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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕; ๔ ๙๖๔ , ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ท่ี สกม. (กนก.) โ#© ด  / ๒๔๖๔ วันท่ี ty o S  เมษายน ๒๔๖๔
เร่ือง ส่งสำเนาสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน ๔๑ คัน

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

ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ 
โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน ๔๑ คัน ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๗/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๖๔ 
กับ บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

‘ จ ํ± ) .(นายวิบูลย์ เทยสวัสติ,)
ข.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู (จำนวน ๔๑ คัน)
สัญญาเลขที่.1'.?.ซ่./ .รัวัรั..

สัญญานี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่..ดํ..^ บ ี^..1? ? ^ . .......ระหว่าง องค์การขนส่งมวลขน
กรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การที่ 
๒๒๓/๒๔๖๓ ลงวับที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปใบสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผ ู้ว ่าจ ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท 
ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๑๕๕๕๗๐๐๗๒๙๒ 
ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๒ ๐๐๑๔๒๑ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑๓ 
หมู่ท่ี ๑๕ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสืรวิซญ์ มณีเนตร 
อายุ ๒๗ ปี ผู้ร ับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ 
เรียกว่า “ ผู้รับจ้าง ” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีฃ้อความ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑. ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างตกลงเร ียกส ัญญาจ ้างซ ่อมแซมและบำร ุงร ักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศ ยูโรทู ว่า “ ส ัญญาซ ่อมบำรุง” ผ ู้ร ับจ้างตกลงรับเป ็นผ ู้ซ ่อมแซมและบำรุงร ักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศยูโรทู ขนาด ๑๒ เมตร ยี่ห้อ แดวู รุ่น BH ๑๑๕1 จำนวน ๕๑ คัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า 
“รถโดยสาร” และการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง”

ข้อ ๒. สัญญานี้ม ีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดรถโดยสาร เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายสัญญานี้

ข้อ ๓. การซ ่อมบำรุงรถโดยสารตามซ่อมบำรุงน้ีให ้เป ็นไปตามแผนงานการซ ่อมบำรุง 
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึงการบำรุงรักษาให้รถโดยสารอยู่ในสภาพ 
สะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา เซ่น การล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่าย และเติมนี้ามันหล่อลื่นทุกชนิด รวมท้ัง 
เบรก นํ้ามันเกียร์ บํ้ามันเพลา และรวมตลอดทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือตัวถัง 
รถโดยสาร

ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ดังนี้ 
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้องไม ่เก ินมาตรฐานร้อยละ ๔๕ เม ื่อตรวจวัดควันดำด้วย 

เครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำ 
ระบบวัดความทึบแสง โดยผู้ร ับจ ้างจะต ้องรายงานผลการตรวจวัดควันดำให ้แก ่ผ ู้ว ่าจ ้างท ุก ๑ ๐  วัน โดยส่งผล 
การรายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง

(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ 
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใช้



ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว ่าจ้างตามตาราง 
การบำรุงรักษาตามที่กำหนด

๓.๑ การบำรุงรักษาประจำวันปฏิบัติดังนี้
๓.๑.๑ ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง  ๆ ของรถโดยสาร เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรก 

ระบบกันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่น เฟ้อให้ใช้การได้ดี 
และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดีตามปกติ

CX ห I 6> 2M SX* 1 V  พ  V  <ร| ร /  e j  a / _  |< sj ๘ฝ I _  1 «• <£/ ฤ  I 0 /  ■ ะฟหรอเมอาจเซใดเดยปลอดภย ผู้รบจางมหนาทตองเปลยน หรอซ่อมอุปกรณนนเหมทนท
๓.๑.๒ ตรวจสภาพ และซ ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเคร ื่องยนต ์ และส่วนประกอบ 

เครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณีที่ซิ้นส่วน หรือส่วนประกอบของ 
เครื่องยนต์ หรือที่เก ี่ยวเน ื่องกับเครื่องยนต์ช ิ้นใดหมดอายุการใช้งาน หรือมีสภาพที่ทำให้การทำงานของ 
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบของเครื่องเครื่องยนต์หรือระบบที่เกี่ยวช้องเป็นไปโดยไม่สะดวก หรือจะก่อให้เกิด 
ภาวะมลพิษเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกส่าวเป็นของใหม่ทันที

๓ .๑.๓  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ซ ่อ ม แ ซ ม ส ภ าพ ข อ งต ัว ถ ังแ ล ะโ ค ร งส ร ้างข อ งต ัว ถ ัง
ซึ่งรวมถึงหน้าต่าง ประตู ราวยึดบันไต และอุปกรณ์อื่น  ๆ ของตัวถังรถโดยสารทั้งด้านนอกและภายในรถ 
โดยสาร เฟ้อให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลข 
ประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้

กรณ ีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างสั่งให้ผ ู้ร ับจ้างเพ ิ่มเครื่องหมายหรือเลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง 
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู1เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง  ๆ ที่เป็น 
ของแท้ และเป็นของใหม่ นํ้ามัน'หล่อลื่น นํ้ามันเบรก นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด 
รายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนตังกล่าวได้ 
ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือช้ินส่วนอื่น  ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน 

ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้ 
เท่าที่จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติด 
มากับรถโดยสารที่ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปก่อน

หากผู้รับจ้างไม1ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางตังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
ขึ้น และล้าความขำรุดเส ียหายที่เก ิดขึ้นเพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อ ุปกรณ ์ ผู้ร ับจ้างเป็น
ผู้รับผิดขอบเอง

ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุง 
ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตอบสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.๑ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส ่วนประกอบของเคร ื่องยนต์หรือท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับ 

เครื่องยนต์ ระบบปรับอากาศ ‘นามันหล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเบรก วัสดุและสิ่งต่าง  ๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อม 
บำรุงให้เหมาะสมเพียงพอกับจำนวนรถโดยสารที่จะต้องซ่อมบำรุง

