บันทึกข้อความ
BA/IT7V
หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๔ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.) พ พ ิ T / ๒๕๖๔
วันที่ 9 3 ( ^ 1มษายน ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน
องค์ก ารนบส่ง นวลบนกรุอ /กพ

๔๙๐ 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.ขดร.๘
ด้วย กลุ่มงานนิติกรรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาจ้างซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถยนต์
โดยสารธรรมดา (ครีม -แดง) ยี่ห ้อ ฮีโ น่ จำนวน ๔ ๙๐ คัน ตามสัญ ญาเลขที่ จ.๒๐/๒๕๖๔ ลงวัน ที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔ กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอีย ดปรากฏตามสำเนาสัญ ญา
ที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข.ผอ.สกม.
ปฏิบํติการแทน ผอ.สกม.

ต้นฉบับ
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สำนัก งาบใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0 ๓๑๐

โทร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔©-๔, ๐-๒๒๔๖-๐๗๕๐-๒ โหรสาร ๐-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี่ห้อฮึโน่
จำนวน ๔๙๐ คัน
สัญญาเลขที่..‘พรร/)รุ?ร?๔.....
สัญ ญานี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อ วัน ที่..^..เพาพ.!ร^.ระหว่า ง องค์การขนส่งมวลซน
กรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตามคำสั่งองค์การที่
๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวัน ที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๓ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “ ผู้ว ่า จ้า ง” ฝ่า ยหนึ่ง
กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้น ส่วน
บริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียนเปีนนิติบุคคล ณ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ ๐๑๐๕๕๐๕๐๐๐๘๔๒ ตามหนังสือรับรองฉบับที่ สจ.๖ ๐๐๓๑๘๓ ลงวันที่ ๑ มีน าคม ๒๕๖๔
สำนัก งานแห่ง ใหญ่ต ั้ง อยู่เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๔ ถนนวิภ าวดีร ัง สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่
กรุงเทพมหานคร โดย นายซาตรี กิตติป ระภัสร์ อายุ ๔๘ ปี ผู้ร ับ มอบอำนาจ ตามหนังสือ มอบอำนาจ
เลขที่ นม.๒๕๖๔/๐๔๗ ลงวัน ที่ ๒๙ มีน าคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “ ผู้ร ับ จ้า ง ”
อีกฝ่ายหนึ่ง
คู,สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งตกลงเรีย กสัญ ญาจ้า งซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสาร
ธรรมดา(ครีม -แดง) ว่า “สัญญาซ่อมบำรุง” ผู้รับจ้างตกลงรับเปีนผู้ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารธรรมดา
(ครีม -แดง) ขนาด ๑๒ เมตร ยี่ห ้อ ฮีโน่ แบบ AK ๑๗๖ จำนวน ๔๙๐ คัน ในอัต ราค่า จ้า งต่อ คัน ต่อ วัน
๑,๔ ๐๑.๗ ๐ บาท (หนึ่ง พัน สี่ร ้อ ยเอ็ด บาทเจ็ด สิบ สตางค์) รวมภาษีม ูล ค่า เพ ิ่ม รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น
๖๑,๘๑๔,๙๗๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พับเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานี้จ ะเรีย กว่า “รถโดยสาร” และการซ่อ มแซมและบำรุง รัก ษารถโดยสารจะใข้ค ำย่อ ว่า
“ซ่อมบำรุง” โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ฒษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดรถโดยสาร เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายสัญญานี้
ข้อ ๒. การซ่อมแซมบำรุงรถโดยสารตามสัญ ญาซ่อมบำรุงนี้ให้เป็น ตามแผนการซ่อมบำรุง
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้า ยสัญ ญานี้ใ ห้ห มายความรวมถึงการบำรุง รัก ษาให้ร ถโดยสารอยู่ใ บสภาพ
สะอาดเรียบร้อย และใข้งานได้ตลอดเวลา เซ่น การทำความสะอาดประจำวัน ล้างอัดฉีด เปลี่ยนถ่าย และเติม
นํ้ามับหล่อลื่นทุกซนิด รวมทั้งนํ้ามันเบรค นี้ามัน เกียร์ นี้ามัน เพลา และรวมตลอดทั้งการบำรุงรัก ษาอุป กรณ์
ที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือตัวถังรถโดยสาร
ผู้รับจ้างตกลงจะทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารในเกณฑ์ญ
(๑) ค่าวัดควันดำ จะต้อ งไม่เกิน มาตรฐานร้อ ยละ ๔๕j1
เครื่อ งมือวัดควัน ดำระบบกระดาษกรอง และไม่เกินร้อยละ ๔๐ เมื่อ ตรวจวัด ควัพ

