้อ (๒), (๓) ให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างตาม 

ตารางการบำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาให้รถโดยสารอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา 

เซ่น การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัดอืด เปลี่ยนถ่าย และเติมบํ้ามันหล่อลื่นทุกขนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรก 
นํ้าม ันเกียร์ น ํ้ามับเพลา เป็นต้น และรวมตลอดทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป ็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ โคมไฟ 
ยาง เครื่องปรับอากาศ หรือตัวถังรถโดยสาร การทำความสะอาดประจำวันนั้นให้ปฎิบํติดังนี้

๓.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารออกใช้งานในวันหนึ่งตาม 
ข้อ ๑๔ ให ้ม ีความสะอาดและอย ู่ใบสภาพเร ียบร ้อยเหมาะสมก ับการใช ้ร ับส ่งผ ู้โดยสาร ถ ้าผ ู้ร ับจ ้างม ิได ้ 
ทำความสะอาดรถโดยสารค ัน ใดก ่อน น ำรถน ั้นออกร ับส ่งคน โดยสาร ห ร ือท ำความ ส ะอาดไม ่เพ ียงพ อ 
ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน



พนักงานของทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันทำการตรวจเช็คความสะอาดของรถ 
โดยสารในแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจเช็ค ซึ่งจัดทำเป็น ๒ ชุด ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑ ชุด 
และให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป

๓.๑.๒ ถ้าผู้ร ับจ้างมิไต้ทำความสะอาดรถโดยสาร หรือทำความสะอาดไม่เพืยงพอ 
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดไต้คันละ ๒๐.-บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อวัน

๓.®.๓ กรณีที่น ํ้าทำความสะอาดรถโดยสารมีไม่เพ ียงพอ ผู้ร ับจ้างมีหน้าที่ต ้องปิด 
กวาดทำความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร ส่วนภายนอกตัวรถโดยสารให้ทำความสะอาดเท่าที่สามารถจะทำได้ 
ใบกรณีบี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความสะอาดรถโดยสารที่ไม,เร ียบร้อยตามข้อ ๓.๑.๑  และผู้ว ่าจ้างไม ่ห ักค่าจ้าง 
ตามข้อ ๓.๑.๒

๓.๒ การตรวจสภาพอ ุปกรณ ีต ่าง  ๆ ของรถโดยสาร เข่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ ้าเบรค 
ระบบกันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟและอุปกรณีอื่น  ๆ เพื่อให้ใช้การได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา 
และเม ื่อครบอาย ุการใช ้งาน หรืออ ุปกรณ ีส ่วนใดเส ื่อมสภาพจนใช้การไม ่ไต ้ด ีตามปกติ หรือไม่อาจใช้ไต้ 
โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณีบั้นใหม่

๓.๓ ก ารต รวจส ภ าพ  และซ ่อมแซ ม แก ้ไขป ร ับ ป ร ุง เคร ื่องยน ต ์ และส ่วนประกอบ 
เครื่องยนต์ หรือท ี่เก ี่ยวเน ื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ขิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของ 
เคร ื่องยนต ์ หร ือท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับเครื่องยนต ์ช ิ้นใดหมดอาย ุการใช ้งาน หรือม ีสภาพท ี่ทำให ้การทำงานของ 
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบเป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆ ภายในระยะเวลา 
อายุการใช้งานด้วย

๓.๔ การตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถ ังและโครงสร้างของต ัวถ ัง ซึ่งรวมถึง 
หน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณีอื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่ด ีตลอดเวลาตลอดทั้ง 
การดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมายและเลขประจำรถให้อยู่ใบสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา

กรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างส ั่งให ้ผ ู้ร ับจ้างเพ ิ่มเครื่องหมายหรือเลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๓.๕ การตรวจสอบซ่อมแซมกลไกประตูปิดเปิดอัตโนมัติให้อยู่ใบสภาพการใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา

ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องทำการซ ่อมบำรุงร ักษารถโดยสารตามวรรคแรกตามแผนงานการ 
ซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารที่เสนอไว้ต่อผู้ว่าจ้าง

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารให้เป ็นไปตามแผนการซ่อม 
บำรุง มิให้เกิดการซ่อมบอกเหนือจากแผน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง

ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณีชิ้นส่วนต่าง  ๆ ท ี่เป ็นของแท้ และเป็น 
ของใหม่ นํ้ามันหล่อลื่น น ํ้าม ันเบรค น ํ้าม ันเก ียร ์ น ํ้าม ับเพลา ต ้องใช ้ให ้ถ ูกต้องตามข้อกำหนดรายการของ 
รถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่อุปกรณีหรือชิ้นส่วนตังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจึงจะ 
ใช้อะไหล่อุปกรณี หรือชิ้นส่วนอื่น  ๆ ที่ม ีคุณภาพดีเท่าเทียมกับไต้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่'ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้เท่าที่ 
จำเป ็น และต้องมีสภาพที่ใช้การไต้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล,อดอกไต้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติดมากับ 
รทโดยสารที่ส่งมอบครั้งน.รก!.สื่อมสภาพไป!.สียก่อบ



๓
หากผู้ร ับจ้างไม่ปฏิบัต ิตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบตเหตุขึ้น 

และถ ้าความ ชำร ุด เส ียห ายท ี่เก ิดข ึ้น เพ ราะค วาม บ ก พ ร ่องท างเท ค น ิค ขอ งอะไห ล ่อ ุป ก รณ ์ผ ู้ร ับ จ ้างเป ็น  
ผู้รับผิดขอบเอง