๕.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการตรวจสอบสภาพการทำงานของ 
เครื่องยนต์ และระบบต่าง  ๆ รวมทั้งที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมกับจำนวนรถโดยสารที่จะต้องซ่อมบำรุง 

๕.๓ จัดให้มีรถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการยกและการลากรถโดยสารได้ รวมทั้ง 
การมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงนอกสถานที่ได้ครบล้วน และช่างผู้ขำนาญในการตรวจซ่อมป'
หรือรถลากนั้นตามความจำเป็น ล้าผู้รับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามช้อนี้เป็นของ^



๓

ต้องจัดหาผู้มีอาชีพในการลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะลากหรือยกรถโดยสารไต้ตลอดเวลาไม่ว่า 
การลากหรือการยกรถโดยสารนั้นตกอยู่ในความรับผิดชอบของคู่ส ัญญาฝ่ายใด ทั้งนี้ ผ ู้ร ับจ้างจะต้องแจ้ง 
รายละเอียดต่าง  ๆให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ข้อ ๖ ในการปฏิ,มติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น 
กรณีตามข้อ ๕.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง 
มีหน้าที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ

ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีขึ้นได้ไม่เกินสามแห่งหรือตามที่

ตกลงกัน
หากปรกฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน 

ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมเนื่องมาจากสภาพการดำเนินกิจการเดินรถ ผู้รับจ้างยินยอมให้นำรถโดยสารที่ 
ซ่อมแซมบำรุงรักษาตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้เข้าไปจอดเก็บและซ่อมบำรุงร่วมกับรถโดยสารตามสัญญาจ้างซ่อม 
บำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น  ๆ น้ันได้

๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บตามข้อ ๗.๓ 
มีจำนวนไม่เกินสามแห่งหรือตามที่ตกลงกัน โดยแต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้

๗.๔.๑ พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๕๐ X ๒๐ เมตร = ๑ ,0 0 0  ตาราง 
เมตรต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ คัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา

๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณีอะไหล่ขนาด ๒๐ X ๑๐ เมตร =
๒๐๐ ตารางเมตร

๗.๔.๓ พื้นที่เพื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่งมีพื้นที่จอดได้ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ คันต่อ
รถโดยสาร ๑๐๐ คัน

๗.๔ ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างไม่มีสถานที่ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้ร ับจ้างมีสิทธิจัดหา 
สถานที่ดังกล่าวให้โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระชำระค่าเข่าให้แก'ผู้รับจ้าง 
ตามที่จะได้ตกลงกัน

๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บรถโดยสารและสถานที่ 
สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า - นั้า ผู้ว ่าจ้าง 
ตกลงเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านั้าที่ใช้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะควบคุมการใช้Iฟฟ้าและการ 
ใช้นั้าเฉพาะในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้เท่านั้น

หากผู้ว ่าจ ้างไม่ใช้งานรถโดยสารคันใด ไม่ว ่าด ้วยเหตุใด  ๆ เว ้นแต่กรณ ีตามข้อ ๘ 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างตามวรรคแรก ให้แก'ผู้รับจ้าง ตามจำนวนรถโดยสารที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าว ท้ังน้ีไม่ว่า 
ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๘ อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุง 
ให้ผู้รับจ้างเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายวันเป็นอัตราค่าจ้างต่อคันต่อวัน ในอัตราคันละ ๑ 1๗๑๐.- บาท (หน่ึงพัน 
เจ็ดร้อยลิบบาทถ้วน) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพื่ม

การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน 
ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสรืจและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่ ๑ 
ถัดไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ล่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว ่าจ้างแล้ว ผ ู้ว ่าจ ้างจะต ้องชำระค ่าจ ้างภ ^ น ี้-๒P



นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนึ๋โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว ่าจ้างผิดนัดไม่ขำระค่าจ้างภายในกำหนด 
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องขำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ค้างขำระ ดังนี้

ในกรณีที่ขำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๓0 วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้าง 
ตกลงขำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างขำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๐.๓!๕

ในกรณ ีท ี่ขำระเง ินล ่าช ้ากว ่าเวลาท ี่กำหนด เก ินกว่า ๓๐ วัน ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงขำระ 
ดอกเบี้ยของเงินที่ค้างขำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) + ๑.๑๐

หากผู้รับจ้างไม่ใช้ประโยซน์รถโดยสารเนื่องจากเหตุซึ่งมิใข่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว 
เซ่น ไม่มีพนักงานขับรถไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ผู้ว ่าจ ้างยังคงจะต้องขำระค่าจ้างให้ก ับผู้ร ับจ้างตามที่ 
กำหนดไว้ในวรรคหน่ึง

ผู้ว่าจ้างจะต้องให้ความสำคัญในการจัดหานํ้ามันเขื้อเพลิงมาเติมรถโดยสารตามสัญญา 
ซ่อมบำรุงนี้ ก่อนรถโดยสารของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหานํ้ามันเขื้อเพลิงที่จะใช้เติมรถโดยสาร 
ได้เพียงพอ เพราะเหตุที่ผู้ว่าจ้างได้รับปันส่วนนํ้ามันเซื้อเพลิงจากผู้ขายลดลงจากที่ได้รับตามปกติถึงร้อยละ 
ห้าสิบของจำนวนนํ้ามันเซื้อเพลิงทั้งหมดและต้องงดใช้ประโยซน่รถโดยสารคันใด ผู้รับจ้างตกลงรับขำระค่าซ่อม 
บำรุงจากผู้ว่าจ้างเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราในวรรคหนึ่ง สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไปตามเงื่อนไขในข้อ ๒ 
วรรคสอง ผู้ว่าจ้างต้องขำระค่าจ้างเต็มจำนวนค่าจ้างในสัญญาซ่อมบำรุงนี้

ข้อ ๙ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารตามข้อ ๘ วรรคแรกเฉพาะ 
รถโดยสารคันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวับอาทิตย์ภายใต้เงื่อนไข 
ดังนี้