๒
ระบบวัดความทึบแสง โดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการตรวจวัดควัน ดำให้แก่ผู้ว่าจ้างทุก ๑๐ วัน โดยส่งผล
การรายงานทุกเดือน เดือนละครั้ง
(๒) ค่าวัดกำลังอัด จะเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องยนต์
(๓) ค่าแรงดันหัวฉีด เป็นไปตามมาตรฐานหัวฉีดที่ใข้
ผู้รับจ้างจะส่งค่าวัดกำลังอัดและค่าแรงดัน หัวฉีดตามข้อ (๒), (๓) ให้แก,ผู้ว ่าจ้างตามตาราง
การบำรุงรักษาตามที่กำหนด
๒.๑ การทำความสะอาดประจำวันนั้นให้ปฏิบ้ติดังนี้
๒.๑.๑ ต้องทำความสะอาดก่อนถึงเวลาเริมนำรถโดยสารออกใช้งานในแต่ละวัน โดยรถ
โดยสารจะต้อ งมีค วามสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อ ยเหมาะสมกับ การใช้ร ับ ส่งผู้โ ดยสาร ถ้าผู้รับ จ้างมิได้
ทำความสะอาดรถโดยสารดันใดก่อนนำรถนั้นออกรับส่งคนโดยสาร หรือทำความสะอาดไม่เพียงพอ ผู้รับจ้าง
ต้องรีบแก้ไขทำความสะอาดให้เรียบร้อย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ผู้ว่าจ้างจะนำรถออกใช้งาน
พนัก งานของคู่ส ัญ ญาทั้ง สองฝ่ายจะต้อ งร,วมกัน ทำการตรวจสอบความสะอาดของ
รถโดยสารในแต่ล ะวัน และร่ว มกัน ลงนามในเอกสารการตรวจสอบ ซึ่ง จัด ทำเป็น ๒ ขุด ต้นฉบับ ๑ ขุด
สำเนา ๑ ขุด และให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งสำเนาการตรวจเช็คให้ผู้รับจ้างในวันถัดไป
๒.๑.๒ ถ้าผู้ร ับ จ้างมิไ ด้ท ำความสะอาดรถโดยสาร หรือ ทำความสะอาดไม่เพีย งพอ
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างเป็นค่าทำความสะอาดได้คันละ ๑๒.- บาท (สิบสองบาทถ้วน) ต่อวัน
๒.๑.๓ กรณีที่นํ้าทำความสะอาดรถโดยสารมีไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องป้ดกวาด
ทำความสะอาดภายในตัว รถโดยสาร ส่ว นภายนอกตัว รถโดยสารให้ท ำความสะอาดเท่าที่ส ามารถจะทำได้
ในกรณีน ี๋ไ ม่ถ ือ ว่าเป็น การทำความสะอาดรถโดยสารที่ไ ม่เรียบร้อ ยตามข้อ ๒.๑.๑ และผู้ว ่าจ้างไม่ห ัก ค่าจ้าง
ตามข้อ ๒.๑.๒
๒.๒ การตรวจสภาพอุป กรณ์ต ่า ง ๆ ของรถโดยสาร เซ่น ยางรถ แบตเตอรี่ ผ้า เบรค
แหนบกันสะเทือน พวงมาลัย ห้ามล้อ โคมไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อ'ให้ใช้การ'ได้ดี และปลอดภัยตลอดเวลา
และเมื่อ ครบอายุก ารใช้ง าน หรือ อุป กรณ์ส ่ว นใดเสื่อ มสภาพจนใช้ก ารไม่ไ ด้ด ืต ามปกติ หรือไม่อาจใช้ได้
โดยปลอดภัย ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยน หรือซ่อมอุปกรณ์นั้นใหม่
๒.๓ การตรวจสภาพ และซ่อ มแซมแก้ไ ขปรับ ปรุง เครื่อ งยนต์ และส่ว นประกอบของ
เครื่อ งยนต์ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ในกรณี,ที่ชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบของ
เครื่อ งยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ เครื่อ งยนต์ช ิ้น ใดหมดอายุก ารใช้ง าน หรือ มีส ภาพที่ท ำให้ก ารทำงานของ
เครื่องยนต์ หรือส่วนประกอบเป็นไปโดยไม่สะดวก ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน นั้น ๆ
๒.๔ ก ารต รวจส อ บ แล ะซ ่อ ม แซ ม ส ภ าพ ข อ งต ัว ถ ัง แล ะโค รงส ร้า งข อ งต ัว ถ ัง
ซึ่งรวมถึงหน้าต่าง ประตู ราวยึดบันได และอุปกรณ์อื่น ๆ ของตัวถังรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ตลอดทั้งการดูแลและตกแต่งสีของตัวถัง เครื่องหมาย และเลขประจำรถให้อยู่ในสภาพที่ดืดูใหม่ตลอดเวลา
กรณีท ี่ผ ู้ว ่า จ้า งสั่ง ให้ผ ู้ร ับ จ้างเพิ่ม เครื่อ งหมายหรือ เลขประจำรถ หรือสั่งให้ผู้รับจ้าง
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายและสีเลขประจำรถที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างอื่น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๒.๕ ผ ู้ร ับ จ้า งจะต ้อ งด ำเน ิน การซ ่อ ม บ ำรุง รถ โด ยส ารและค วบ ค ุม การซ ่อ ม บ ำรุง รัก ษ ารถ

โดยสารให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุง มิให้เกิดการซ่อมบำรุงนอกเหนือจากแผน โเ
ข้อ ๓. ในการซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุง ผู้รับจ้างจะต้องใ ช ้^
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ที่เป็น ของแท้ และเป็นของใหม่ นั้ามันหล่อลื่น นำมัน เบรค นำมัน เกีย ร์ นำ
ข้อ กำหนดรายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิต กำหนดไว้ เว้นแต่ไม่สามารถจั