ผ ู้ร ับจ ้างม ีหน ้าท ี่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให ้เพ ียงพอกับการซ่อมบำรุง 
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.ร) อ ุปกรณ์ อะไหล่ ขึ้นส่วน ส ่วนประกอบของเครื่องยนต์หร ือท ี่เก ี่ยวก ับเคร ื่องยนต ์ 

หรือเครื่องปรับอากาศ นํ้ามันหล่อลื่น น ํ้าม ันเก ียร์ น ํ้ามันเพลา นํ้ามันเบรค วัสดุและสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ใบการ 
ซ่อมบำรุงตามข้อ ๓

๕.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับจำนวนรถที่จะต้อง
ซ่อมบำรุง

๕.๓ รถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และช่างผู้ชำนาญในการตรวจซ่อม 
ประจำรถ,นั้นตามความจำเป็น ถ ้าผู้ร ับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามข้อบี้เป ็นของตบเองไต้ ผู้รับจ้าง 
ต้องติดต่อกับผู้ม ีอาขีพในทางลากหรือยกรถไว้ล ่วงหน้า และพร้อมท ี่จะรับจ้างลากหรือยกรถไต้ตลอดเวลา 
ไม่ว่าการลากหรือการยกรถนั้นตกอยู่ในความรับผิดขอบของฝ่ายใด หรือของบุคคลภายนอก

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

ข้อ ๗. ในการปฏ ิบ ัต ิการเพ ื่อทำการซ ่อมบำร ุงรถโดยสาร ผ ู้ว ่าจ ้างม ีหน ้าท ี่จ ัดหาโดยผ ู้ว ่าจ ้าง 
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปบี้

๗.๑ บี้ามันเขึ้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงาบอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ

ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานท ี่จอดเก ็บรถโดยสารซ ึ่งผ ู้ว ่าจ ้างจะจ ัดให ้ม ีข ึ้นไต ้ไม ่เก ินหน ึ่งแห ่งเป ็นพ ื้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน 

ไม่เพ ียงพอหรือไม่เหมาะสมเน ื่องมาจากสภาพการดำเน ินก ิจการเด ินรถ ผู้ร ับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารที่ 
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงรวมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อมบำรุงระหว่างผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างฉบับอื่น  ๆ นั้นไต้

๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซ ึ่งต ้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก ็บตามข้อ ๗.๓ 
โดยต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปบี้

๗.๔.๑พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒0 เมตร= ๑ ,๐ ๐ ๐  ตาราง 
เมตรต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐ ๐  คัน มีพื้นคอนกรืตและมีหลังคา

๗.๔.๒พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๘๐ ตารางเมตร 
๗.๔.๓พื้นท ี่เพ ื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่งม ีพ ื้นท ี่จอดไต้ไม ่ตากว่า ๑ ๐  คันต่อ

รถโดยสาร ๑๐๐ คัน
๗.๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่มี?เถานที่ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหาสถานที่ 

ดังกล่าวให้โดยความเห็นชอบของผู้ว ่าจ้าง โดยผู้ว ่าจ ้างจะต้องเป ็นผู้ร ับภาระชำระค่าเข ่าให ้แก่ผ ู้ร ับจ ้างตามที่ 
จะไต้ตกลงกัน



ผู้ว ่าจ ้างจะแต่งต ั้งคณะกรรมการระดับเขตการเด ินรถร่วมกับผู้ร ับจ ้าง เพื่อกำหนด 
มาตรการ ในการประหยัดค่าบํ้าประปาและไฟฟ้า โดยกำหนดเป็าหมายให้ลดลงร้อยละ ๑๐

๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่สำหรับ 
ซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งผ ู้ว ่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า-นํ้า ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงเป ็น 
ผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างตกลงจะไมให้บุคคลอื่นรับช่วงทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ 
แทนผู้ร ับจ้าง เว้นแต่เป ็นการมอบให้บริษ ัทในเครือของผู้ร ับจ้างเป็นผู้ดำเน ินการซ่อมและได้ร ับอนุญาตเป็น 
หนังสือจากผู้ว ่าจ้างแล้ว แต่ผู้ร ับจ้างอาจจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์บางชิ้นส่วน 
ของเครื่องยนต์ หรือที่เก ี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ หรือตัวถังหรืออุปกรณ์ของตัวถังตลอดจนการทำความสะอาด 
รถโดยสารตามความจำเป็นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ

กรณีที่ผ ู้รับจ้างมอบให้บริษัทใบเครือเป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือจ้างบุคคลภายบอกทำการ 
ซ่อมบำรุงตามวรรคหนื่ง ไม่เป ็นเหตุให ้ผ ู้ร ับจ้างพ ้นจากความรับผิดขอบตามที่กำหนดในสัญญาซ่อมบำรุงน ี้

1 ร) d  e j  i / Q /  ร /  ร) ร /  A  «1 ‘ะH 0 /  I a / « /  ร /  ร /  Q / 6> ร /  Q  V  f l  <3 a /  Iทุกประการ และใบกรณีทิผู้รับจ้างมอบงานให้บริษัทในเครือดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดให้บริษัทเนเครือดังกล่าว 
ทำสัญญาเข้าร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยทำตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ ๙. อัตราค่าจ ้างซ่อมบำรุง ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงจ่ายค ่าจ ้างซ ่อมบำรุง ให ้ผ ู้ร ับจ ้างเป ็นการเหมาจ ่าย 
เป ็นรายวันเป็นอัตราค่าจ้างต่อคันต่อวัน ในอัตราคับละ บาท ( ) ต่อวัน
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชำระเง ินค ่าจ ้างตามวรรคหนื่งผ ู้ว ่าจ ้างและผู้ร ับจ ้างตกลงให ้ชำระก ันเป ็นรายเด ือน 
ทั้งนี้ ผ ู้ว ่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ร ับจ้างทราบภายในวันที่๑๐  ของเดือน 
ถัดไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้Iห้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว ่าจ้างจะต้องชำระค่าจ้างภายใน ๒๐ วัน นับ 
แต ่ว ันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ร ับใบแจ้งหน ี้โดยจ่ายเป ็นเช ็คข ีดคร่อม ถ ้าผ ู้ว ่าจ ้างผ ิดน ัดไม ่ชำระค ่าจ ้างภายในกำหนด 
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ด้างชำระ ดังนี้