๙ ๑ . ผ ู้ว ่าจ ้างและผ ู้ร ับจ ้างจะร ่วมก ันกำหนดรถค ันท ี่หย ุดใช ้งานในวัน เสาร ์และ 
วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราซการเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันหยุดใช้งานดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน 

๙.๒ การกำหนดรถโดยสารคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ จะต้องกำหนดให้มีรถ 
โดยสารที่ใช้การไดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรถโดยสารทั้งหมดที่ใช้งานได้ โดยไม่รวมรถคันที่เกิด 
อุบัติเหตุ และรถโดยสารที่หยุดใช้งานอยู่ก่อนวันที่กำหนด จำนวนรถโดยสารที่ต้องหยุดใช้งานวันเสาร์ และ 
วันอาทิตย์ ทั้งนี้ความในช้อนี้มิให้น่าไปเฉลี่ยรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๑๕

๙.๓ รถโดยสารที่กำหนดให้หยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามข้อ ๙.๑ ถ้ารถ 
โดยสารคันใดที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี ผู้ว่า 
จ้างและผู้ร ับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารที่ใซ้งานคันอื่นเข้าหยุดแทนคันที่เก ิดอุบ ัต ิเหตุหลังจากวันกำหนดตาม 
ข้อ ๙.๑ น้ันอีก

๙.๔ ผู้ว ่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาช้อนี้ลงร้อยละสิบห้า 
ต่อวันต่อคันของรถโดยสารที่ตกลงหยุดใช้งานนั้น

๙.๕ ผู้ร ับจ้างมีส ิทธิน ่ารถโดยสารคันที่หยุดใช้งานตามสัญญาขัอน ี้ไปทำการซ่อม 
บำรุงรักษา นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๕

๙.๖ ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตยั[ด ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำนวนรถโดยสารที่ให้หยุด 
ตามจำนวนที่กำหนดไว้จะเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยซน่ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสาร 
ในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ไดั โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๐ ใบการขำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง 
ขำระเงินดังกล่าวให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับค่าจ้าวแทนได้ก่อนครบกำหนดกสนจ่ายค่าจ้างดังกล่าวไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) วัน และในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างได้ขำระเงินให้บุคคลตามที่ผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้แล้ว



๔

ข้อ ๑๑. เป็นที่เข้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒ 
เป็นอัตราที่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอล่าร์ลหรัฐ ที่ใข้อยู่ในวันทำสัญญานี้ 
ในกรณีที่อะไหล่รถโดยสารหรือนี้ามันหล่อลี่นที่ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงมีราคาสูงขึ้น หรือลดลงกว่าราคา 
ในวันลงนามในสัญญานี้ถ ึงร้อยละ ๑๐ หรือในกรณีท ี่ค ่าแรงขั้นตํ่าตามที่ร ัฐบาลกำหนด สูงข ึ้นกว่าราคา 
ในวันลงนามในสัญญานี้ และอายุสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๓ เดือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ได้ โดยจะได้ตกลง 
กันภายใบระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน

ข้อ ๑๒ ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก็บ 
อยู่ในวันทำสัญญานี้ หรือกำหนดภาษีอากรขึ้นใหม่ ถ ้าภาษ ีอากรน ั้น เป ็นภาษ ีอากรท ี่เร ียกเก ็บจากค ่าจ ้าง 
ตามสัญญานี้[ดยตรง คู่สัญญาตกลงจะปรับปรุงค่าจ้างตามข้อ ๘ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ตามอัตราส่วนแห่งการ 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราภาษีอากร

ข้อ ๑๓ ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๘ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อดันโดย 

เฉลี่ยจากรถโดยสารทุกคันที่โข้งานใบเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๘
๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันผู้ว่าจ้างจะ 

จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรากิโลเมตรละ ๖.-บาท (หกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตรที่เกิน 
การคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้

OR = Kb - (D® X K j
OR = จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด

= จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
«๑ = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
Kb = กิโลเมตรท่ีใช้ในเดือนน้ัน

๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใข้รถโดยสารเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ น. หรือ 
ก่อน ๐๔.๐๐ น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามข้อ ๘ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ
๑๓ .๒ และเงื่อนไขอื่นๆ เฉพาะรถคันที่โข้รับล่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่ 

ข้อ ๑๔ ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุลัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องอัดให้รถโดยสารทุกคันนอกจากคันที่ประสบ 

อุบัติเหตุ หรือมีเหตุสุดวิสัย ทำให้โม่อาจใข้งานได้ตามปกติ เป็นรถโดยสารที่ออกใช้งานตามเส้นทางเดินรถของ 
ผู้ว่าจ้างได้ เป็นรถโดยสารที่ออกใช้ประโยขนํได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน หรือ 
ตามตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซี่งต้องไม่ก่อนเวลา ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องอัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยขน่ 
ได้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิการเด ินรถของผู้ว ่าจ ้าง คือ ต ั้งแต ่เวลาประมาณ
๐๔.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถ 
ขึ้งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้ร ับจ้างจะต้องจัดให้มีรถโดยสารออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑ 
เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๖

ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาขึ้งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใช้ 
ประโยขนโต้ทุกคันในวันหนึ่ง  ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุ,บติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อฟ 
วันน้ันได้ในเกณฑ์คันละ ๒ ข้ัวโมง ภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลยติ,อวัใ / ^



๖

เพื่อประโยซป้ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมบำรุง 
ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ บ. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.ไม่ได้ เว้นแต่ 
เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดช้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารได้ในระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกิน 
อัตราร้อยละ ๗ ของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงของระยะเวลาดังกล่าวช้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็ค 
หรือซ่อมบำรุงไม่เกินครั้งละ ๑๕ นาทีต่อคัน มิให้ถือว่าเป ็นการซ่อมบำรุงตามข้อนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสีย 
ตารางเวลาการเดินรถ

ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้ 
ผู้ร ับจ้างจะเรียกให้ส่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ของจำนวนรถใบแต่อู่ 
ครั้งหนึ่ง  ๆ ต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ซ่ัว,โมง โดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย 
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามข้อนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน

กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเช้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง 
จะส่งรถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส่งเข้าซ่อมบำรุงตามวรรคนี้ให้นับเวลาทำการซ่อม 
บำรุงได้คันละ ๒ ช่ัวโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

ทุกระยะการใช้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคัน 
ได้ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามวรรค 
สองไม่ได้ และในวันหนึ่ง  ๆ จะเรียกรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงตามช้อนี๋ได้ต่างหากจากวรรคสามของ ข้อ ๑๕ 
ไม่เกิน ๑๐ (สิบ) คัน ต่อรถโดยสาร ๑๐๐ คับ ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างใบเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น.