าง ๆ
ร-เตาม
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ดังกล่าวได้ ผู้รับจ้างจึงจะใช้อะไหล่อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีคุณ ภาพดีเท่าเทียมกันได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อน
ยางล้อ หน้าต้อ งใช้ยางที่ไม่ห ล่อ ดอก ส่วนยางล้อหลัง ๔ เส้น ให้ใช้ยางหล่อ ดอกได้
เท่าที่จำเป็น และต้องมีสภาพที่ใช้การได้ดีและปลอดภัย โดยใช้ยางหล่อดอกได้หลังจากที่ยางไม่หล่อดอกที่ติด
มากับรถโดยสารที่ส่งมอบครั้งแรกเสื่อมสภาพไปก่อน
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ยางดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
ชิ้น และถ้า ความขำรุด เสีย หายที่เกิด ชิ้น เพราะความบกพร่อ งทางเทคนิค ของอะไหล่อ ุป กรณ์ ผู้ร ับ จ้างเป็น
ผู้รับผิดขอบเอง
ผู้รับจ้างมีหน้าที่สำรองอะไหล่ไว้บริการในการซ่อมบำรุงให้เพียงพอกับการซ่อมบำรุง
ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตอบสอบได้ตลอดเวลา
ข้อ ๔. ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๓ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา
๔.๑ อุป กรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ส่ว นประกอบของเครื่อ งยนต์ หรือ ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ
เครื่องยนต์ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเบรค วัสดุและสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงตามข้อ ๒
๔.๒ อุป กรณ์ เครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ใ บการซ่อ มบำรุง ที่เหมาะสมกับ จำนวนรถ
ที่จะต้องซ่อมบำรุง
๔.๓ รถลากหรือรถยกซึ่งมีอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และซ่างผู้ชำนาญในการตรวจซ่อม
ประจำรถนั้นตามความจำเป็น ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจจัดหารถลากหรือรถยกตามช้อนี้เป็นของตนเองได้ ผู้รับจ้างต้อง
ติดต่อกับผู้มีอาชีพในทางลากหรือยกรถไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะรับจ้างลากหรือยกรถได้ตลอดเวลาไม่ว่าการ
ลากหรือการยกรถนั้นตกอยู่ในความรับผิดขอบของคู่สัญญาฝ่ายใด
ข้อ ๔ ในการปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ยกเว้น
กรณีตามข้อ ๔.๓ ซึ่งเหตุที่เกิดชิ้นเป็นความรับผิดของผู้ว่าจ้าง
ข้อ ๖. ในการปฏิบัติการเพื่อทำการซ่อมบำรุงรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้าง
มีหน้าที่จัดหาโดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
๖.๑ นํ้ามันเชิ้อเพลิงที่ใช้กับรถโดยสาร
๖.๒ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานอื่น เซ่น พนักงานควบคุมหรือพนักงานเก็บ
ค่าโดยสาร เป็นต้น
๖.๓ สถานที่จอดเก็บ รถโดยสารซึ่งผู้ว่าจ้างจะจัดให้มีชิ้น ได้ไม่เกิน สามแห่งเป็น พื้น ที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หากปรากฏในภายหลังว่า การจัดสถานที่จอดเก็บรถโดยสารตามวรรคแรกมีจำนวน
ไม่เพีย งพอหรือ ไม่เหมาะสมเนื่อ งมาจากสภาพการดำเนิน กิจ การเดิน รถ ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมให้น ำรถโดยสาร
ที่ซ ่อ มแซมบำรุงรัก ษาตามสัญ ญาซ่อมบำรุงนี้เช้าไปจอดเก็บ และซ่อ มบำรุงรวมกับ รถโดยสารตามสัญ ญาจ้าง
ซ่อมบำรุงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างฉบับอื่น ๆ นั้นได้
๖.๔ สถานที่สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งต้องอยู่ในบริเวณสถานที่เก็บตามข้อ ๖.๓
มีจำนวนไม่เกินสามแห่ง หรือตามที่ตกลงกัน โดยแต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ไม่ตํ่ากว่าพื้นที่และลักษณะดังต่อไปนี้
๖.๔.๑ พื้นที่สำหรับตรวจสอบซ่อมบำรุง ขนาด ๔๐ X ๒๐ เมตร = ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตรต่อจำนวนรถโดยสาร ๑๐๐ คัน มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคา
๖.๔.๒ พื้นที่สำหรับเก็บส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่ขนาด ๒๐ X ๑๐ เมตร =
๒๐๐ ตารางเมตร
๖.๔.๓ พื้นที่เพื่อทำความสะอาดรถโดยสารซึ่ง
ว่า;.d>.๐ คันต่อ
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๖.๕ สิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสถานที่จ อดเก็บ รถโดยสารและสถานที่
สำหรับซ่อมบำรุงรถโดยสาร ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดให้ตามข้อ ๖.๓ และข้อ ๖.๔ เซ่น การติดตั้งไฟฟ้า - นํ้า ผู้ว ่าจ้าง
ตกลงเป็นผู้ซำระค่าไฟฟ้า ค่านํ้าที่ใช้ไนการซ่อมบำรุงทั้งสิ้น
ข้อ ๗. อัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาซ่อมบำรุงฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างซ่อมบำรุง
ให้ผู้รับจ้างเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายวันเป็นอัตราค่าจ้างต่อคันต่อวัน ในอัตราคันละ ๑1๔๐๑.๗๐ บาท (หนึ่งพัน
สี่ร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบสตางค์) ต่อวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ว ่า จ้า งจะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการระดับ เขตการเดิน รถร่ว มกับ ผู้ร ับ จ้า ง เพื่อ กำหนด
มาตรการในการประหยัดค่านํ้าประปา และไฟฟ้า โดยกำหนดเปึาหมายให้ลดร้อยละ ๑๐
การชำระเงินค่าจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้ชำระกันเป็นรายเดือน
ทั้งนี้ผ ู้ว่าจ้างจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในวัน ที่ ๑๐ ของเดือน
ถัดไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้แก1ผู้ว ่าจ้างแล้ว ผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งชำระค่า จ้า งภายใน ๒๐ วัน
นับ แต่วัน ที่ผ ู้ว่าจ้างได้รับ ใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็น เช็ค ขีดคร่อม ถ้าผู้ว ่าจ้างผิด นัด ไม่ช ำระค่าจ้างภายในกำหนด