ใบกรณีที่ชำระเงินล่าข้ากว่าเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้างตก 
ลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ด้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๐.๗๕

ในกรณีที่ชำระเงินล่าข ้ากว่าเวลาที่กำหนด เกินกว่า ๓๐ วัน ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงชำระดอกเบ ี้ย 
ของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๑.๑๐

กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม หากผู้ว่าจ้างไม่นำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ เนื่องจาก 
เหตุซึ่งมิใซ่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว อาทิเซ่น ไม่มีพนักงานขับรถ ไม'มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผ ู้ว ่าจ ้างยังคง 
จะต้องชำระค่าจ้างตามปกติให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง

ท ั้งสองฝ่ายตกลงลดค่าจ ้างเหมาซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสารคันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง และ 
ผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสารืและวันอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

๙ .๑  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะร่วมกันกำหนดรถคันที่หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
เป ็นการล ่วงหน ้าเป ็นรายส ัปดาห ์ไป โดยผ ู้ร ับจ ้างไม ่ต ้องจ ัดรถค ันท ี่กำหนดให ้หย ุดใช ้งาบด ังกล ่าวเข ้าใช ้ 
ประโยชน์

การกำหนดรถคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙ .๑ น ี้ จะต้องกำหนดให้มีรถที่ใข้การไดิไม่ 
ต ํ่ากว ่าร ้อยละ ๘๐ ของจำนวนรถทังหมดที่ใซ้งา■ นได้ โดยไม ่รวมรถค ันท ิเก ิดอ ุน ัต ิเหต ุ และรถท ิห ย ุดใช ้งาน อย ู่
ก่อนวันที่กำหนดจำนวนรถที่ต ้องหยุดใช้งานวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความในวรรคนี้มีให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็น 
เวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕



๙.๒ จำนวนรถที่กำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น ถ้ารถคันใดที่กำหนด 
ลวงหน้าไว้เกิดอุบํติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี คู่ส ัญญาจะไม่จัดรถที่ใช้ 
งานคันอื่นเช้าหยุดแทบคับที่เกิดอุบติเหตุหลังจากวันกำหนดตามช้อ ๙.๑ นั้นอีก

๙.๓ สำหรับรถจอดนโยบายวันเสาร์-วันอาทิตย์ ว ันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดซดเชย 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก่ผู้ร ับจ้างร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๙.๔ ผ ู้ร ับ จ ้าง ม ีส ิท ธ ิน ำร ถ โ ด ย ส าร ค ัน ท ี่ห ย ุด ใ ช ้ง า น ไ ป ท า ก า ร ซ ่อ ม บ ำร ุง ร ัก ษ า  
นอกเหนือจากกำหนดเวลาซ็่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่แล้วตาม ๑๕

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ใด ถ ้าฝ ่ายผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าจำนวนรถที่ให ้หยุดตามจำนวน 
ที่กำหนดไว้จะเปีนเหตุให้ผู้ว ่าจ้างต้องเสียประโยชน์ ผู้ว ่าจ้างจะไม่ใช้ส ิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารใบวันเสาร์ 
หรือวันอาทิตย์นั้นคับใดคันหนึ่งหรือทั้งหมดก็ไต้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๐. ในการชำระค ่าจ ้างซ ่อมบำรุงตามข้อ ๙ ผ ู้ร ับจ้างมีส ิทธิแจ้งเป ็นหนังส ือขอให้ผ ู้ว ่าจ้าง 
ชำระเงินด ังกล ่าวให ้แก ่บ ุคคลหนึ่งบ ุคคลใดรับแทนไต้ และในกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างไต ้ชำระเง ินให ้บ ุคคลนั้นแล ้ว
6) 9/๘* I 9/0 / 9/ M 9/0» ๘, เ 9/ I o ‘๗7 9/เห้ถอว่าผู้รับจ้างใต้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงนืแล้ว

ข้อ ๑๑. เป ็นท ี่เช ้าใจว ่าอ ัตราค ่าจ ้างซ ่อมบำรุงท ี่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒ 
เป ็นอัตราท ี่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอลล่าร ์สหรัฐ ที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญา 
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสารหรือนํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น หรือลดลงกว่าราคา ในวัน 
ลงนาม ในสัญญา ร้อยละ ๑ 0  หรือในกรณีที่ค ่าแรงขั้นตํ่าตามที่รัฐบาลกำหนดสูงขึ้นกว่าราคาใบวับลงนามใบ 
ส ัญญา และอาย ุส ัญ ญ าจ ้างซ ่อมบำร ุงรถโดยสารครบกำห น ด ๑ ป ีแล ้ว ค ู่ส ัญ ญ าฝ ่ายใดฝ ่ายห น ึ่งม ีส ิทธ ิ 
ร ้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๙  และข้อ ๑๓.๒ ไต้ โดยจะไต้ตกลงกันภายใน 
ระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วับ

