บันทึกข้อความ
BMTA
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หน่ว ยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) V) 0 & \

/๒๕๖๔

วันที่

9 < / เมษายน

๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต่โดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้อฮีโน่
จำนวน ๗๙ 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.ซดร.๑ - ผอ.ขดร.๘
ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำนักกฎหมาย ได้จัดทำสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์
โดยสารปรับ อากาศ (ครีม -นํ้า เงิน ) ยี่ห้อ ฮีโน่ จำนวน ๗๙ คัน ตามสัญญาเลขที่ จ.๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔ กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญา
ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวซ้องต่อไป

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ออค์การบนสอขวลนนก^อเทพ
Bangkok Mass Transit Authority

7

BMT V
0ป๋ก่การบบส่น่เขวลนนกรอเกพ

สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. 0-๒๒๔๖-0๓๓๙, ๐-๒๒๔๖-0๗๔®-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๔0-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒©๘๙

สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ยี่ห้อฮีโน่
จำนวน ๗๙ คัน
ส ัญ ญ า เล ข ท ี่. .1 ไ ^๔
สัญญานี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เม ื่อ ว ัน ท ี่. .^ .พ ..๒ ^ .ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวขิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ตามคำลังองค์การที่
๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวับ ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “ ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่ายหนึ่ง
กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามหนังสือรับรองของ สำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่วน
บริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๐๑๐๕๕๐๕๐๐๐๘๔๒ ตามหนังสือ รับ รองฉบับ ที่ สจ.๖ ๐๐๓๑๘๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
สำนัก งานแห่ง ใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๔ ถนนวิภ าวดีร ัง สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร โดย นายขาตรี กิต ติป ระภัส ร์ อายุ ๔๘ ปี ผู้รับ มอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ
เลขที่ นม.๒๕๖๔/๐๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มีน าคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “ ผู้รับจ้าง ”
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ

๑.

ผู้ว ่า จ้า งและผุ้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กสัญ ญาจ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสาร

ปรับอากาศ (ครีม-นํ้าเงิน) ว่า “ สัญญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเป็นผู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร
ปรับอากาศ (ครีม-นี้าเงิบ) ขนาด ๑๒ เมตร ยี่ห้อฮีโน่ แบบ แบ๓KSKL จำนวน ๗๙ ดัน ในอัตราค่าจ้างต่อดันต่อ
วัน ๒ ,๐๕ ๔ .๔ ๐ บาท (สองพ ัน ห้า สิบ สี่บ าทสี่ส ิบ สตางค์) รวม ภ าษ ีม ูล ค ่า เพ ิ่ม รวม เป ็น เงิน ท ั้ง ส ิ้น
๑๔,๗๖๙,๐๘๑.๖๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “ รถโดยสาร” และการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารจะใช้คำย่อว่า “ซ่อมบำรุง”
ข้อ ๒. สัญ ญานี้ม ีก ำหนดระยะเวลา ๓ เดือน เริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดรถโดยสาร เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายสัญญานี้
ข้อ

๓. การซ่อ มแซมบำรุงรถโดยสารตามสัญ ญานี้น อกจากจะหมายถึง การซ่อ มตัวถัง

เครื่องยนต์รถ ระบบเครื่องส่ง ระบบเกิย ร์ ระบบเบรค ระบบไฟฟ้าและให้รวมถึง
ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารในเกณฑ์การบำรุงรักษา ตังนี้
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้อ งไม่เกิน มาตรฐานร้อ ยละ ๔๕ เมื่อ ตรวจวัด ควัน ดำด้ว ย
เครื่องมือวัดควัน ดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำ
ระบบวัดความทึบแสง โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควันดำให้แก่ผู้ว่าจ้
การรายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง
(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยน

<๖ > - ’

๒
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใช้
ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดันหัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามตาราง
การบำรุงรักษาตามที่กำหนด
๓.๑ การบำรุงรักษาให้รถโดยสารอยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย และใช้การได้ตลอดเวลา
เซ่น การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่าย และเติมนํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรค
นํ้ามัน เกีย ร์ นํ้ามันเพลา เป็นต้น และรวมตลอดทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ โคมไฟ
ยาง เครื่องปรับอากาศ หรือตัวถังรถโดยสาร การทำความสะอาดประจำวันนั้นให้ปฏิบํติ ดังนี้

๓.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริ่มนำรถโดยสารออกใช้งานในวันหนึ่งตาม
ข้อ ๑๔ โดยให้มีค วามสะอาดและอยู่ในสภาพเรีย บร้อยเหมาะสมกับ การใช้รับ ส่งผู้โดยสาร ถ้าผู้รับจ้างมิได้
ทำความสะอาดรถโดยสารคันใดก่อนนำรถนั้นออกรับส่งคนโดยสาร หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอ ผู้รับจ้าง
ต้องรีบแกไขทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน
พนัก งานของคู่ส ัญ ญาทั้ง สองฝ่า ยจะต้อ งร่ว มกัน ทำการตรวจเช็ค ความสะอาดของ
รถโดยสารในแต่ละวัน และร่วมกันลงนามในเอกสารการตรวจเช็ค ซึ่งจัดทำเป็น ๒ ขุด ต้นฉบับ ๑ ขุด สำเนา
๑ ขุด และให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป

๓.๑.๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ทำความสะอาดรถโดยสาร

หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอ

ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดได้คันละ ๒๐.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ต่อวัน
๓.๑.๓ กรณีที่นํ้าทำความสะอาดรถโดยสารมีไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปิดกวาด
ทำความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร ส่วนภายนอกตัวรถโดยสารให้ท ำความสะอาดเท่าที่สามารถจะทำได้
ในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำความสะอาดรถโดยสารที่ไม่เรียบร้อยตามข้อ
ตามขอ

๓.๑.๑

และผู้ว่าจ้างไม่หักค่าจ้าง

๓.๑.๒
๓.๒ การตรวจสภาพอุปกรณ์ต่าง

ๆ ของรถโดยสาร เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้าเบรค ระบบ

กันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ และอุปกรณ์อื่น เพื่อให้ใช้การได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา และเมื่อ
ครบอายุการใช้งาน หรืออุปกรณ์ส่วนใดเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ดีตามปกติ หรือไม่อาจใช้ได้โดยปลอดภัย
ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยน หรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่
๓.๓ การตรวจสภาพ และซ่อ มแซมแกํไ ขปรับ ปรุง เครื่อ งยนต์ และส่ว นประกอบของ
เครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณี'ที่ชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบของ
เครื่องยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ช ิ้น ใดหมดอายุก ารใช้ง าน หรือมีสภาพที่ท ำให้การทำงานของ
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบเป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน นั้น ๆ ภายในระยะเวลา
อายุการใช้งานด้วย

๓.๔ การตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพของตัวถังและโครงสร้างของตัวถังซึ่งรวมถึง
หน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น ๆ ของตัวถังรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ตลอดทั้งการ
ดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลขประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดีดูใหม่ตลอดเวลา
กรณีท ี่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผ ู้รับ จ้างเพิ่ม เครื่อ งหมายหรือ เลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ตลอดเวลา

๓
ผู้รับจ้างจะต้อ งทำการซ่อ มบำรุงรัก ษารถโดยสารตามวรรคแรกตามแผนการซ่อ ม
บำรุงรักษารถโดยสารที่เสนอไว้ต่อผู้ว่าจ้าง

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารให้เป็นไปตามแผนการซ่อม
บำรุง มิให้เกิดการซ่อมนอกเหนือจากแผน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง เอกสารหมายเลข ๒
ข้อ ๔ ใบการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องใช้อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ
ที่เป็นของแห้ และเป็นของใหม่ นํ้ามัน หล่อลื่น นํ้า มัน เบรค ■นามันเกียร์ นํ้ามัน เพลา ต้องใช้ให้ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดรายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
ดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อน
ยางล้อหน้าต้องใช้ยางที่ไม่หล่อดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อดอกได้
เท่าที่จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติด
มากับรถโดยสารที่ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปก่อน
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ชิ้น และถ้าความชำรุดเสียหายที่เกิดชิ้น เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของอะไหล่อุปกรณ์ ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดขอบเอง
ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุง
ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตอบสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๕. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๕.๑ อุป กรณ์ อะไหล่ ชิ้น ส่ว น ส่ว นประกอบของเครื่อ งยนต์ หรือ ที่เ กี่ย วเนื่อ งกับ

เครื่องยนต์ หรือเครื่องปรับอากาศ นํ้ามัน 1
หล่อลื่น นํ้ามัน เกีย ร์ นํ้ามัน เบรค วัสดุและสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการ
ซ่อมบำรุงตามข้อ ๓
๕.๒ อุป กรณ์ เครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ใ นการซ่อ มบำรุง ที'เหมาะสมกับ จำนวนรถ