ในกรณีผู้ว ่าจ ้างส่งรถโดยสารให้ผู้ร ับจ้างน้อยกว่า ๕ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้ร ับจ้าง 
มีสิทธิซ่อมบำรุงเต็ม ๕ ช่ัวโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเช้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลง 
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน

ข้อ ๑๖ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑ 
และ ข้อ ๑๖.๒ โดยผู้รับจ้างใม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๘ และผู้รับจ้างยังต้องขำระค่าเสียประโยชน์ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคันตามจำนวน 
รถโดยสารดังกล่าว

การของดใช้รถตามข้อนี้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ เมื่อครบกำหนด ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ 

๑ วัน เมื่อครบกำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมื่อครบกำหนด 
๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ 
ทุก  ๆ ระยะ ๕๐,๐๐๐ กิโลมตรต่อไป ต่อ ๑ คร้ัง ครั้งละ ๓ วัน

๑๖.๒ ให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซม 
ตัวถังรถโดยสารแต่ละคันได้เป็นเวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุสัญญานี้

ข้อ ๑๗. วันใดที่ผ ู้ร ับจ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกินกว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ ๑๕ วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๙๕.- บาท (หนึ่งร้อยเก้า 
สิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน

ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือสถานที่ 
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างทาง 
ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง มีจำบวบเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารใบแต่ละช่วง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิด 
ซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๔๓๐.- บาท (ล่ีร้อยสามสิบบาทถ้วน 
เกินวันละ ๒,๖๕๓.๖๐.-บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน



เกินร้อยละเจ็ดโดยนับแต่เวลาที่ผู้ร ับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างห1 อตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 
ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาซ่อมรถเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง 
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณีของรถโดยสารและผู้รับจ้าง 
ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเช้าอยู่ในช่วงระยะเวลา 
ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ผู้ร ับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์บอกเหนือจากวรรคแรกให้ผู้ว ่าจ้างอีก 
ในอัตราชั่วโมงละ ๒๘๕.- บาท (สองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่ง 
คนโดยสารได้ตลอดวัน เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณีของรถโดยสาร คู่สัญญา 
ตกลงกัน ดังนี้

๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถคันใดเข้าใช้งานตามสัญญาข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑๕.๐๐ น. 
ของวันใด ให้ถือว่ารถคันนั้นเป็นรถโดยสารที่ไม่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันและให้ตัดเวลาซ่อมบำรุงรักษา 
รถโดยสารคันนั้นๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๕

๑๗.๒ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ 
บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน

ในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ เน ื่องจากเครื่องเก ็บค่า 
โดยสารอัตโนมีตใช้การไม่ได้ไม่ถือว่ารถโดยสารไม่สามารถนำออกใช้รับส่งคนโดยสารตามความในวรรคก่อน

ข้อ ๑๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเซ่นเดียวกับรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุง 
น ี้และเหมาะสมกับการรับส่งคนโดยสารโดยความเห็นขอบของผู้ว ่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว ่าจ้างใช้ประโยชน์แทน 
รถโดยสาร คันที่ต้องหยุดซ่อมแซมเกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕ หรือท่ีใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามข้อ ๑๗ หรือ 
ข้อ ๒๐.๒ และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถสำรองให้ทดแทนรถโดยสารคัน่ใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้น  ๆ แล้ว 
ผู้รับจ้างย่อมหลุดพ้นจากการถูกปรับตามข้อ ๑๗ และ ข้อ ๒๐.๒ สำหรับรถโดยสารคันนั้นตราบเท่าที่รถสำรอง 
ดงกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทนรถโดยสารที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คันใดแล้ว ค่าปรับจะ 
ยุติลงในเวลาที่รถสำรองเข้าแทนนั้น

ช ุ s j - c i  2 / a /  2 / 0  o  ช ุ 2 / 2 /  J 2 /  2 / a /  2 /  ห 2 / « /  I y  _เนกรณีทผู้รับจ้างนารถสารองมาเห้ผู้ว่า'จางตาม'วรรคแรก ผู้รับจางเม่มีสิทธิเดรับค่าจาง 
ซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตาม 
สัญญานี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสม 
สำหรับรับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก

รถสำรองนี้ต้องมีลักษณะและได้รับอนุญาต และได้รับการตรวจสภาพจากกรมการ 
ขนส่งทางบก เช่นเดียวกับรถโดยสารที่รับจ้างซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการ
ตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่าย 
ต่าง  ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าเครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม่เป็น 
ไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับเพราะ 
เหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฏจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่น 
ของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยขน์ ผู้รับจ้าง 
ต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ใหผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์ได้ว่าเครื่องยนต์ อุปกรณ์
ของรถโดยสาร มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง

ในกรณีที่ผ ู้ว่าจ้างได้ชำระปรับตามวรรคแรกไปก่อนแล้ว ผู้ร ับจ้างยินย 
หักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ได้



ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลา 
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณ 
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปใน 
กรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๘ ไต้

ผู้ร ับจ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควันดำไว้เพ ื่อใข้ในการตรวจสอบร่วมกันระหว่าง
ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างด้วย

ในกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรก และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการชำระค่าปรับ หรือไม่อาจนำไบอนุญาตขับขี่'ของ 
พนักงานขับรถคืนมาไต้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบัติงานไต้ 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการนั้น ในกรณีนี้ผู้ 
ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างซ่อมสำหรับรถคันนั้น และผู้ว ่าจ้างจะหักเงินค่าเช่ารถออกจากค่าจ้างจริงที่ผ ู้ว ่าจ้าง 
จะต้องชำระให้กับผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายและทั้งสองผายร่วมกันพิสูจน์แล้ว เห็นว่าเกิดขึ้นเพราะ 
ความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสาร หรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ แต่รถโดยสาร 
ยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมไต้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนดีดังเดิม และสามารถใช้ 
รับส่งคนโดยสารไต้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและไมมสิทธิไต้รับค่าจ้างตามข้อ ๘

๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที,รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง 
ยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยซนให้แก'ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบสามบาท 
หกสิบสตางค์) ต่อคัน

๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงว้น์ที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ 
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหกร้อยห้า 
สิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง 

๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แกํผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหก 
ร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่า 
ซ่อมบำรุง

๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย 
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ใบอัตราวันละ ๒,๖๕๓.๖๐ บาท (สองพันหก
ร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตรา 1/4 ของอัตราค่าซ่อม 
บำรุงและหากหลังจากครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้ 
เสร็จสิ้นสามารถใช้งานไต้ตามปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไต้เจรจาตกลงกันใหม่

กรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว ่าจ้างมิไต้ 
นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ วรรคแรก 
ยังมิให้นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๐.๖ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิไต้รับค่าจ้างตามข้อ ๘ สำหรับคันที่เสียหายหรือบุบสลายตลอด 
ระยะเวลา'ที่1ม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารไต้

๒๐.๗ ใบกรณีท ี่รถโดยสารทำให้บ ุคคลภายนอกเสียหาย ผู้รับ'จ้างต้องรับผิดขด'ใช้ 
ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก'



ไปก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นชอบด้วย ผู้รับจ้างตกลงยิบยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้าง 
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๘

ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างไม่เห ็นขอบด้วยและผู้ว ่าจ ้างต้องถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียก 
ค่าเส ียหาย ถ ้าศาลพิพากษาให ้ผ ู้ว ่าจ ้างซดใช้ค ่าเส ียหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าอื่น  ๆ เท่าใด รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิด

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายเพราะเหตุอื่นนอกจากตามข้อ ๒๐ หรือ 
สูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาน อุทกภัย และ 
วาตภัย ถ้าการเสียหายหรือสูญหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถโดยสารอยู่ในความครอบครองของคู่สัญญาฝายใด 
คู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว

ในกรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารดันนั้นอยู่ใน 
สภาพที่ซ่อมแขมไต้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพื่อประโยซนํแห่งข้อนี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือ 
คันที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้าง นับแต่วันส่ง 
มอบรถโดยสารจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบรถคืนให้แก,ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายอันไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามข้อ ๒๐ หรือ 
ข้อ ๒๑ และถ้ารถโดยสารยังอยู่ใบสภาพที่ซ่อมแซมไต้ ผู้รับจ้างตกลง ดังนี้

๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมรถโดยสารคันดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตก 
ลงกันในเรื่องรายการซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหาย โดยผู้ว่าจ้างจะขำระ 
ค่าจ้างส่วนนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งหนี้ หากผู้ว่าจ้างผิดนัดผู้ว ่าจ้างจะต้องขำระดอกเบี้ยร้อยละ 
๑๔ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซมผู้ว่าจ้างไม่ต้องขำระค่าจ้างสำหรับรถโดยสาร 
ดังกล่าวตามข้อ ๘

๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวับที'รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างไม่ 
คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๘

๒๒.๓ ตั้งแต่ว ันที่ ๘ เป ็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ ผ ู้ว ่าจ ้างตกลงขำระค ่าซ ่อมบำร ุง 
ตามขอ ๘ เห่ผู้รบจ้างเปีนรายวันตอคันเนอตราครงหนิงของอัตราค่าซ่อม

๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าซ่อมบำรุงให้แก่ 
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันเต็มจำนวนตามข้อ ๘ แห่งสัญญานี้

๒๒.๔ ตั้งตั้งวันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงตาม 
ข้อ ๘ ให้แก'ผู้รับจ้างรายวันต่อคันในอัตรา % ของอัตราค่าซ่อมบำรุง

กรณีรถโดยสารเสียหายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิไต้นำส่งหรือตกลง 
ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรคแรก ยังมิให้ 
นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม

๒๒.๖ ในกรณ ีท ีรถโดยสารทำให ้บ ุคคลภายนอกเส ียหาย ผ ู้ว ่าจ ้างต้องรับผิดซดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว

ข้อ ๒๓ในกรณีทรถโดยสารสูญหาย หรือผู้ว ่าจ ้างเห ็นว่า เสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมไต้ 
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ข้อตกลงในการซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นตามสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง 
นบแต่วันที่สูญหายหรือเสียหาย ทั้งนี้ ไม่ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิด 
ก็ตาม

ผู้รับจ้างจะโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญานี้Iห้แก่ผู้อื่นหรือจ้างผู้อื่นดำเนินก 
นี้แทนผู้รับจ้างโดยไมใต้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ไต้



๑๐
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผ ู้ร ับจ้างจะเลิกประกอบกิจการ ผู้'รับ-จ้างต้อง-จัดหาบุคคลอื่นมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนที่จะเป็นผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม,อาจหา 
บุคคลอื่นบารับช่วงงาบตามสัญญาข้อบึ๋ได้หรือทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารคับใดไม่ได้มาตรฐานใบฐานะวิญณู 
ซนพึงซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารของตบเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างนำข้อ ๒๘ และยินยอมให้เลิกสัญญา 
หรือเลิกสัญญาเฉพาะคันดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๔. สถานที่ล่งมอบและล่งคืนรถโดยสาร
๒๔.๑ การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้เก็บ 