ข้อ ๑๒. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญา ถ ้าม ีการเก็บภาษีอากรเพ ิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก ็บอยู่ 
ในว ันทำส ัญ ญ า ห ร ือกำห น ดภาษ ีอากรข ึ้น ให ม ่ ถ ้าภ าษ ีอ าก รน ั้น เป ็น ภ าษ ีอ าก ร ท ี่เร ียก เก ็บ จ าก ค ่าจ ้าง  
ตามสัญญา
โดยตรง ค ู่ส ัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ ้างตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่ง การ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงชองอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓. ภายใบเงื่อนไชแห่งข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันโดยเฉลี่ย 

จากรถโดยสารทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๙
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันผู้ว ่าจ้างจะ 

จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๔.-บาท (สี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตรที่เก ิน 
การคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้

OR = K to - (D .x K J
OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด 
อ๑ = จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
«๑ = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
«๒ = กิโลเมตรที่ใซ้ในเดือนนั้น



๖
๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐0 น.หรือก่อน 

๐๕.๐๐ น. ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างจะได ้ร ่วมก ันกำหนดค่าจ ้างตามข ้อ ๙ และระยะทางตามข ้อ๑๓.๑ และข้อ 
๑๓.๒ แล ะเงื่อนไขอื่น  ๆ เฉพาะรถคันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอาย ุส ัญ ญ า ผ ู้ร ับจ ้างต ้องจ ัดให ้รถโดยสารท ุกค ันนอกจากค ันท ี่ประสบ 

อุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที่ออกใช้ประโยซนโต้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้
๑๔ .๑ .๑ต ั้งแต ่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓ ๐ น.ของทุกวันหรือ 

ตามตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม่ก่อน ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยซน์ไต้ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาป ฏ ิบ ัต ิการเด ิน รถของผ ู้ว ่าจ ้าง คือ ต ั้งแต ่เวลาประมาณ  
๐๕.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเล ิกปฏิบ ัต ิการเดินรถของผู้ว ่าจ้างตามตารางการเดิน 
รถซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารออกรับส่งคบโดยสารอยู่ใบเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ 
เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผ ู้ร ับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ 
และ ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๕. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใข้ 
ประโยซน่ไต้ทุกคันในวันหนี้ง  ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างลู่อยู่ก่อนวัน 
นั้นใดิในเกณฑ์คันละ ๒ ช่ัว'โมง ต่อคันต่อวันภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน

เพื่อประโยซน่ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผ ู้ร ับจ ้างจะทำการซ ่อมบำร ุง 
ช่วงเข้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ บ. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ บ. ถึง ๑๙ .๐๐  บ.ไม่ไต้ เว้นแต่ 
เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารใต้ในระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกิน 
อัตราร้อยละ ๗ ของรถที่ใข้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็ค 
หรือซ่อมบำรุงไม่เก ินครั้งละ ๑๕ นาทีต ่อค ัน ม ิให ้ถ ือว ่าเป ็นการซ ่อมบำร ุงตามข ้อน ี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสีย 
ตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว ่าจ ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให ้ผ ู้ร ับจ ้างทำการซ่อมบำรุงตามท ี่ผ ู้ร ับจ ้างแจ้งแต ่ท ั้งน ี้ 
ผู้รับจ้างจะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงไต้ครั้งละไม,เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถใบแต่ละลู่ 
ครั้งหนึ่ง  ๆ ต้องมีซ่วงระยะเวลาห่างกันไม,น ้อยกว่า ๑ ชั่วโมงโดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย 
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณีผู้ว่าจ้างไม,อาจส่งรถโดยสารคับใดเข้าซ่อมบำรุงไต้ตามที่ผ ู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างจะส่ง 
รถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนื้โห้นับเวลาทำการซ่อมบำรุงไต้ 
คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ท ุกระยะการใช ้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผ ู้ร ับจ้างมีส ิทธิซ ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคัน 
ไดไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อเน ื่องกัน แต ่ผ ู้ร ับจ ้างจะเร ียกรถโดยสารเข ้าซ ่อมบำร ุงในช ่วงเวลาใดช ่วงเวลาหน ึ่ง 
ตามวรรคสองไม่ไต้ และในวันหนึ่งๆ จะเรียกรถโดยสารเข้าซ ่อมบำรุงตามข้อนี้ไต้ต ่างหากจากวรรคสามของ 
ข้อ ๑๕ ไม่เกิน ๑๐  คัน ต่อรถโดยสาร ๑ ๐ ๐  คัน ถ้ารถโดยสารมีจำนวนน้อยกว่า ๑ ๐ ๐  คัน ให้ลดจำนวนรถ 
โดยสารที่เร ียกเข ้าซ ่อมบำรุงลงตามส่วน ผ ู้ว ่าจ้างจะต้องส่งรถโดยสารให้ผ ู้ร ับจ้างในเวลาไม่เก ิน ๑๑.๐๐  น. 
ใบแต ่ละว ับ



ในกรณีผู้ว่าจ้างส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างน้อยกว่า ๕ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้างมีสิทธิ 
ซ ่อมบำรุงเต็ม ๕ ชั่วโมง แม ้เวลาด ังกล่าวน ี้จะล่วงเข ้าในช ่วงเวลาเร ่งด ่วนตามวรรคสอง และผู้ว ่าจ ้างตกลง 
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุส ัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖ .๑ และ 
๑๖.๒ และผู้รับจ้างไม,มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙

การของดใข้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑๖ .๑ เมื่อครบกำหนด ๕0,000 กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน 

เม ื่อครบกำหนด ๑ 0 0 ,๐ ๐ ๐  กิโลเมตร ผ ู้ร ับจ ้างม ีส ิทธ ิขอให ้ผ ู้ว ่าจ ้างงดใช ้รถได ้ ๑ วัน เม ื่อครบกำหนด 
๑๕ ๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถใด้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ 
ทุก  ๆ ระยะ ๕0,000 กิโลเมตรต่อไป ต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน

๑๖.๒ ขอให ้ผ ู้ว ่าจ ้างงดใช้รถโดยสารเพ ื่อผ ู้ร ับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซม 
ตัวถังรถโดยสารแต่ละคันใด้เป็นเวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุส ัญญา โดยทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันกำหนดรถ 
โดยสาร ที่จะทำการพ่นสีใหม่ทั้งคันล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

ข้อ ๑๗. วันใดที่ผู้รับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ 
วรรคแรก ผู้ร ับจ้างตกลงยิบยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน์ให้ผู้ว ่าจ้างชั่วโมงละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ต่อคัน ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ข ัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ 
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างการใช้ 
ร ับล ่งคนโดยสารระหว่างเส ้นทางเด ินรถตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ม ีจำนวนเก ินร ้อยละเจ ็ดของรถท ี่ใช ้ร ับล ่ง 
คนโดยสารในแต่ละช่วง ผ ู้ร ับจ้างยินยอมรับผิดซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว ่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๓ ๐๐.-บาท 
(สามร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวมแล้วต้องไม,เก ินวันละ ๑,๕ ๐๐.-บาท (หน ึ่งพ ับห ้าร ้อยบาทถ้วน) ต่อคัน 
โดยคิดเฉพาะรถโดยสารที่เก ินร้อยละเจ็ด นับแต่เวลาที่ผ ู้ร ับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว ่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว ่าจ้าง 
ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาที่สามารถใช้งานรถโดยสารได้ตามปกติ

ในกรณีที่ผู้ว ่าจ้างไม,อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ ่อมบำรุง 
ไปร ับล ่งคนโดยสารได ้เพราะความบกพร่องทางเทคน ิคของเคร ื่องยนต ์หร ืออ ุปกรณ ีของรถโดยสารและ 
ผ ู้ร ับจ้างต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเก ินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งและเวลาที่เก ินกำหนดเข้าอยู่ในช่วง 
ระยะเวลาตามข ้อ  ๑๕ วรรคสอง ผ ู้ร ับจ ้างตกลงย ินยอมซดใช ้ค ่าเส ียประโยซน ์บอกเหน ือจากวรรคแรก 
ให้ผู้ว่าจ้างอีกในอัตราชั่วโมงละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

ใน กรณ ีท ี่ผ ู้ร ับ จ ้างไม ่อาจน ำรถโดยส ารออกจากท ี่จอด เก ็บ ห ร ือส ถาน ท ี่ซ ่อม บ ำร ุง 
ไปรับล่งคนโดยสารได้ตลอดวับเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณีของรถโดยสาร 
ทั้งสองฝ่ายตกลงถันดังนี้

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างล่งรถคันใดเข้าใช้งานตามข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑๑.๐๐  น. ของวันใด 
ให ้ถ ือ ว ่ารถ ค ัน น ั้น เป ็น รถ โดยส ารท ี่ไม ่อาจน ำออ ก ใช ้งาน ได ้ตล อดว ัน แล ะให ้ต ัด เวล าซ ่อม บ ำร ุงร ัก ษ า 
รถโดยสารคันนั้น  ๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามข้อ ๑๕

๑๗.๒ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อย 
บ าท ถ ้วน ) ต ่อว ับ ต ่อค ับ  ค ่า เส ีย ป ระโย ช น ์ต าม ข ้อ น ี้ ผ ู้ร ับ จ ้างต กล งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ักจ ากค ่าซ ่อม บ ำร ุงท ี่ผ ู้ว ่าจ ้าง  
ต้องชำระให้ผู้รับจ้างตามข้อ ๙



๘
ผ ู้ร ับจ ้างจะต ้องร ับประก ันค ุณ ภาพการ‘ช่อมบำรุงให้มีรถโดยสารใช้งานได้เต็ม 

จำนวน หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถไต้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน่ไห้แก่ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
- กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างส ่งมอบรถตรกว่าจำนวนรถทั้งหมด แต่ไม ่น ้อยกว่าร้อยละ ๘ 0 

ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์วันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อดัน
- กรณ ีผ ู้ร ับจ ้างส ่งมอบรถน ้อยกว ่าร ้อยละ ๘๐ ผ ู้ร ับจ ้างย ินยอมขดใช ้ค ่าเส ีย 

ประโยชน์ วันละ ๓,๐๐๐.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อดัน
ข้อ ๑๘. เพื่อบรรเทาการถูกปรับตามข้อ ๑๗ หรือ ๒๐.๒-๒๐.๕ และไนระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างใช้ 

สิทธิชองดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสาร 
โดยความเห็นชอบของผู้ว ่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์แทนรถโดยสาร คันที่ต้องหยุดซ่อมแซม เกินกว่า 
เวลาท ี่กำห น ดตามข ้อ ๑๕ หรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ไต้ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๒๐.๒-๒๐.๕ และเม ื่อผ ู้ร ับจ ้าง 
ส่งมอบรถให้ทดแทนรถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามช้อนี้นๆ แล้ว ผู้ร ับจ้างย่อมหลุดพันจากการถูก 
ปรับตามข้อ ๑๗ และข้อ ๒๐.๒-๒๐.๕ สำหรับรถโดยสารดันนั้นตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ 
ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเช้าแทนรถโดยสารที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ดันใดแล้ว ค ่าปรับจะยุต ิลงในเวลาที่รถสำรอง 
เช้าแทนนั้น