ที่จะต้องซ่อมบำรุง
๕.๓ รถลากหรือ รถยกซึ่ง มีอ ุป กรณ์ในการซ่อ มบำรุง และช่างผู้ชำนาญในการซ่อม
ประจำรถนั้นตามความจำเป็น ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามช้อนี้เป็นของตนเองได้ ผู้รับจ้างต้อง
ติดต่อกับผู้มีอาชีพในทางลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะรับจ้างลากหรือยกรถได้ตลอดเวลาไม่ว่าการ
ลากหรือการยกรถนั้นตกอยู่ในความรับผิดขอบของคู่สัญญาฝ่ายใด หรือของบุคคลภายนอก
ข้อ ๖ ในการปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น
กรณ์ตามข้อ ๕.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดชิ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๗. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง
มีหน้าที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
๗.๑ นํ้ามันเขื้อเพลิงที่ใข้กับรถโดยสาร
๗.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร เป็นต้น
๗.๓ สถานที่จอดเก็บรถโดยสารซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีขึ้นได้ไม่เกินหนึ่งแห่งเป็นพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลังว่า การจัด สถานที่จ อดเก็บ รถโดยส>รรรคแร่ทมิจำนวน
ไม่เพีย งพอหรือ ไม่เหมาะสมเนื่อ งมาจากสภาพการดำเนิน กิจ การเดิน รถ ผู้รับ จ้างยิน ยอนี้!ห^^ถโดนี้ส ่าร
ที่ซ ่อ มแชมบำรุง รัก ษาตามสัญ ญาซ่อ มบำรุง นี้เข้า ไปจอดเก็บ และซ่อ มบำรุง รวมกัน ร์ถ ่โ รต-ว^บุ. ญาจั'ว่ง
ซ่อมบำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่นๆนั้นได้
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๗.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บตามข้อ ๗.๓
โดยต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้
๗.๔.๑ พื้น ที่ส ำหรับ ตรวจสอบซ่อ มบำรุง ขนาด ๘ 00 ตารางเมตร จำนวนรถ
โดยสาร ๗๙ ดัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา
๗.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๘๐ ตารางเมตร
๗.๔.๓ พื้นที่เพื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่งมีพื้นที่จอดได้ไม่ตํ่ากว่า ๘ ดันต่อ
รถโดยสาร ๗๙ ดัน
๗.๕ เนกรณทผู้วาจ้างโม่มสถานทตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ ผู้รับจ้างมสีทธจ้ดหา
สถานที่ดังกล่าวให้โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างโดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระชำระค่าเช่าให้แก่ผู้รับจ้าง
ตามที่จะได้ตกลงกัน
ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตการเดินรถร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนด
มาตรการในการประหยัดค่านํ้าประปาและไฟฟ้า โดยกำหนดเป็าหมายให้ลดลงร้อยละ ๑๐
๗.๖ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานที่จอดเก็บ รถโดยสารและสถานที่
สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๗.๓ และข้อ ๗.๔ เช่น การติดตั้งไฟฟ้า- นํ้า ผู้ว่าจ้างตกลง
เป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ไข้ในการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น
ข้อ ๘. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่ไห้บุคคลอื่นรับช่วงทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อม
บำรุงนี้แทนผู้รับจ้าง เว้นแต่เป็นการมอบให้บริษัทใบเครือของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการซ่อมและได้รับอนุญาต
เป็น หนัง สือ จากผู้ว ่า จ้า งแล้ว แต่ผ ู้ร ับ จ้า งอาจจ้า งบุค คลภายบอกทำการซ่อ มแซมชิ้น ส่ว น หรือ อุป กรณ์
บางชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ หรือตัวถังหรืออุปกรณ์ของตัวถังตลอดจนการทำ
ความสะอาดรถโดยสารตามความจำเป็นได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
กรณ์ท ี่ผ ู้รับ จ้างมอบให้บ ริษ ัท ในเครือ เป็น ผู้ด ำเนิน การซ่อ มหรือ จ้างบุค คลภายนอก
ทำการซ่อมบำรุงตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามที่กำหนดในสัญญาซ่อมบำรุง
นี้ทุกประการ และในกรณีที่ผู้รับจ้างมอบงานให้บริษัทในเครือดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดให้บริษัทในเครือดังกล่าว
ทำสัญญาเข้าร่วมรับผิดกับผู้รับจ้างในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมโดยทำตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
ข้อ ๙ อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุง
ให้ผ ู้ร ับ จ้า งเป็น การเหมาจ่า ยเป็น รายวัน เป็น อัต ราค่า จ้า งต่อ ดัน ต่อ วัน ใบอัต ราคัน ละ ๒,๐๔๔.๔๐ บาท
(สองพันห้าสิบสืบาทสิ่สิบสตางค์) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน
ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้อ งชำระค่าจ้างภายใน ๒๐ วัน
นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าจ้างภายในกำหนด
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินด้นที่ค้างชำระ ดังนี้
ไนกรณีที่ชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้าง
ตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) +

๐.๗๕

ในกรณีท ี่ช ำระเงิน ล่า ข้า กว่า เวลาที่ก ำหนด เกิน กว่า ๓๐ วัน ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระ

๕
กรณีไ ม่ว ่า จะเป็น อย่า งไรก็ต าม หากผู้! 'บจ้า งไม่น ำรถโดยสารออกใช้ป ระโยชน์
เนื่องจากเหตุซึ่งไมใช่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว อาทิเช่น ไม่มีพ นัก งานขับ รถ ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ผู้ว่าจ้างยังคงจะต้องชำระค่าจ้างตามปกติให้กับผู้รับจ้างตามที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง
คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ายตกลงลดค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารคันที่
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใช้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งจะร่ว มกัน กำหนดรถคัน ที่ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละ
วันอาทิต ย์เป็น การล่วงหน้าเป็น รายสัปดาห์ไป โดยผู้รับจ้างไม่ต้องจัดรถคันที่กำหนดให้หยุดใช้งานดังกล่าว
เช้าใช้ประโยชน์ตามสัญญานี้
การกำหนดรถคันที่จะหยุดใช้งานตามข้อ ๙.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้มีรถใช้การไต้
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ชองจำนวนรถทั้งหมดที่ใช้งานไต้ โดยไม่รวมรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ และรถที่หยุดใช้งานอยู่
ก่อนวันที่กำหนด จำนวนรถที่ต้องหยุดใช้งานวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ความในวรรคนี้มิให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็น
เวลาซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๑๕
๙.๒ จำนวนรถที่ก ำหนดให้ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละวัน อาทิต ย์น ั้น ล้ารถคัน ใด
ที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วแต่กรณี คู่สัญญาจะไม่จัด
รถที่ใช้งานคันอื่นเช้าหยุดแทนคันที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากวันกำหนดตามข้อ ๙.๑ นั้นอีก
๙.๓ สำหรับ รถจอดนโยบายวัน เสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด
ซดเชย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก’ผู้รับจ้างร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของอีต่ราค่าซ่อมบำรุง
๙.๔ ผู้รับ จ้า งมีส ิท ธิน ำรถโดยสารคัน ที่ห ยุด ใช้ง านตามสัญ ญาฃ้อ นี้ไ ปทำการซ่อ ม
บำรุงรักษา นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมแซมและบำรุงรักษาอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๕
ในวัน เสาร์ หรือวันอาทิตย์ใด ถ้าฝ่ายผู้ว่าจ้างเห็บว่าจำนวนรถที่ให้หยุดตามจำนวน
ที่กำหนดไว'จะเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใช้สิทธิให้มีการหยุดรถโดยสารในวันเสาร์ หรือ
วันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
ข้อ ๑๐ ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง
ชำระเงินดังกล่าวให้แก,บุค คลหนึ่งบุคคลใดรับแทนได้ และในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างไต้ช ำระเงิน ให้บ ุค คลนั้น แล้ว
ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๑. เป็นที่เช้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไวในข้อ ๙ วรรคแรก และข้อ ๑๓.๒
เป็นอัต ราที่กำหนดขึ้นไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินเหรียญดอล่าร์สหรัฐ ที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้
ในกรณีท ี่อ ะไหล่รถโดยสารหรือ นํ้ามัน หล่อ ลื่น ที่ใช้ส ำหรับ การซ่อ มบำรุง มีราคาสูง ขึ้น หรือลดลงกว่าราคา
ในวัน ลงนามในสัญ ญานี้ถ ืง ร้อ ยละ ๑๐ หรือ ในกรณีท ี่ค ่า แรงขั้น ตํ่า ตามที่ร ัฐ บาลกำหนดสูง ขึ้น กว่า ราคา
ในวัน ลงนามในสัญ ญานี้ และอายุสัญ ญาจ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๓ เดือนแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ได้ โดยจะได้ตกลง
กันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
ข้อ ๑๒ ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก็บ
อยู่ในวันทำสัญ ญานี้ หรือ กำหนดภาษีอ ากรขึ้น ใหม่ ล้าภาษีอ ากรนั้น เป็น ภาษีอ ากรที่เรีย กเก็บ จากค่า จ้า ง
ตามสัญ ญานี้โ ดยตรง คู่ส ัญ ญาตกลงจะปรับ ปรุง ค่า จ้า งตามข้อ ๙ และข้อ ๑๓.๒ ใหม่ต ามอัต ราส่ว น
แห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราภาษีอากร
ข้อ ๑๓ ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๙ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่โนหลักเกณฑ์ดังต่อไบํ^ฐ ร ^ ; ^ ,
๑๓.๑ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารมีร ะยะทางวิ่ง ไม่เ กิน ๒๔๐ กิ^เนมทั้“มัท ี่อ ิว นัด ัอ สัน ัน ั1
โดยเฉลี่ยจากรถโดยสารทุกคันที่ใข้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๙ /
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๑๓.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคันผู้ว่าจ้างจะ
จ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเพิ่มขึ้นใบอัตรากิโลเมตรละ ๔.-บาท (สี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิโลเมตรที่เกิน
การคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตรดังนี้
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จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
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จำนวนวันที่วิ่งจริงตลอดเดือน
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กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
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กิโลเมตรที่ใข้ในเดือนนั้น

๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้รถโดยสารเพื่อรับส่งคนโดยสารภายหลัง ๒๔.๐๐ น. หรือ
ก่อน ๐๔.๐๐ น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามข้อ ๙ และระยะทางตามข้อ ๑๓.๑ และ
ข้อ ๑๓.๒ และเงื่อนไขอื่นๆ เฉพาะรถดันที่ใข้รับส่งคนโดยสารในระหว่างเวลาดังกล่าวเสียใหม่
ข้อ ๑๔ ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๔.๑ ตลอดอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันนอกจากคันที่ประสบ
อุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที่ออกใข้ประโยซม่ไต้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบ้ติ ดังนี้
๑๔.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน หรือ
ตามตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม่ก่อนเวลา ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยชน์
ไดิให้แก'ผู้ว่าจ้าง
๑๔.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถของผู้ว ่าจ้า ง คือ ตั้ง แต่เวลาประมาณ
๐๔.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถ
ซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้รับจ้างจะต้องจัด ให้มีรถโดยสารออกรับส่งคนโดยสารอยู่ในเส้นทางตามข้อ ๑๔.๑
เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรืยกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔
และข้อ ๑๖
ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใข้
ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหนึ่ง ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมค้างอู่อยู่ก่อน
วันนั้นไค้ในเกณฑ์ดันละ ๒ ชั่วโมง ต่อคันต่อวันภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ชองเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อวัน
เพื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมบำรุง
ช่วงเข้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ บ. ถึง ๑๙.๐๐ น.ไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ชัดข้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารไค้ในระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๗ ของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงชองระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็ค
หรือ ซ่อ มบำรุง ไม่เกิน ครั้ง ละ ๑๔ นาทีต่อคัน มิให้ถ ือ ว่า เป็น การซ่อ มบำรุง ตามข้อ นี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสีย
ตารางเวลาการเดินรถ
ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้
ผู้รับ จ้างจะเรีย กให้ส ่งรถโดยสารเข้าตรวจซ่อ มบำรุง ได้ค รั้งละไม่เกิน อัต ราร้อ ยละ ๘ ชองจำนวนรถในแต่อู่
ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง โดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเข้าซ่อมบำรุงตามชัอนี๋ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน
กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเข้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง
จะส่งรถโดยสารคัน นั้น ให้ผ ู้รับ จ้างในวัน ต่อ ไป รถโดยสารที่ส ่งเข้าซ่อมบำรุงตามว5ร.ค่น ี้® บํไ;ว5ล3ทำการ
ซ่อมบำรุงได้คับละ ๒ ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาเข้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง

๗
ทุกระยะการใช้งาบ ๔,0๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคัน
ไดไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามวรรค
สองไม่ได้ และในวันหนึ่ง ๆ จะเรียกรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงตามช้อนี๋ได้ต่างหากจากวรรคสามของ ข้อ ๑๔
ไม่เกิน ๘ (แปด) คัน ต่อรถโดยสาร ๗๙ คับ ถ้ารถโดยสารมีจำนวนน้อยกว่า ๗๙ คัน ให้ลดจำนวนรถโดยสารที่
เรียกเช้าซ่อมบำรุงตามส่วน ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างในเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น. ในแต่ละวัน
ใบกรณีผ ู้ว ่า จ้า งส่ง รถโดยสารให้ผ ู้รับ จ้า งน้อ ยกว่า ๔ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับจ้าง
มีสิทธิซ่อมบำรุงเต็ม ๔ ชั่วโมง แม้เวลาดังกล่าวนี้จะล่วงเช้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลง
ไมปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน
ข้อ ๑๖ ในระหว่างอายุสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารตามข้อ ๑๖.๑
และ ข้อ ๑๖.๒ และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๙ การ1
ของด'ใช้'รถตาม'ช้อนี้ มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
๑๖.๑ เมื่อครบกำหนด ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้
๑ วัน เมื่อครบกำหนด ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๑ วัน เมื่อครบกำหนด
๑๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ ๒ วัน และผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้
ทุก ๆ ระยะ ๔๐,๐๐๐ กิโลมตรต่อไป ต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน
๑๖.๒ ขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถโดยสารเพื่อผู้รับจ้างจะได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซม
ตัวถังรถโดยสารแต่ล ะคัน ได้เป็น เวลาไม่เกิน ๔๐ วัน ตลอดอายุสัญ ญานี้ โดยคู่สัญ ญาจะได้ร่วมกันกำหนด
รถโดยสาร ที่จะทำการพ่นสีใหม่ทั้งคันล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
ข้อ ๑๗. วัน ใตที่ผู้รับ จ้างใช้เวลาซ่อมบำรุงรถโดยสารเกิน กว่ากำหนดเวลาที่กำหนดไว่ใน
ข้อ ๑๔ วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยซน้ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ต่อคัน ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษของชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน
ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดช้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือสถานที่
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๔ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดข้องในระหว่างการใช้
รับส่งคนโดยสารระหว่างเส้นทางเดินรถตามข้อ ๑๔ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสาร
ในแต่ละช่วง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดซดใช้ค่าเสียประโยซนํให้ผู้วาจ้างอัตราชั่วโมงละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาท
ถ้วน) ต่อคับ แต่รวมแล้วต้อ งไม่เกิน วัน ละ ๑,๔๐๐.-บาท (หนึ่งพับห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน โดยคิดเฉพาะ
รถโดยสารที่เกิน ร้อ ยละเจ็ด นับ แต่เวลาที่ผ ู้รับ จ้างได้รับ แจ้ง จากผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้างชั่งดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้ากองขึ้นไปจนถึงเวลาที่สามารถใช้งานรถโดยสารได้ตามปกติ
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณีของรถโดยสารและผู้รับจ้าง
ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเข้าอยู่ในช่วงระยะเวลา
ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ผู้รับ จ้างตกลงยินยอมซดใช้ค่าเสีย ประโยชน์น อกเหนือจากวรรคแรกให้ผ ู้ว่าจ้างอีก
ในอัตราชั่วโมงละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่ง
คนโดยสารได้ตลอดวัน เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณีของรถโดยสาร คู่สัญญา
ตกลงกัน ดังนื
๑๗.๑ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถคันใดเช้าใช้งานตามสัญญาข้อ ๑๔
ของวันใด ให้ถือว่ารถคันนั้นเป็นรถโดยสารที่ไม่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันแลณี
รถโดยสารคันนั้นๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ

๘
๑๗.๒ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยซน์ให้ผู้ว่าจ้าง ๑ ,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ต่อวับต่อคัน ค่าเสีย ประโยชน์ต ามช้อ บี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าซ่อมบำรุงที่ผู้ว่าจ้าง
y _ 9 ชุ V1/QJ 1 /
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ต่องซ่าระเหผู้รับจางตามข้อ ๙
ผู้รับ จ้างจะต้องรับประกันคุณ ภาพการซ่อมบำรุงให้มีรถโดยสารใช้งานได้เต็มจำนวน
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถได้ ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก,ผู้ว่าจ้าง ดังนี้
-กรณีผู้รับจ้างส่งมอบรถตํ่ากว่าจำนวนรถทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้าง
ยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์วันละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
-กรณีผู้รับจ้างส่งมอบรถน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผู้รับจ้างยินนยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์
วันละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อคัน
ข้อ ๑๘ เพื่อ บรรเทาการถูก ปรับ ตามข้อ ๑๗ หรือ ๒๐.๒ - ๒ ๐ .๕ และในระหว่างเวลาที่
ผู้รับจ้างใช้สิทธิของดใช้รถโดยสารตามสัญญาข้อ ๑๖ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเหมาะสมกับการ
รับส่งคนโดยสาร โดยความเห็นชอบชองผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์แทนรถโดยสารคันที่ต้องหยุด
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๕: หรือที่ใช้ประโยชน์ไม'ได้ตามข้อ ๑๗ หรือข้อ ๒๐.๒ - ๒๐ .๕ และ
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถให้ทดแทนรถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้น ๆ แล้ว ผู้รับจ้างย่อมหลุดพ้น
จากการถูก ปรับ ตามข้อ ๑๗ และ ข้อ ๒๐.๒ -๒๐.(ะ สำหรับ รถโดยสารคันนั้น ตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าว
ยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทนรถโดยสารที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้คันใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลง
ใบเวลาที่รถสำรองเข้าแทนนั้น
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๒ กรณทผู้รับจ้างนำรถสำรองมาใหัผู้วาจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มสิทธิได้รับค่าจ้าง

ซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งของรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตาม
สัญญานี้อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสม
สำหรับรับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับํจ้างไม่มีสิทธิได้รับํประโยชน์ตามวรรคแรก
รถสำรองนี้ต ้องมีล ักษณะและได้รับ อนุญ าต และได้ร ับ การตรวจสภาพจากกรมการ
ชนส่งทางบก โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก'ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าเครื่องยนต์ อุปกรณีของรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม่เป็น
ไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นชองทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับเพราะ
เหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่น
ของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งชองเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้าง
ต้อ งซดใช้ค ่าเสีย ประโยชน์ให้ผ ู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ ทั้ง นี้เว้น แต่ท ั้ง สองฝ่า ยร่วมกัน พิส ูจ น์ไ ด้ว ่า เครื่อ งยนต์
อุปกรณ์ชองรถโดยสาร มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดชองผู้รับจ้าง
ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างได้ชำระปรับ ตามวรรคแรกไปก่อ นแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
หักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง
ในกรณีที่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับกุมและต้องถูกปรับเพราะควันดำ ระยะเวลา
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารคันนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่นำระยะเวลาดังกล่าวมาคำนวณ
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕: แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ค่าปรับที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปใน
กรณีนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๙ ได้