ปกติ หรือสถานที่อื่น ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน
๒๔.๒ เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือม ีการบอกเล ิกส ัญญา ผู้ร ับจ้างด้องส่งมอบรถ 

โดยสารทั้งหมดคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างในสภาพเดียวกับเวลาที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ ยกเว้นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้ 
งานตามปกติ ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่สัญญานี้สิ้นสุดลงหรือวันบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้าง 
ส่งมอบ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้ปกติ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบให้แก,ผู้ว ่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกหรือรถ 
โดยสารที่ผ ู้ร ับจ้างส ่งมอบคืนตามวรรคแรกมีสภาพขำรุดเส ียหายเก ินกว่าท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างจะใช้งานได้ตามปกติ 
ผู้รับจ้างตกลงรับผิดทั้งสิ้น เว้นแต่รถโดยสารคันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๒๖ ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้Iข้รับส่งคนโดยสารภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างนำรถออกใช้รับส่ง 
คนโดยสารตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และนอกเขตจังหวัดดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างและ 
ผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถโดยสารที่ใช้รับส่งคนโดยสารนอกเขตจังหวัดดังกล่าวโดยไม่ซักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ 
หรือของรถโดยสารที่ใข้การไม่ได้แล้วไวิให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว ่าจ ้างจะจัดหาภาขนะบรรจุ 
นํ้ามันดังกล่าวไว้ให้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว,านํ้ามันดังกล่าวหรือซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือ 
ของรถโดยสารมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน 
๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย 
ด้วยประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยซนํได้ หรือต้องไปซื้ออะไหล่จาก 
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดขดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก1ผู้ว่าจ้างเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายจริง และต้องซดใช้ค่าเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ อีกด้วย และใน 
กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ด้าเนํนการตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๒๔ โดยมีใซ่เหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถ้งการจลาจล
การสงคราม การน ัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภ ัย ผ ู้ร ับจ้างตกลงให ้ผ ู้ว ่าจ ้างเร ียก 
ค ่าเส ียหายจากผ ู้ร ับจ ้างไต ้ตามความร ้ายแรงของความเส ียหายท ี่ผ ู้ว ่าจ ้างได ้ร ับ  และนอกจากนี้ใบกรณีที่ 
ผ ู้ว ่าจ ้างเห ็นว่าถ้าให้ผ ู้ร ับจ้างปฏิบ ัต ิตามสัญญานี้ต ่อไปอาจก่อให้เก ิดความเสียหายแก่ผู้ว ่าจ้างไม่ว่ากรณีใด 
ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไต้ ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร

กรณีผู้ว ่าจ้างรับรถโดยสารใหม่มาก่อนที่อายุสัญญานี้ครบกำหนด ผู้ว ่าจ ้างสามารถ 
บอกเลิกสัญญาไต้หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนสัญญาสิ้นสุดให้แจ้งบอกเลิกสัญญา
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คู่สัญญาอีกฝายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

ข้อ ๒๙ เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ร ับจ้างอาจแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบถึง 
ความประพฤติของพนักงานซับรถโดยสารหรืพนักงานประจำรถโดยสารของผ้วาจ้างรวมตลอดทั้งm g a p .

%J %J ( £  i s  i /  ^  ^  ^  gi«แจร ิญ  Iในการลงโทษไต้ แต่ทงนไม่เป็นการผกฟ้'นผ้ว่าจ้าง



ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งมิได้กำหนดความรับผิดซอน 
ของผู้ว่าจ้างไว้ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ผู้ว ่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างเรียกค่าเสียหายจาก ผู้ว่าจ้างได้ตาม 
ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๓๑ บรรดาเงินค่าเสียประโยชน์ ค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้าง 
ต้อชำระหรือซดใข้คืนให้แก่ผู้ว ่าจ้างตามสัญญานี้ ไม่ว่ากรณีใด ผ ู้ว ่าจ ้างมีส ิทธิห ักเงินจากค่าจ้างตามข้อ ๘ 
ได้ทันที และหากไม่เพียงพอ ผิ้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๓๒ ได้ ทั้งนี้ 
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผ ู้ว ่าจ้างได้ดำเนินการตามวรรคก่อน แต่ผู้ว่าจ้างยังได้รับเงินไม่ครบถ้วน 
ผู้ร ับจ้างยังคงต้องรับผิดซดใช้ในส่วนที่ผ ู้ว ่าจ้างยังมิไต้ชำระดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินที่ย ังไม่ได้รับ 
ครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้เงินครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๓๒ ในวันทำสัญญา ผู้รับจ้างบได้นำหลักประกันในวงเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างซ่อม 
บำรุงรถโดยสารทั้งหมดดังกล่าวเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงินองค์การเลขที แ-๖๔--๔--RO-oom๑ ลงวันที่ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๙๖,๘๐๖.-บาท (สามแสนเก้าหนึ่นหกพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) มามอบให้แก, 
ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันในการปฏิบํตตามสัญญานี้

ในกรณีที่หลักประกันตามวรรคแรกมีมูลค่าลดลงไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด ผู้รับจ้าง 
ต้องนำหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมมามอบให้แก'ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้มีหลักประกันเต็มจำนวนตาม 
สัญญานี้ตลอดเวลาทั้งนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกบี้ย 
เม ื่อผู้ร ับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว และได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน หากผู้ร ับจ้างไม่ยื่นคำขอ 
หลักประกันคืนภายใน ๕ (ห้า) ปี น ับแต่ว ันที่พ ้บข้อผูกพ ันตามสัญญานี้แล ้ว ถือว่าผ ู้ร ับจ้างสละสิทธิใน 
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ 
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ผ้ว่า'จ้าง