ในกรณีที่ผู้ร ับจ้างนำรถสำรองมาให้ผู้ว่าจ้างตามวรรคแรกผู้ร ับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
ซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามนี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถดันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตามสัญญา 
นี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองดันใหม่ไต้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสมสำหรับ 
รับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต ้องม ีล ักษณะและได้ร ับอน ุญาต และได ้ร ับการตรวจสภาพจากกรมการ 
ขนส่งทางบก โดยผู้ว ่าจ ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก่ผ ู้ร ับจ้าง และ 
ผู้รับจ้างเป็นผู้ร ับภาระค่าธรรมเนียมค่าภาษี และค่าใช้จำยต่าง  ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุส ัญญา ถ ้าเครื่องยนต์ อุปกรณีชองรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม่เป็นไป 
ตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับเพราะเหตุ 
บกพร่องดังกล่าว ผู้ร ับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นชอง 
ทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้าง 
ต ้องซดใช ้ค ่าเส ียประโยชน ์ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างตามข ้อ ๑๗ ท ั้งน ี้เว ้นแต ่ท ั้งสองฝ ่ายร ่วมก ันพ ิส ูจน ์ได ้ว ่าเคร ื่องยนต ์ 
อุปกรณีชองรถโดยสาร มีไต้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดชองผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผู้ว ่าจ้างได้ชำระค่าปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผ ู้ร ับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้าง 
หักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง

ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลาท ี่ 
เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารดันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณ 
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ผ ู้ว ่าจ้างต้องจ่ายไป 
ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้

ผ ู้ร ับจ ้างตกลงจะจ ัดหาเคร ื่องว ัดคว ันดำไว ้เพ ื่อใช ้ในการตรวจสอบร่วมก ันระหว ่าง 
ผู้ว่าจ้างกับผู้ร ับจ้างด้วย

ในกรณ ีท ี่พน ักงานฃ ั■ บรถถูกจ ั•บกุมเพราะเหต ุตามวรรคแรกและพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ตาม  
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับชี่ไว ้ ผ ู้ร ับจ ้างไม ่อาจดำเน ินการชำระค ่าปร ับ หรือไม่อาจนำใบอนุญาตฃับชี่ชอง



พนักงานขับรถคืนมาได้ เน ื่องจากต ิดว ันหยุดราชการเป ็นเหต ุไห ้ผ ู้ว ่าจ ้างไม,อาจนำรถโดยสารออกปฏ ิบ ัต ิ 
งานได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะใบวับหยุดราชการนั้น

ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้วเห็นว่าเกิดขึ้น 
เพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสารหรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุง และรถโดยสารยังอยู่ 
ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถ 
ใช้รับส่งคนโดยสารได้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน น ับถ ัดจากว ันท ี่รถโดยสารเส ียหายหร ือบ ุบสลาย ผ ู้ร ับจ ้าง 
ยิบยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนื่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว ่าจ้าง ในอัตราวับละ ๑,๕ ๐๐.-บาท (หนื่งพับห้าร้อย 
บาทล้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวัน ต่อคัน ใบอัตราคร็่งหนื่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้รับจ้างยิบยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว ่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,๕ ๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อย 
บาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ชองอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ตั้งแต่วับที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวับที่ ๑๘๐ น ับถัดจากวันท ี่รถโดยสารเส ียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว ่าจ้าง ใบอัตราวับละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้า 
ร ้อยบาทล้วน) ต่อคัน รวมกับค ่าซ ่อมบำรุงเป ็นรายวัน ต่อคัน ในอัตรา V4 ชองอัตราค่าซ ่อมบำรุงและหาก 
หลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้เสร็จสิ้น สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติ ทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผ ู้ว ่าจ้าง 
มิได้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิ 
ให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ม ีส ิทธ ิได ้ร ับค ่าจ ้างตามข้อ ๙ สำหร ับค ันท ี่เส ียหายหร ือบ ุบสลาย 
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้

๒๐.๗ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารทำให ้บ ุคคลภายน อกเส ียห าย ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดชดใช ้ 
ค ่าเส ียหายให้แก่บ ุคคลภายนอกแต่ผ ู้เด ียว และในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างจะต้องชำระค่าเส ียหายให้แก่บุคคลภายนอก 
ไปก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นชอบด้วย ผู้ร ับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้างที่ 
ผ ู้ว ่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๙

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่เห ็นชอบด้วยและผู้ว ่าจ ้างต ้องถ ูกบ ุคคลภายนอกฟ ้องร้อง 
เร ียกค ่าเส ียหาย ล ้าศาลพิพากษาให้ผ ู้ว ่าจ้างซดใช้ค ่าเส ียหาย ค่าสินไหมทดแทบ หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใด รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้
ให้ผ้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๒๑. ในกรณีท ี่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายเพราะเหตุอ ื่นนอกจากเหตุตามข้อ ๒๐ หรือ 
สูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิส ัยหรือไม่ ซ ึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การน ัดหยุดงานอุทกภัยและ
วาตภ ัย ถ ้าการเส ียหายบ ุ■ บสลายหรือส ูญหายน ั้นเก ิดข ึ้นใน'ขณะท ี่รถโดยสารอยู่ในความครอบครองของฝ ่ายใด
ฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว



® o
ในกรณ ีท ี่รถโดยสารเส ียหายหรือบ ุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคันบั้นอยู่ใบ 

สภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใข้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยซนํแห่งฃ้อนี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือ 

คันที่กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ใบความครอบครองของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๒. ในกรณ ีท ี่รถโดยสารเส ียหายอ ันไม่ใช ่เป ็นกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ้างต ้องรับผ ิดตามข้อ ๒๐ หรือ 

ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิดและถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลงดังนี้
๒๒.๑ ผ้ร ับจ้างจะต้องเป็นผ้ซ ่อมแซม โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันในเรื่องรายการ