๙
ใบกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรก และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายยึดใบอนุญาตขับฃี่ไว้ ผู้ร ับ จ้า งไม่อ าจดำเนิน การชำระค่า ปรับ หรือไม่อาจนำไบอนุญาตขับขี่ของ
พนักงานขับรถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบํติงานได้
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวันหยุดราชการนั้น
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายซี่งทั้งลองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้ว เห็นว่า
เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสาร หรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญญานี้
และรถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดตังต่อไปนี้
๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถ
ใช้รับส่งคนโดยสารได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัดจากวัน ที่รถโดยสารเสีย หาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้าง
ยินยอมขดใช้ค่าเสียประโยซนให้แก,ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๑,<£๐๐ บาท (หนื่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน
๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก,ผู้ว่าจ้าง ในอัต ราวัน ละ ๑,<£๐๐.- บาท (หนี่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ <£๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก,ผู้ว่าจ้าง ในอัต ราวัน ละ ๑,(£๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมขดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัต ราวัน ละ ๑,๕๐๐.-บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับ ค่า ซ่อ มบำรุง เป็น รายวัน ต่อ คัน ในอัต รา V4 ของอัต ราค่าซ่อ มบำรุงและหาก
หลัง จากครบ ๑๘๐ วัน แล้ว ผู้รับ จ้างยังไม่อ าจซ่อ มแซมรถโดยสารที่เสีย หาย หรือ บุบ สลายให้เสร็จ สิ้น
สามารถใช้งานได้ตามปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่
ใบกรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตามช้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้
นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิให้
นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๐.๖ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามข้อ ๙ สำหรับ คัน ที่เสีย หายหรือ บุบ สลาย
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้
๒๐.๗ ในกรณีท ี่รถโดยสารทำให้บ ุค คลภายนอกเสีย หาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้
ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก
ไปก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นขอบด้วย ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักจำนวนเงินดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้าง
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๙
ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างไม่เห็น ขอบด้วยและผู้ว่าจ้างต้อ งถูก บุค คลภายนอกฟ้อ งร้อ งเรีย ก
ค่าเสียหาย ถ้าศาลพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างซดใช้ค่าเสียหาย ค่าสิบไหมทดแทน หรือ ค่าอื่น ๆ เท่าใด รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้
ให้ผัว'าจ้างทันที
ข้อ ๒๑ ใบกรณีท ี่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายเพราะเหตุอื่น นอกจากตามข้อ ๒๐ หรือ
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ร่อง
วาตภัย ถ้า การเสีย หายบุบ สลายหรือ สูญ หายนั้น เกิด ขึ้น ในขณ ะที่ร ถโดยสูต ั้ร ุ^ ใ'นความตัไ
ของคู่สัญญาฝ่ายใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว
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๑๐
ในกรณีที่รถโดยลารเสียหาย หรือ บุ,น1สลายตามวรรคแรก แต่รถโดยลารคันนั้นอยู่ใน
สภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยซนํแห่งข้อบี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคับที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือ
คันที่กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๗.๔.๑ เป็นรถโดยสารที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายอันไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามข้อ ๒0 หรือ
ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิด และถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลง ดังบี้
๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซม โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันใบเรื่องรายการ
ซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหายหรือบุบสลาย ผู้ว่าจ้างจะขำระค่าจ้างส่วนนี้
ภายใบ ๓0 วัน นับ แต่วัน ที่ไ ด้ร ับ แจ้ง หนี้ห ากผู้ว่า จ้า งผิด นัด ผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งขำระดอกเบี้ย ร้อ ยละ ๑๔ ต่อปี
นับแต่วันผิดนัด
๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างไม่
คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๙
๒๒.๓ ทั้งแต่วันที่ ๘ เป็น ต้น ไปจนถึง วัน ที่ ๒๒ ผู้ว ่า จ้า งตกลงขำระค่า ซ่อ มบำรุง
ตามข้อ ๙ ให้แก'ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม
๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงให้แก่
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราร้อยละ ๗๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๒.๔ ทั้งทั้งวันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘0 ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงตาม
ข้อ ๙ ให้แก'ผู้รับจ้างรายวันต่อคันใบอัตรา 1/4 ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
กรณีรถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายตามข้อบี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่ง
ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรคแรก ยังมิให้
นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๒.๖ ในกรณีท ี่รถโดยสารทำให้บ ุค คลภายบอกเสีย หาย ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดซดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่รถโดยสารสูญหาย หรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ตกลงให้สัญญาจ้างซ่อมบำรุงสำหรับรถโดยสารคันนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วับถัดจากวันที่สูญหายหรือเสียหาย
ทั้งนี้ไม่ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดขอบก็ตาม
ข้อ ๒ ๔ ในกรณีท ี่ผ ู้รับ จ้างเลิก กิจการหรือ เลิก บริษ ัท ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคคลอื่นซึ่งเป็นที่
ยอมรับของผู้ว่าจ้างเข้าปฏิบัติการและรับผิดตามสัญญาซ่อมบำรุงบี้ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหาบุคคลอื่น
มารับช่วงงานตามสัญญาข้อบี้ได้ ผู้รับจ้างยนยอมให้ผู้ว่าจ้างนำข้อ ๒๘ มาใช้บังคับอนุโลม และยนยอมให้เลิก
สัญญานึ้1ด้
ข้อ ๒๔. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้เก็บปกติ หรือ
สถานที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันํ
ผู้รับจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อสัญญาบี้สิ้นสุดลง หรือผู้ว่าจ้างบอก
เลิกสัญญาบี้ตามข้อ ๒๔ โดยส่งมอบในสภาพเดียวกับเวลาที่รับมอบจากผู้ว่าจ้าง ยกเว้นการเสือมสภาพที่เกิด
จากการใช้งานโดยปกติของรถโดยสาร

ถ้ารถโดยสารที่นำมาส่งคืบให้แก่ผู้ว่าจ้าง มีสภาพชำรุดเกินกว่าที่ใช้ประโยขน์ตามปกติ
แล้ว ผู้รับจ้างตกลงรับซ่อมบำรุงรถโดยสารคันนั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ว่าจ้าง บิฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใบ ๔๕ วับ นับแต่วับสิ้นสุดอายุ
สัญญา หากผู้รับจ้างชำระค่าเสียหายล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยใบอัตราร้อยละ (ร)๕ ต่อปี ของมูลค่า
เสียหายที่คงค้างชำระทั้งหมด นับ แต่วับ ถัด จากวัน ที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องค่าเสีย หายนั้น ความใบวรรคนี้ม ิให้ใช้
บังคับสำหรับรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิด
ข้อ ๒๖ ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้ใช้รับส่งคนโดยสารภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างนำรถออกใช้งาน
นอกเขตจังหวัดดังกส่าวช้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถคันบี้ใหม่โดยเร็ว
ข้อ ๒๗ ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
หรือของรถโดยสารที่ใช้การไม่ได้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว่าจ้างจะจัด หาภาซนะบรรจุ
นํ้ามันดังกล่าว'ไว้ให้ เมื่อผู้รับจ้างเห็นว่านํ้ามันดังกล่าวหรือซากของอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือ
ของรถโดยสารมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน
๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ช้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย
ด้วยประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยซนัได้ หรือต้องไปซื้ออะไหล่จาก
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายจริงนอกเหนือไปจาก การซดใช้ค่าเสียประโยซนํของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗
อีกด้วย และในกรณีท ี่ผู้รับ จ้างไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ (ะ ข้อ ๒๔ โดยมิใซ่เหตุสุดวิสัย
ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงานตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้
ผู้ว่าจ้างเรีย กค่าเสีย หายตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ผ ู้ว่าจ้างได้รับจากผู้รับจ้างได้ และในกรณีที่
ผู้ว่าจ้างเห็นว่าถ้าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญานี้ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร
กรณีผ ู้ว ่า จ้า งรับ รถโดยสารใหม่ม าก่อ นที' อายุส ัญ ญ านี้ค รบกำหนดอายุส ัญ ญ า
ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิก สัญ ญาได้ห รือ คู่ส ัญ ญาฝ่า ยใดฝ่า ยหนึ่ง ประสงค์จ ะเลิก สัญ ญาก่อ นสัญ ญาสิ้น สุด
ให้แจ้งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คู่สัญญาอีกฝายหนึ่งทราบไม,น้อยกว่า ๖๐ วัน
ข้อ ๒๙ ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิก สัญ ญาตามข้อ ๒๘ แล้ว ผู้รับ จ้า งยอมให้ผ ู้ว ่า จ้า งดำเนิน การ
ดังต่อไปนี้
๒๙.๑ ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในข้อ ๓๓
๒๙.๒ เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มชิ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจบงานแล้วเสร็จ
บริบรณ์
๒๙.๓ เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้น
อีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
๒๙.๔ เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง
ข้อ ๓๐ เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเข้าไป
ในที่ทำการของผู้รับจ้างเพื่อนำทรัพย์สินที่จ้างดังกล่าวคืนทันที และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่าย
ค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงาบที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

ในกรณีท ี่ต้องจ้างบุคคลอื่น ทำงาบที่ค้างอยู่ให้แ ล้วเสร็จบริบ ูรณ์ หากปรากฏว่า เงิน ค้างาน
ที่เหลือไม่พอสำหรับการทำงานรายนี้เป็นจำนวนเท่าได ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนนั้น จากค้าจ้างที่
ค้างชำระตามวรรคแรก และยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน
หากมีเงินค้าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค้าปรับและค้าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก'ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๓๑ กรณีผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค้าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ซื่งมิไต้กำหนดความรับผิดขอบ
ของผู้ว่าจ้างไว้ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างเรียกค้าเสียหายตามความร้ายแรง
ของความเสียหายที่ผู้รับจ้างไต้รับจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๓๓ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิยัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างไต้นำหลักประกันในอัตราร้อย
ละ ๑๐ ของอัต ราค้า จ้า งทั้ง หมดตลอดอายุส ัญ ญา เป็น หนัง สือ คํ้า ประกัน ของธนาคารขูม ิโ ตโม มิต 1ซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรขั่น สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ จีพีบี๐๕๒๐๑๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน

๑,๔๗๖,๙๐๙.๐๐ บาท
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งกร ะทำผิด สัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดและผู้ว ่า จ้า งไต้ร ับ ความเสีย หาย
หรือมีสิทธิได้รับค้าสินไหมทดแทนตามข้อ ๒๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยึดหน่วงหลักประกันตามวรรคแรกไว้ก่อนในกรณี
ที่ผู้ว่าจ้างไต้เรียกร้องให้ธนาคารผู้คํ้าประกันรับผิดขอบชำระค้าเสียหายอันํเป็นเหตุให้,วงเงินหลักประกันลดลงไป
เท่าใด ผู้รับจ้างตกลงนำหลักประกันมาเพิ่มจนครบจำนวนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่วงเงินในหลักประกัน
ลดลง และผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันให้แก,ผู้รับจ้างเมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญาแล้ว
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก,ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกบี้ย
เมื่อ ผู้รับ จ้างพ้น จากข้อผูกพัน ตามสัญ ญานี้แล้ว และได้ย ื่น คำขอหลัก ประกัน คืน หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำขอ
หลัก ประกัน คืน ภายใน ๕ (ห้า) ปี นับ แต่ว ัน ที่พ ้น ข้อ ผูก พัน ตามสัญ ญานี้แ ล้ว ถือ ว่า ผู้ร ับ จ้า งสละสิท ธิใ น
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก,ผู้ว่าจ้าง
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไต้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

โดย นายขาตรี กิตติประภัสร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

.พยาน

ลงขอ
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

.พยาน
(นายประเสริฐ ขุนเภา)