ลงซ่ือ . ผ ูร้ับจ้า
(บริพ ั'ไท ัยแสงเจริญ เซอรํวิส จำกัด 

โดย นายสิรวิซญ์ มณีเนตร ผู้รับมอบอำนาจ)

ลงซอ.............................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

ลงซอ............. โ..:sr.......................พยาน
(นายประเสริฐ ซุนเภา)
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แผนงานตรวจเช็ครลปรันอใศาศ

«5 วจแสที ่ 1,000 กโิลณตร((รก 
ตรวจ*เสมาตราเาม 
ตร พ เส สทาสยางแสะ*วถงั 
ตรวจ*เสสทาสระบบปรํบอาทาส

X
ตรวจ(เตท่ี 10,000 กิโทน!♦ พ ทรอทุก  ๆ 1 (ตอน

ตรวจ(เสม า*ราฐาน(เส ส ก าสทุก ๆ 1 (ตอน 
สรวจ*เ ส ศกแพาง*(ละตวัถงั 
ตรวจ(เสสกาสระบบปรับอากาฬ

3 ตรวจแสที ่ 20,000กิโลน*สร หรอทกุๆ2 เตือน
ตรวจ*เตมาตราฐาน*เตสกาพทุก  ๆ 2 เตือน 
ตรวจ*'เตศทาพ tทง((ละตัวถัง 

ศร รจ(เสสกาสระบบปรับอากาฬ

4 ตรวจซอ่มใหญ ่ m องยนต ์ ทุก  ๆ 100,000 กิโลเมตร หรอทุก  ๆปี
5 ตรวจซอ่มใหญ*่ทพร์*โนมส ิ ทุก  ๆ400,000 กิโลเมตร หรือทกุ  ๆ 4 ปี

t



Iอทtm iพายเลข 2 ทน้า 2

แผนกไรซ่อม - บํ^งรถโดยสารปรันคาคาส

อ ายสู ญั ญ าน ีบ่ า่โวตั บั อ งตทั ารข น ส ง่ม วล พ กรงุ!ท พ  ตงั® ะแรกรายละ(อยอ{ปนีขอ ๆ ต งัส อ่ไป น ี้

1 ทานชศีประ#ทน แบง่รอก(ปนี2 ส่วน'ตั฿
1.ใ ทสากทางวัน อรว®เขฒาใองตันทุกระบบทวใบ่ และแตไัขฑนท!ีมอพบสง่พอปกอเพอพรกโอรส]รทรรันนี ่
ขะไเงาน‘เตพัลร*ทสว

1.2 ททากลางอน อรว®!เอระตับนีา้นนัหล่อทนอา่ง ๆ ของเรรัอ่งพอ!!สะรอยรัว่ขรงระบบลม.ระบบระบาย 
ทวาพร'อฆท้ังา!มด สกาพราง สกไพตัวตัง (ปีนตัน

2
ซอ่มแสะฟสรนพสว่นอไหลอ่านววระน ี!่1นบมา ระบบหลอ่ลนอ่าง  ๆ กสะการปวับ!{ส่งสกาหเครองรนต 
ระบบททอ รวบ,ท้ังสกาอยาง {เละสภาพของสิตังตัง เป็นตัน

3
งานซอ่มหนกัอานวาระททุๆ 100,000กม.หรอทกุๆ 1ปเีซน่การปวบัฟสรนเนสว่นยะโหลน่ีก่งอายกูารใเงาน 
การปรบัสกาพของพรัอ่งพตแัละขว่งลา่งระบบปรบัอากาส ระบบส่งกำสง(ท ียรัออโนก้อ ตวั®อรองมอพนสนยั

4
งานซอ่มนอกสถานนี ่ บ?บท*! งะเอหารทบ?การซา่นวนนีพ่นาะสพแสะระบบสอัสารระหว่!งฐนรซ่อม เพรงไน 
บ?การซอ่มรถนีอ่าพสรีโน!สนัทางตวัร1หทุ*เอวสัอ เพอแตโัขรถโกยสารพนทกุกรณ  ี แทะมบืร่ะสทัเลาท ุy 
มากทีช่อุ V . o  ป ี*
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เอกth ท มายเลข 2 ทน้า 3

มาตรฐานการตรวจเช็ครถโดยสารปรับอากาศ

ท'ตรวจเช ็คทุกๆ 10,000กม.
เปลงก!ฟ้ามัน!ดเอง 
เปทmเพทรองนํา๋มนัเทเอง 
ฝ  am i พกรอ!นามันไารล'ไ 
ปรับดงทวาฆดงสานหาน /•
ทรฬเดนิแรบอดัใน!)ท ี
ดรร*สอบรแ!บอดไนมดัเวลาทำงาน*ารป ึ
รอขรว การนดททํ'ท ของสาย*ารปแึกชดุกำเนดรงปลายทาง 
ดรร*!เทสายไหแ่บเพดอเ 1ส าฬ ว่ + สาย'นร-)
ทำทวานสะอาดพกรองอากาท 
ดรว*สอบการทำงานของปนีลมแทะรอนร่ํ'ร 
ดร*ดสอบการทำงานของกรองทราม#นแทะระบบลนอดัไนมดั ิ
ระบบระนานทรามเอนของ!ทรองยนด หม้อฟา้ พทลม 
ดรร*การทำงานขอพ!}เอเุาณเดทนระบบบ ล่อ!นบ 
ทอ่รว่ม'!อด นทะอณดทร่ภูทเลทร่ 
ท่อร่วมไอ!สิน แทะทอ่ทาง!ทอร่ไบขาร'*แอร 
ระบบทรงมาอับหาว!รอร'
ระทับฟฑ้)น!ทีองทำย
ชปุพ•พวนท'ทแ}นการทำงานร*บบ®พ แล*ฟา้ดกทำงไบอังลบ 
ระบบรองรับ (ฤงลม และอินทอนไทรท)
อญัญาณไหเ่ดอืนแผงหนา้ปทีม ้
ดรว*ขน้สทยุดิ!หลากลางแทะการสกหรอของทากบาท 
ปรับรอบเทเองนนดเดินเบา 
ดรว*สลบการทำงานเบรกใน!?านร่ แทะสวดขไหเ่บรก 
นอตเอหนา้-หองั 
ดรว*สกาหของดอกนา!
ดรว*สกาหของควัองั
ไหท่ำแสงสวา่งของควัองั ไฟหนา ไพท่ำย