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วับที่ได้รับแจ้งหนี้ หากผ ู้ว ่าจ ้างผ ิดน ัดผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องขำระดอกเบ ี้ยร ้อยละ ๑๔ ต่อปี 
นับแต่วับผิดนัด

๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างไม่ 
คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๙

๒๒.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นด้นไปจบถึงวันที่ ๒๒ ผู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค่าซ ่อมบำรุงตามข้อ 
๘ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม

๒๒.๔ ตั้งแต่วับที่ ๒๓ เป็นด้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงให้แก่ 
ผู้รับจ้างเป็นรายวับต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้ว ่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๙ ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตรา lA ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณ ีรถโดยสารเส ียหายหรือบ ุบสลายตามข้อน ี้ แต่รถโดยสารคันบั้น ผ ู้ว ่าจ ้าง 
มิได้นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใข้รถคันบั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรค 
แรก ยังมิให้นำมาใข้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณ ีท ี่รถโดยสารทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียห าย ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องร ับผ ิดซดใช ้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓. ในกรณีที่รถโดยสารสูญหายหรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้าง 
ตกลงให ้ส ัญญาจ้างซ ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารค ันบั้นเป ็นอันสิ้นส ุดลงน ับแต่ว ันถัดจากวันที่ส ูญหายหรือ 
เสียหาย ท้ังน้ีไม,ว่าการสูญหายหรือเสียหายบั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดซอบก็ตาม

ข้อ ๒๔. ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างเล ิกก ิจการห ร ือเล ิกบร ิษ ัท  ผ ู้ร ับจ ้างต ้องจ ัดหาบ ุคคลอ ื่นซ ึ่งเป ็นท ี่ 
ยอมรับของผู้ว ่าจ้างเข ้าปฏิบ ัต ิการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงทุกประการ ถ้าผู้ร ับจ้างไม่อาจหาบุคคลอื่น 
มารับช่วงงานตามสัญญาข้อนี้ได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว ่าจ้างนำข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และยินยอมให้ 
เลิกสัญญานี้!.ด้

ข้อ ๒๔. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใช้เก็บปกติ หรือ 

สถานที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน
ผู้รับจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารคืนให้แก่ผู้ว ่าจ้าง เม ื่ออายุส ัญญาสิ้นสุดลง หรือผู้ว ่าจ้าง 

บอกเล ิกสัญญาตามข้อ ๒๔ โดยส ่งมอบในสภาพเดียวกับเวลาที่ร ับมอบจากผู้ว ่าจ ้าง ยกเว้นการเส ื่อมสภาพ 
ท ี่เก ิดจากการใช ้งานโดยปกต ิของรถโดยสาร

ถ้ารถโดยสารที่นำมาส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสภาพขำรุดเกินกว่าที่ใข้ประโยชน์ตามปกติแล้ว 
ผู้รับจ้างตกลงรับซ่อมบำรุงรถโดยสารคันบั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็นที่ยอมรับของ



ผู้ว ่าจ ้าง มิฉะนั้น ผู้ร ับจ้างต้องซดใช้ค่าเส ียหายให้แก่ผู้ว ่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุ 
สัญญา หากผู้ร ับจ้างชำระค่าเส ียหายล่าช ้า ผู้รับจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของมูลค่า 
เส ียหายที่คงค ้างชำระทั้งหมด น ับแต ่ว ันถ ัดจากวันท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกร้องค ่าเส ียหายน ั้น ความในวรรคนี้มิให้ใช้ 
บังคับสำหรับรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเปีบผู้รับผิด

ข้อ ๒๖. ผ ู้ว ่าจ ้างตก ลงจะน ำรถโดยส ารท ี่จ ้างซ ่อ ม บ ำร ุงบ ี้ใช ้ร ับ ล ่งค บ โดยส ารภ ายใน เขต  
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ ้าผ ู้ว ่าจ้างนำรถออกใช้งาน 
นอกเขตจังหวัดดังกล่าวช้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะใต้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถคันบี้ใหม่โดยเร็ว

ข้อ ๒๗. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนั้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และซิ้บส่วนของเครื่องยนต์หรือ 
ของรถโดยสารที่ใช้การไมใต้แล้วใวิให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว ่าจ ้างจะจัดหาภาชนะบรรจุน ั้าม ัน 
ดังกล่าวไว้ให้ เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างเห ็นว่าน ํ้าม ันด ังกล ่าวหรือซากของอ ุปกรณ ์หรือช ิ้นส ่วนของเครื่องยนต์หรือของ 
รถโดยสารมีจำนวนมาก ผ ู้ร ับจ ้างจะแจ้งให ้ผ ู้ว ่าจ ้างใปรับส ิ่งของน ั้น ถ ้าผ ู้ว ่าจ้างไม1ใปรับสิ่งของนั้นภายใน 
๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นใต้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๘.ใบกรณ ์ท ี่ผ ู้ร ับจ ้างไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามบ ี้ช ้อหน ึ่งข ้อใดเป ็น เหต ุให ้ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องเส ียหายด ้วย 
ประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว ่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ไต้หรือต้องไปซื้ออะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให ้บ ุคคลอ ื่นซ ่อมแซมหรือบำรุงร ักษา เป ็นต้น ผ ู้ร ับจ ้างต ้องร ับผ ิดซดใช ้ 
ค ่าเส ียหายให้แก่ผ ู้ว ่าจ ้างเท ่าท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างต ้องจ่ายจริงนอกเหนือไปจาก การซดใช้ค่าเสียประโยชน์ของผู้ว ่าจ้าง 
ตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และใบกรณ์ที่ผ ู้ร ับจ้างไม่ดำเนินการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๒๔ โดยมิใช่เหตุ 
ส ุดวิสัย ซ ึ่งรวมถ ึงการจลาจล การสงคราม การน ัดห ย ุดงาน ตามกฎห มายแรงงาน  อ ุทกภ ัย และวาตภ ัย 
ผ ู้ร ับจ ้างตกลงให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียกค ่าเส ียหายตามความร้ายแรงของความเส ียหายท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างใต ้ร ับจากผู้ร ับจ ้างไต้ 
และใบกรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว ่าถ ้าให ้ผ ู้ร ับจ ้างปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าต ่อไปจะก ่อให ้เก ิดความเส ียหายแก ่ผ ู้ว ่าจ ้าง 
ผู้รับจ้างยิบยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนใต้ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