#
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มไตรฐในกใรตรวจเช็ครถโดยสารปรับ0 ๅกๅศ

ตรวจเช็คท ุก  ๆ 20,000 ก ม.
1 ดร «1พ ร «01วซึมป่ามันเคร่ํอ*''
2 ท่านนๆมัน!ครทร*
3 ท'ใยปาพนัพ!รันละ!ปทยนกรอ*สพรั
4 ฟ ล พ พ พ 8ฬ า์พ *ัโข ล น่ ร ็เอเหร*
5 ปรบัปท์ะซะห่ใ*ไ?,สิ ไอ;Ho
6 ดรว*ปรับด*!ทเทท** ทัด*ารร่M พะพ5เท '่'
7 ติร ร*ปรันติ* 1.0๗ Sensor into
8 ดรา*ปรับค่ํ*ทนัเร่*และหลอ่ทนระบม
9 แบด!ดย่ร
10 ปาควานสะอาดไสักร®*และหนอ้ทรอ*อากาส
แ «1 1*ส8บการปา*านปมีและนา้พน้ร่ัว
12 ดรว*สอนภารปา*าน Air Dryer และราวลดรบชุน
13 ดรว*ส®บรอยร่ัรซฆึแทะระบบระบายครามรัอน
14 ดรว*สอบรอยร่ัวซึมข®*!กืยรัทัดไนพ้ดิ
15 ดรว*สอบรอยร่ัวซมึร:ท)บไอดี!!ทะทอ่!ทอรัไบาทรั*!*อรั
16 ดรร*สอบรอยร่ัวซมึระบบไอ!รนและทอ่!ทอรัโบรกรั»1*อรั
17 ดรว*ระทบัปา่มนั!สอิ*นเ้ยและรอยร่ัว
พ ดรพรอยรัว่ซ เึ!ร?ธนเารบ พ ิใาามศ!1.ล?ทัวทันวล•เปา*าไเ
19 ดรว*!เด การปา*านขอ**ารปช็กุรด
20 ดรร*การร่ัวซมึทอ่รท*ระบบลม!บรด
21 ครว*ทนัพกเขด็เพทาทลแแทะการ1?กหร0ขอ*กพาะหาด
22 ดรว*!เท การทำ*านขอ*สัญญาทนด็อนระบบหล่อ!ยีน
23 ดรร*รัดสภาพททัน
24 รอบ!ทันเนา
25 ดรร**เท สัญญาณ!ดือนนนแก*หนาซด
26 ดรร*สทาหดอกยา*
27 ดรว*สภาพสแืทะด*์ทั*
28 ดรว*ไฟแส*สวา่* ไฟหรท ไฟป'าย
29 ดรว*สอบการปา*านร(อ*ระบบรีหารัด!ดอร่ัแทะสวดเไฟ!นรก
30 ดร ว*ทันสกเยีดพร*นาทข!!ทะทันทักติ?มส่*
31 ดร ร*ทันสกรุ(ไดไเคทัพป่*ท่า*แทะนน
32 ดรร*ทนัสกเยดระบบทนัสะ!พนป*่หมด(ระบบช*ุทน) J —
33 กรว*ทนัสกเขด็แขนยนัคาบหนา้,คานหล*้(แนว*ทมขวา*ดรรท) (  1 , - ,
34 ดรว*ทนัสกเข็ด!!ขนยันคานหนา้,คานหท* (แนวยาวดามทรัรท) < •>1

#



RE
 ะ ม

เตร
ฐ!น

ก!ร
ช®่

มบ
!ํ‘เง

•ท
)โด

ยส
!รป

รบั
รพ

ทศ
 ทุก

 10
0,0

0# 
ก็โ

สเม
ตร

 
ป-ท

!สแ
น 

ส-
ป!

ตท
มส

ะ8
1ค

 ต
-ปร

บัด
ง 

ช-ป
รบั

ตัง๋
 ช

-ดร
>«เ

ช็ค
 (3

-ห(
30แ

น 
ช-ข

นัข
!ั

1

1

1
ฯ3

'1

๚r «s c "73 73 73 73 73 9» ชุ.
p p ร' 1C p p p p p p p ©

T9 "75 p p

c ระ 73 p p p IP IP ระ.
p p ระ p p p p p p p p 73 p p

e c "ร -53 73 73 * IP p «1IP ระ p p p p p p p ชุ
7? *73 p p

m «s xs
•ร,

p p IP 3» IP «
p p i IS p » p p p p p ชุ.

up *73 p p

น
พ

!น

ช ุI
1

1 1

,1

1

1

1
©
c
i

«1

1

b
I
©
ระ

1

c
]

£
r
1
i
ระ&
c

1

1
g

**#»
ร

1
‘'ระ 
© 

“ระะ

f-
1

i

i

1 1.-J
*5*»
p

■3p33
©«■*

#

1

1

J

j

*»
ฐิ'

7=3»
ร ่r*

j

1
•-3
1

« i

5พ
iร*
ระ
1

I

1

ะ£

ร

1

.รช-*
Jg
‘ไร:
2

«©
*£:

1
1
ร*

1

ร

J

‘-เริ

Ji
©
ร

ร '

1
*®
I

1ชพ์

ร-̂

J
85 
ชุ

1
ร
5
1ร์*

•ช*’,*©

i
£
5
E

©
©
£©
5ะ 5
ระ

1

•1
ร่ร่
g

1
•ร'i
*§1 11 £

i

11
ทแร - Pt m «r> ee ฐ ะ: fHt 3 - ค'* PI 'ช' *r> ME - **

*