กรณีผู้ว ่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก่อนที่อายุส ัญญาครบกำหนด ผ ู้ว ่าจ ้างสามารถบอก 
เล ิกส ัญญาไต ้หร ือค ู่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน ึ่งประสงค ์จะเล ิกส ัญญาก ่อนส ัญญาส ิ้นส ุดให ้แจ ้งบอกเล ิกส ัญญา 
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖ 0  วัน

ข้อ ๒๙. ถ ้าผ ู้ว ่าจ ้างบ อก เล ิก ส ัญ ญ าต าม ข ้อ  ๒๘ แล้ว ผ ู้ร ับ จ ้างยอม ให ้ผ ู้ว ่าจ ้างดำเน ิน ก าร
ดังต่อไปนี้

๒๙.๑ ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวใบสัญญาข้อ ๓๓
๒๙.๒ เร ียกเอาค ่าจ ้างท ี่เพ ิ่มช ิ้น เพราะจ ้างบ ุคคลอ ื่นทำการน ี้ต ่อไปจนงานแล ้วเสร ็จ

บริบูรณ์
๒๙.๓ เร ียกเอาค่าใช้จ ่ายใบการควบคุมงานในเมื่อผ ู้ว ่าจ ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีก 

ต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๔ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้ร ับจ้าง

ข้อ ๓๐. เม ื่อผู้ว ่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ร ับจ้างยินยอมให้ผ ู้ว ่าจ ้างหรือผู้แทนของผู้ว ่าจ้างเข้า 
ไปในที่ทำการของผู้รับจ้างเพื่อนำทรัพย์สินที่จ้างดังกล่าวคืนทันที และผู้ร ับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการ 
จ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

ใน ก ร ณ ีท ี่ต ้อ งจ ้างบ ุค ค ล อ ื่น ท ำงาน ท ี่ค ้างอ ย ู่ให ้น .ล ้ว เส ร ็จ บ ร ิบ ูร ณ ์ ห าก ป ร าก ฏ ว ่า เง ิน  
ค ่างานท ี่เหล ือไม ่พอสำหรับการทำงานรายน ี้เป ็นจำนวนเท ่าใด ผ ู้ร ับจ ้างยอมให ้ผ ู้ว ่าจ ้างห ักเง ินจำนวนน ั้น  
จากค่าจ้างที่ค ้างชำระตามวรรคแรก และยอมรับผิดขอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน



๑๒
หากมีเง ินค ่าจ ้างตามส ัญญาท ี่ห ักไว ้จ ่ายเป ็นค ่าปรับและค่าเส ียหายแล ้วย ังเหล ืออย ู่อ ีก 

เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๓๑. กรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้ง 

ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วับ
ข้อ ๓๒. ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างไม่ปฎินัติตามข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งมีได้กำหนดความรับผิดซอบของ ผู้ว ่า 

จ้างไว้ เป ็นเหตุให้ผู้ร ับจ้างต้องเสียหาย ผู้ว ่าจ ้างตกลงให้ผ ู้ร ับจ้างเร ียกค่าเส ียหายตามความร้ายแรงของความ 
เสียหายที่ผู้รับจ้างได้รับจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓๓. เพ ื่อ เป ็น ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ใ น ก าร ป ฏ ิบ ัต ิต าม ส ัญ ญ า ผ ู้ร ับ จ ้าง ต ้อ ง น ำห ล ัก ป ร ะ ก ัน  
มาวางในอัตราร้อยละ ๑๐ ของอัตราค่าจ้างตลอดอายุสัญญา

ใบกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ้างกระทำผ ิดส ัญญาข้อหนึ่งข ้อใดและผู้ว ่าจ ้างได ้ร ับความเส ียหายหรือ 
ม ีส ิทธ ิได ้ร ับค ่าส ินไหมทดแทบตามข ้อ ๒๘ ผ ู้ว ่าจ ้างม ีส ิท ธ ิย ึดห น ่วงห ล ักป ระก ัน ตามวรรคแรกไว ้ก ่อน  
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้คํ้าประกันรับผิดชอบชำระค่าเสียหายอับเป็นเหตุให้วงเงินหลักประกัน 
ลดลงไปเท่าใด ผ ู้ร ับจ ้างตกลงนำหลักประกันมาเพ ิ่มจนครบจำนวนภายใน ๕ ว ันทำการ นับแต่ว ันที่วงเงิน 
ในหลักประกันลดลง และผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันแล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี 
ดอกเบ ี้ย  เม ื่อผ ู้ร ับจ ้างพ ันจากข ้อผ ูกพ ันบ ี้แล ้ว และได้ย ื่นคำฃอหลักประกันคืน หากผ ู้ร ับจ ้างไม ่ย ื่น  คำขอ 
หลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) ปี นับแต่วันที่พันข้อผูกพันบี้แล้ว ถือว่าผู้ร ับจ้างสละสิทธิใบหลักประกันและ 
แสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง