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในเงินต้นที่ค้างชำระ ดังนี้
ในกรณีท ี่ช ำระเงิน ล่าข้ากว่าเวลาที่ก ำหนด แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันผิดนัดผู้ว่าจ้าง
ตกลงชำระดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระในอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) + ๐.๗๔
ในกรณีท ี่ช ำระเงิน ล่า ข้า กว่า เวลาที่ก ำหนด เกิน กว่า ๓๐ วัน ผู้ว ่า จ้า งตกลงชำระ
ดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระใบอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซบ) + ๑.๑๐
หากผู้ว่าจ้างไม่ใข้ประโยชน์รถโดยสารเนื่องจากเหตุซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างแล้ว
เช่น ไม่ม ีพ นัก งานขับรถ ไม่ม ีพ นัก งานเก็บ ค่าโดยสาร ผู้ว ่า จ้า งยัง คงจะต้อ งชำระค่า จ้า งให้ก ับ ผู้ร ับ จ้า งตาม
ที่กำหนดไวในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงลดค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตามข้อ ๗
วรรคแรก เฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างร่วมกันกำหนดว่าจะหยุดใซ้งานในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
๘.๑ ผู้ว ่า จ้า งและผู้ร ับ จ้า งจะร่ว มกัน กำหนดรถคัน ที่ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละ
วันอาทิตย์เป็นการล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์
๘.๒ การกำหนดรถโดยสารคัน ที่จ ะหยุด ใช้ง านตามข้อ ๘.๑ นี้ จะต้องกำหนดให้ม ี
รถใช้การไดิไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรถทั้งหมดที่ใข้งานได้ โดยไม่รวมรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ และรถที่
หยุดใช้งานอยู่ก่อนวันที่กำหนด จำนวนรถโดยสารที่ต้องหยุดใช้งานวันเสาร์ และวัน อาทิตย์ ความในวรรคนี้
มิให้นำไปเฉลี่ยรวมเป็นเวลาซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๑๔
๘.๓ รถโดยสารที่ก ำหนดให้ห ยุด ใช้ง านในวัน เสาร์แ ละวัน อาทิต ย์น ั้น ตามข้อ ๘.๑
ถ้ารถโดยสารคับใดที่กำหนดล่วงหน้าไว้เกิดอุบัติเหตุ และต้องหยุดใช้งานก่อนวัน เสาร์และวัน อาทิตย์แล้วแต่
กรณีผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะไม่จัดรถโดยสารที่ใข้งานคันอื่นเข้าหยุดแทนคันที่เกิดอุบัติเหตุหลังจากวันกำหนด
ตามข้อ ๘.๑ นั้นอีก
๘.๔ สำหรับ รถจอดนโยบายวัน เสาร์ - วัน อาทิต ย์ วัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ และวัน หยุด
ซดเขย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าซ่อมบำรุงให้แก,ผู้รับจ้างร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๘.๔ ผู้ร ับ จ้า งมีส ิท ธิน ำรถโดยสารคัน ที่ห ยุด ใช้ง านตามสัญ ญ าข้อ นี้ไ ปทำการ
ซ่อมบำรุงรักษา นอกเหนือจากกำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงอยู่แล้วตามสัญญาข้อ ๑๔
๘.๖ ใบวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได ถ้าฝ่ายผู้ว ่าจ้างเ ห า ^ ^ ^ ^ ร ถั^ ห้ห ้ย ดตามจำนวน
.. รุในวันเสาร์
ที่กำหนดไว้จะเป็น เหตุให้ผู้ว่าจ้างต้อ งเสียประโยชน์ ผู้ว่าจ้างจะไมใข้สิท]
หรือวันอาทิตย์นั้นคันใดคันหนึ่งหรือทั้งหมดก็ไต้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราใ ,
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ข้อ ๙. ในการชำระค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๗ ผู้รับจ้างมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือขอให้ผู้ว่าจ้าง
ชำระเงิน ดังกล่าวให้แ ก’บุค คลหนึ่งบุค คลใดรับ แทนได้ และในกรณีท ี่ผ ู้ว ่าจ้างได้ช ำระเงิน ให้บ ุค คลนั้น แล้ว
ให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๑๐. เป็น ที่เข้าใจว่าอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ วรรคแรก และข้อ ๑๒.๒
เป็น อัตราที่ก ำหนดขึ้น ไว้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาทกับ เงิน เหรียญดอลล่าร์ส หรัฐ ที่ใข้อยู่ในวันทำสัญญานี้
ในกรณีท ี่อ ะไหล่รถโดยสารหรือ นํ้ามัน หล่อ ลื่น ที่ใข้ส ำหรับ การซ่อ มบำรุงมีร าคาสูงขึ้น หรือ ลดลงกว่า ราคา
ในวัน ลงนามในสัญ ญานี้ถ ืง ร้อ ยละ ๑๐ หรือ ในกรณีท ี่ค ่า แรงขั้น ตํ่า ตามที่ร ัฐ บาลกำหนดสูง ขึ้น กว่า ราคา
ในวัน ลงนามในสัญ ญานี้ และอายุส ัญ ญาจ้างซ่อ มบำรุงรถโดยสารครบกำหนด ๓ เดือ นแล้ว คู่ส ัญ ญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างซ่อมบำรุงตามสัญญาข้อ ๗ และข้อ ๑๒.๒ ได้ โดยจะได้ตกลง
กันภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน
ข้อ ๑๑. ในระหว่างระยะเวลาแห่งสัญญานี้ ถ้ามีการเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่เก็บ
อยู่ใ นวัน ทำสัญ ญานี้ หรือ กำหนดภาษีอ ากรขึ้น ใหม่ ถ้า ภาษีอ ากรนั้น เป็น ภาษีอ ากรที่เรีย กเก็บ จากค่า จ้า ง
ตามสัญ ญานี้โ ดยตรง คู่ส ัญ ญาตกลงจะปรับ ปรุง ค่า จ้า งตามข้อ ๗ และข้อ ๑๒.๒ ใหม่ต ามอัต ราส่ว น
แห่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราภาษีอากร
ข้อ ๑๒. ภายในเงื่อนไขแห่งข้อ ๗ การจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ใบกรณีท ี่ร ถโดยสารมีร ะยะทางวิ่ง ไม่เกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อ วัน ต่อ ดัน
โดยเฉลี่ยจากรถโดยสารทุกดันที่ใช้งานในเดือนนั้น ค่าจ้างให้เป็นไปตามอัตราในข้อ ๗
๑๒.๒ ในกรณีที่รถโดยสารมีระยะทางวิ่งเกิน ๒๔๐ กิโลเมตร ต่อวันต่อคัน ผู้ว่าจ้าง
จะจ่า ยค่า จ้า งให ้ผ ู้ร ับ จ้า งเพ ิ่ม ขึ้น ใน อัต รากิโ ลเมตรละ ๑.๙๓ บาท (หนึ่ง บาทเก้า สิบ สามสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อกิโลเมตรที่เกินการคำนวณระยะทางตามข้อนี้ให้เป็นไปตามสูตร ดังนี้
OR

=

Kb -(Da, X KJ

= จำนวนกิโลเมตรที่วิ่งเกินกำหนด
อ๑ = จำนวนวันที่วิ่งจรืงตลอดเดือน
K*, = กิโลเมตรที่กำหนดต่อวัน
Kfe = กิโลเมตรที่ใข้ในเดือนนั้น
ข้อ ๑๓. ข้อกำหนดจำนวนรถโดยสารและการส่งมอบรถประจำวัน
๑๓.๑ ตลอดอายุส ัญ ญานี้ ผู้รับ จ้างต้องจัดให้รถโดยสารทุกคัน นอกจากคัน ที่ประสบ
อุนัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย เป็นรถโดยสารที่ออกใช้ประโยชน์ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑๓.๑.๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๔.๓๐ น. แต่ไม่เกิน ๐๖.๓๐ น. ของทุกวัน หรือ
ตามตารางเดินรถของผู้ว่าจ้างซึ่งต้องไม่ก่อนเวลา ๐๔.๓๐ น. ผู้รับจ้างต้องจัดรถโดยสารที่พร้อมจะใช้ประโยชน์
ได้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
๑๓.๑.๒ ตลอดเวลาปฏิบ ัต ิก ารเดิน รถของผู้ว ่า จ้า ง คือ ตั้ง แต่เวลาประมาณ
๐๔.๐๐ น. ถึงเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. หรือจนถึงเวลาเลิกปฏิบํติการเดินรถของผู้ว่าจ้างตามตารางการเดินรถ
ซึ่งไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ผู้รับ จ้างจะต้อ งจัด ให้ม ีรถโดยสารออกรับ ล่งคนโดยสารอยู่ในเส้น ทางตามข้อ ๑๓.๑
เว้นแต่รถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือรถโดยสารที่ผู้รับจ้างเรียกเข้าซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๔
และข้อ ๑๖
ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพการซ่อมบำรุงให้มีรถโดยสารใช้งานได้เต็มจำนวน
หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบรถได้ ผ ู้ร ับ จ ้า งย ิน ย อ ม ข ด ใช ้ค ่า เส ีย ป ร ะ โ ย ช น ์ใ พ ้^ ^น ี้^
ร้อ ยละ ๘๐
๑๔.๑ กรณีผ ู้ร ับ จ้างส่งมอบรถตำกว่าจำนวนรร
ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์วันละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาา
OR

๖

๑๔.๒ กรณีผ ู้ร ับ จ้า งส่ง มอบรถน้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๘๐ ผู้ร ับ จ้า งยิน ยอมชดใช้ค ่า เสีย
ประโยชน์วันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพับบาทถ้วน) ต่อคัน
ข้อ ๑๔. กำหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารให้คำนวณเฉลี่ยจากรถโดยสารที่ใช้
ประโยชน์ได้ทุกคันในวันหนึ่ง ๆ ยกเว้นรถโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย จอดซ่อมด้างอู่อยู่ก่อน
วันนั้นได้ในเกณฑ์คันละ ๒ ชั่วโมง ต่อคันต่อวัน ภายใต้เงื่อนไขร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อรัน
เพื่อประโยชน์ในการใช้รถโดยสารออกรับส่งผู้โดยสาร ผู้รับจ้างจะทำการซ่อมบำรุง
ช่วงเช้าระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ช่วงบ่ายระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น.ไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการซ่อมบำรุงรถโดยสาร ที่เครื่องยนต์ขัดช้องไม่อาจใช้รับส่งคนโดยสารได้ใบระหว่างทาง ซึ่งต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๗ ชองรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วงชองระยะเวลาตังกล่าวช้างต้น ในกรณีที่การตรวจเช็ค
หรือ ซ่อมบำรุงไม่เกิน ครั้งละ ๑๔ นาทีต ่อคัน มิใ ห้ถ ือ ว่าเป็น การซ่อ มบำรุง ตามขัอ นี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ให้เสีย
ตารางเวลาการเดินรถ
ผู้ว่าจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมบำรุงตามที่ผู้รับจ้างแจ้งแต่ทั้งนี้
ผู้รับจ้างจะเรียกให้ส่งรถโดยสารเช้าตรวจซ่อมบำรุงได้ครั้งละไม่เกินอัตราร้อยละ ๘ ชองจำนวนรถในแต่ละอู่
ครั้งหนึ่ง ๆ ต้องมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม,น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง โดยจะต้องอยู่ในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งด้วย
และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ส่งรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงตามช้อนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ๑ วัน
กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งรถโดยสารคันใดเช้าซ่อมบำรุงได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง
จะส่งรถโดยสารคันนั้นให้ผู้รับจ้างในวันต่อไป รถโดยสารที่ส ่ง เช้าซ่อ มบำรุง ตามวรรคนี้ใ ห้น ับ เวลาทำการ
ซ่อมบำรุงได้คันละ ๒ ชั่วโมง โดยไม่นับรวมเวลาเช้าในกำหนดเวลาในวรรคหนึ่ง
ทุกระยะการใช้งาน ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงรถโดยสารแต่ละคัน
ได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมงต่อเนื่องกัน แต่ผู้รับจ้างจะเรียกรถโดยสารเช้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามวรรค
สองไม่ได้ และในวันหนึ่ง ๆ จะเรีย กรถโดยสารเช้า ซ่อ มบำรุง ตามช้อ นี้ไ ด้ต ่า งหากจากข้อ ๑๔ วรรคสาม
ไม่เกิน ๑๐ (สิบ) คัน ต่อรถโดยสาร ๑๐๐ คัน ผู้ว่าจ้างจะต้องส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างในเวลาไม่เกิน ๑๑.๐๐ น.
ในแต่ละวัน
ในกรณีผ ู้ว ่าจ้างส่ง รถโดยสารให้ผ ู้ร ับ จ้า งน้อ ยกว่า ๔ ชั่วโมงตามวรรคห้า ผู้รับ จ้าง
มีสิทธิซ่อมบำรุงเต็ม ๔ ชั่วโมง แม้เวลาตังกล่าวนี้จะล่วงเข้าในช่วงเวลาเร่งด่วนตามวรรคสอง และผู้ว่าจ้างตกลง
ไม่ปรับในช่วงเวลาเร่งด่วน
ข้อ ๑๖. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถได้ทุก ๆ ระยะ ๔๐,๐๐๐
กิโลเมตร ต่อไป ต่อ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างงดใช้รถ เพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมตัวถัง
รถโดยสารแต่ละคันได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ตลอดอายุสัญ ญานี้ โดยผู้รับจ้างไม่มิสิทธิได้รับค่าจ้างซ่อมบำรุงตามข้อ ๗
ข้อ ๑๗. วัน ใดที่ผ ู้ร ับ จ้า งใช้เวลาซ่อ มบำรุง รถโดยสารเกิน กว่ากำหนดเวลาที่ก ำหนดไวิใ น
ข้อ ๑๔ วรรคแรก ผู้รับจ้างตกลงยิบยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) ต่อคัน ที่ซ่อมบำรุงเกินเวลากำหนด เศษชองชั่วโมงให้เฉลี่ยลดลงตามส่วน
ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บ หรือสถานที่
ซ่อมบำรุงไปรับคนโดยสารในระหว่างช่วงเวลาตามข้อ ๑๔ วรรคสอง หรือเครื่องยนต์ขัดช้องในระหว่างทางตาม
ข้อ ๑๔ วรรคสอง มีจำนวนเกินร้อยละเจ็ดของรถที่ใช้รับส่งคนโดยสารในแต่ละช่วง ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดซดใช้
ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้างอัตราชั่วโมงละ ๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อคัน แต่รวมแล้วต้องไม่
เกินวันละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อคัน โดยคิดเฉพาะรถโดยสารทีเกินร้อ ยละเจ็ด นับ แต่เวลาที่ผู้
รับจ้างได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งดำรงตำแหน่งตั้ง^ต่ระชั่บํหัวหน้าทองขึ้นไปจนถึงเวลา
ซ่อมรถเสรีจ

๗

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากสถานที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุง
ไปรับส่งคนโดยสารได้เพราะความบกพร่องทางเทคนิคของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถโดยสารและผู้รับจ้าง
ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเกินกว่ากำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และเวลาที่เกินกำหนดเช้าอยู่ในช่วงระยะเวลา
ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ผู้ร ับ จ้า งตกลงยิน ยอมซดใช้ค ่า เสีย ประโยชน์น อกเหนือ จากวรรคแรกให้ผ ู้ว ่าจ้างอีก
ในอัตราชั่วโมงละ ๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อคัน
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกจากที่จอดเก็บหรือสถานที่ซ่อมบำรุงไปรับส่ง
คนโดยสารได้ตลอดวัน เพราะความบกพร่องทางเทคนิค ของเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ของรถโดยสาร คู่สัญญา
ตกลงกัน ดังนี้
๑๗.๑ ถ้าผู้รับ จ้างส่งรถคัน ใดเช้าใช้งานตามสัญ ญาข้อ ๑๕ หลังจากเวลา ๑๑.0๐ น.
ของวันใด ให้ถือว่ารถคันนั้นเป็นรถโดยสารที่ไม่อาจนำออกใช้งานได้ตลอดวันและให้ดัดเวลาซ่อมบำรุงรักษา
รถโดยสารคันนั้นๆ ออกจากเวลาที่ผู้รับจ้างมีสิทธิซ่อมบำรุงประจำวันตามสัญญาข้อ ๑๕
๑๗.๒ ผู้รับจ้างยิน ยอมขดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ๑ ,0๐ 0 บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน) ต่อวันต่อคัน ค่าเสียประโยชน์ตามช้อนี้ ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าซ่อมบำรุงที่ผู้ว่าจ้างต้องชำระ
ให้ผู้รับจ้างตามข้อ ๗
ข้อ ๑๘ ผู้รับจ้างมีสิทธิจัดหารถสำรองที่มีสภาพเช่นเดียวกันรถโดยสารตามสัญญาซ่อมบำรุงนี้
และเหมาะสมกับ การรับ ส่งคนโดยสาร โดยความเห็น ชอบของผู้ว ่า จ้า ง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างใช้ประโยชน์แ ทนรถ
โดยสารคัน ที่ต ้อ งหยุด ซ่อ มแซมเกิน กว่าเวลาที่ก ำหนดตามข้อ ๑๕ หรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามข้อ ๑๗ หรือ
ข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ และเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรถให้ทดแทนรถโดยสารคันใด ภายในเวลากำหนดตามข้อนั้น ๆ
แล้ว ผู้รับ จ้างย่อ มหลุดพัน จากการถูก ปรับ ตามข้อ ๑๗ และ ข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ สำหรับรถโดยสารคันนั้น
ตราบเท่าที่รถสำรองดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ได้ ถ้าผู้รับจ้างส่งรถสำรองเข้าแทบรถโดยสารที่ใข้ประโยชน์ไม่ได้
คันใดแล้ว ค่าปรับจะยุติลงในเวลาที่รถสำรองเข้าแทนนั้น
ในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถสำรองมาให้ผู้ว่าจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ซ่อมบำรุงสำหรับรถสำรองตามสัญ ญานี้ แต่ให้นำระยะทางวิ่งชองรถคันดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อเฉลี่ยตาม
สัญ ญานี้ อย่างไรก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถสำรองคันใหม่ได้ ถ้ารถสำรองมีสภาพไม่เหมาะสม
สำหรับรับส่งผู้โดยสาร หากผู้รับจ้างไม่นำรถมาเปลี่ยนผู้รับจ้างไมมสิทธิได้รับประโยชน์ตามวรรคแรก
รถสำรองนี้ต ้อ งมีล ัก ษณ ะและได้ร ับ อนุญ าต และได้ร ับ การตรวจสภาพจาก
กรมการขนส่งทางบก โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพและการจดทะเบียนให้แก่ผู้รับจ้าง
และผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับรถสำรองนี้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙. ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าเครื่องยนต์ อุปกรณ์ของรถโดยสาร ชำรุดบกพร่องไม่เป็น
ไปตามกฎจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่นของทางราชการ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด ถ้าต้องเสียค่าปรับ เพราะ
เหตุบกพร่องดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดในค่าปรับ และถ้าไม่เป็นไปตามกฏจราจรหรือกฎข้อบังคับอื่น
ของทางราชการเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและได้มีคำสั่งของเจ้าพนักงานห้ามนำรถดังกล่าวออกใช้ประโยชน์ ผู้รับจ้าง
ต้อ งชดใช้ค ่า เสีย ประโยชน์ใ ห้ผ ู้ว ่า จ้า งตามข้อ ๑๗ ทั้ง นี้เว้น แต่ท ั้ง สองฝ่า ยร่ว มกัน พิส ูจ น์ไ ด้ว ่า เครื่อ งยนต์
อุปกรณ์ของรถโดยสาร มิได้ชำรุดบกพร่องจริงตามข้อกล่าวหา หรือมิได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง
ในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างได้ช ำระปรับ ตามวรรคแรกไปก่อ นแล้ว ผู้ร ับ จ้างยิน ยอมให้ผ ู้ว ่าจ้าง
หักเงินค่าปรับดังกล่าวจากค่าจ้างตามข้อ ๗ ได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับจ้าง
ในกรณีท ี่รถโดยสารถูกเจ้าพนักงานจับ กุมและต้องถูกปรับ เพราะควัน ดำ ระยะเวลา
ท่ว มาคำนวณ
ที่เสียไปเนื่องจากต้องนำรถโดยสารคับนั้นไปให้เจ้าพนักงานตรวจสภาพ จะไม่น0
เป็นเวลาซ่อมบำรุงตามข้อ ๑๕ แต่ทั้งบี้ระยะเวลาที่เสียไปต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่ว'
จ่ายไปใน
กรณีบี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด และให้ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามข้อ ๗ ได้

ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างด้วย

ผู้รับ จ้างตกลงจะจัดหาเครื่องวัดควัน ดำไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอ■ บร่วมกัน ระหว่าง

ในกรณีที่พนักงานขับรถถูกจับกุมเพราะเหตุตามวรรคแรก และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายยึด ใบอนุญ าตขับ ขี่ไ ว้ ผู้ร ับ จ้า งไม่อ าจดำเนิน การชำระค่า ปรับ หรือไม่อาจนำไบอนุญ าตขับ ขี่ข อง
พนักงานขับรถคืนมาได้ เนื่องจากติดวันหยุดราชการเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่อาจนำรถโดยสารออกปฏิบัติงาบได้
ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงไม่นำบทปรับตามสัญ ญาข้อ ๑๗ มาใช้บังคับเฉพาะในวับหยุดราชการนั้นในกรณีนี้
ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้างซ่อมสำหรับรถคันนั้น
ข้อ ๒๐. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิสูจน์แล้ว เห็นว่า
เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องในการประกอบตัวถังรถโดยสาร หรือความบกพร่องในการซ่อมบำรุงตามสัญ ญานี้
และรถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมได้ ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดดังต่อไปนี้
๒๐.๑ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ซ่อมแซมให้รถโดยสารนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม และสามารถ
ใช้รับส่งคนโดยสารได้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
๒๐.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หาย หรือ บุบ สลาย ผู้รับ จ้าง
ยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชนให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๗๕๕.- บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ต่อคัน
๒๐.๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ เป็นด้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ นับถัดจากวันที่รถโดยสารเสียหายหรือ
บุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๗๕๕.- บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบ ห้า
บาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ใบอัตราครื่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕๒ นับถัดจากวันที,รถโดยสารเสียหาย
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๗๕๕.-'บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคันในอัตราร้อยละ ๗๕ ชองอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๐.๕ ตั้งแต่วันที่ ๕๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘๐ นับ ถัดจากวัน ที่รถโดยสารเสียหาย
หรือบุบสลาย ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้ค่าเสียประโยชน์ให้แก'ผู้ว่าจ้าง ในอัตราวันละ ๗๕๕.-บาท (เจ็ดเร้อยห้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) ต่อคัน รวมกับค่าซ่อมบำรุงเป็นรายวันต่อคัน ในอัตรา Vi ชองอัตราค่าซ่อมบำรุงและหากหลังจาก
ครบ ๑๘๐ วันแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่อาจซ่อมแซมรถโดยสารที่เสียหาย หรือบุบสลายให้เสร็จสิ้นสามารถใช้งานได้
ตามปกติ คูสัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้เจรจาตกลงกันใหม่
ในกรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบ สลายตาม1ข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้
นำส่งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๐.๒ ถึงข้อ ๒๐.๕ ยังมิให้
นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๐.๖ ผู้ร ับ จ้างไม่ม ิส ิท ธิไ ด้รับ ค่าจ้างตามข้อ ๗ สำหรับ คัน ที่เสีย หายหรือ บุบ สลาย
ตลอดระยะเวลาที่ไม่อาจนำรถโดยสารนั้นออกรับส่งคนโดยสารได้
๒๐.๗ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารทำให้บ ุค คลภายนอกเสีย หาย ผู้ร ับ จ้า งต้อ งรับ ผิด ชดใช้
ค่าเสียหายให้แก'บุคคลภายนอกแต่ผ ู้เดียว และในกรณีท ี่ผ ู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บ ุคคลภายนอก
ไปก่อนตามที่ผู้รับจ้างเห็นขอบด้วย ผู้รับ จ้างตกลงยิน ยอมให้ผ ู้ว่าจ้างหัก จำนวนเงิน ดังกล่าวจากจำนวนค่าจ้าง
ที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายตามข้อ ๗
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งไม่เห็น ชอบด้ว ยและผู้ว ่า จ้า งต้อ งถูก บุค คลภายนอกฟ้อ งร้อ งเรืย ก
ค่า เสีย หาย ถ้า ศาลพิพ ากษาให้ผ ู้ว ่า จ้า งชดใช้ค ่า เสีย หาย ค่าสินไหมทดแทน หรือ ค่าอื่น ๆ เท่าใด รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้างในการดำเนินคดี เซ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ เป็นต้น ผ้รับจ้างต้องรับผิดซดใช้
ให้ผู้ว่าจ้างหันท
ข้อ ๒๑. ในกรณีท ี่รถโดยสารเสียหายหรือบุบ สลายเพร๚&เ ^ร่น พ }Iจาm Iนุข ัอ ๒๐ หรือ
สูญหายไม่ว่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม' ซึ่งรวมถึงการจลาจล การส

๙

วาตภัย ถ้า การเสีย หายบุบ สลายห1 อสูญ หายนั้น เกิด ขึ้น ในขณะที่ร ถโดยสารอยู่ใ นความครอบครอง
ของคู่สัญญาฝ่ายใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นตกลงเป็นผู้รับผิดแต่ผู้เดียว
ในกรณีที่รถโดยสารเสียหาย หรือบุบสลายตามวรรคแรก แต่รถโดยสารคันนั้นอยู่ใน
สภาพที่ซ่อมแซมได้และผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิด ให้นำข้อ ๒0 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ให้ถือว่าเฉพาะรถโดยสารคันที่ผู้รับจ้างรับไว้เพื่อซ่อมบำรุง หรือ
คันที่กำลังซ่อมบำรุง ตามข้อ ๖.๔,๑ เป็นรถโดยสารที่อยูในความครอบครองของผู้รับจ้าง
ข้อ ๒๒. ในกรณีที่รถโดยสารเสียหายอันไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามข้อ ๒0 หรือ
ข้อ ๒๑ ผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายรับผิด และถ้ารถโดยสารยังอยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลง ดังนี้
๒๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซม โดยทั้งสองฝ่ายจะต้อ งตกลงกัน ในเรื่องรายการ
ซ่อมแซม และราคาค่าซ่อมแซมภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่เสียหายหรือบุบสลาย ผู้ว ่าจ้างจะขำระค่าจ้างส่ว นนี้
ภายใน ๓0 วัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ แจ้งหนี้ หากผู้ว ่า จ้า งผิด นัด ผู้ว ่า จ้า งจะต้อ งขำระดอกเบี้ย ร้อ ยละ ๑๔ ต่อปี
นับแต่วันผิดนัด
๒๒.๒ ในกำหนด ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ร ถโดยสารเสีย หาย หรือบุบ สลาย ผู้รับ จ้าง
ไม่คิดค่าซ่อมบำรุงตามข้อ ๗
๒๒.๓ ตัง แต่ว ัน ที่ ๘ เป็น ต้น ไปจนถึง วัน ที่ ๒๒ ผู้ว ่า จ้า งตกลงขำระค่า ซ่อ มบำรุง
ตามข้อ ๗ ให้แก'ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคันในอัตราครึ่งหนึ่งของอัตราค่าซ่อม
๒๒.๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๔๒ ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงให้แก'
ผู้รับจ้างเป็นรายวันต่อคัน ในอัตราร้อยละ ๗๔ ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
๒๒.๔ ตั้งตั้งวันที่ ๔๓ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๘0 ผู้ว่าจ้างตกลงขำระค่าซ่อมบำรุงตาม
ข้อ ๗ ให้แก'ผู้รับจ้างรายวันต่อคันในอัตรา V4 ของอัตราค่าซ่อมบำรุง
กรณีรถโดยสารเสียหายหรือบุบสลายตามข้อนี้ แต่รถโดยสารคันนั้น ผู้ว่าจ้างมิได้นำส่ง
ให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม หรือผู้ว่าจ้างขอใช้รถคันนั้นไปพลางก่อน ความในข้อ ๒๒.๒ ถึงข้อ ๒๒.๔ วรรคแรก ยังมิให้
นำมาใช้บังคับจนกว่าจะถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งรถโดยสารให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม
๒๒.๖ ในกรณีท ี่ร ถโดยสารทำให้บ ุค คลภายนอกเสีย หาย ผู้ว ่า จ้า งต้อ งรับ ผิด ซดใช้
ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแต่ผู้เดียว
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่รถโดยสารสูญหาย หรือเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
ตกลงให้ส ัญ ญาจ้างซ่อ มบำรุงสำหรับ รถโดยสารคัน นั้น เป็น อัน สิน สุด ลง นับ แต่ว ัน ถัด จากวัน ที่ส ูญ หายหรือ
เสียหาย ทั้งนี้ไม่ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้น ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดขอบก็ตาม
ข้อ ๒๔. ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งเลิก กิจ การ ผู้ร ับ จ้า งต้อ งจัด หาบุค คลอื่น ซึ่ง เป็น ที่ย อมรับ ของ
ผู้ว ่าจ้างเข้าปฏิบ ัต ิก ารและรับ ผิด ตามสัญ ญาซ่อมบำรุงนี้ท ุก ประการ ถ้าผู้รับจ้างไม่อาจหาบุคคลอื่นมารับ ช่วง
งานตามสัญ ญาข้อ นี้ไ ด้ หรือ ทำการซ่อ มบำรุง รถโดยสารคับ ไดไม่ไ ด้ม าตรฐาน ในฐานะวิญ ณูข นพึง ซ่อ ม
บำรุงรักษารถโดยสารของตนเอง ผู้รับจ้างยิน ยอมให้ผู้ว่าจ้างนำข้อ ๒๘ มาใช้บังคับอนุโลม และยินยอมให้เลิก
สัญญา หรือเลิกสัญญาเฉพาะคับตังกล่าวแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔. สถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถโดยสาร
การส่งมอบและส่งคืนรถโดยสารจะกระทำ ณ สถานที่เก็บรถโดยสารที่ใข้เก็บปกติ หรือ
สถานที่อื่นภายในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกับ
ผู้รับจ้างตกลงจะส่งรถโดยสารคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือผู้ว่าจ้างบอก
เลิกสัญ ญานี้ตามข้อ ๒๔ โดยส่ง มอบในสภาพเดีย วกับ เวลาที่ร ับ มอบจากผู้? *^^พ^®?^เสื่อ มสภาพที่เกิด
จากการใช้งานโดยปกติของรถโดยสาร

๑๐
ถ้ารถโดยสารที่นำมาส่งคืนให้แก,ผู้ว่าจ้าง มีสภาพชำรุดเกินกว่าที่ใช้ประโยชน์ตามปกติ
แล้ว ผู้รับจ้างตกลงรับซ่อมบำรุงรถโดยสารคันนั้นให้แก'ผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพใช้งานตามปกติและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ว่าจ้าง บิฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องซดใช้ค่าเสียหายให้แก'ผู้ว่าจ้างให้เสร็จสิ้นภายใบ ๔๕ วับ นับแต่วับสิ้นสุดอายุ
สัญญา หากผู้ร ับ จ้างชำระค่าเสีย หายล่าช้า ผู้ร ับ จ้างจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัต ราร้อ ยละ ร)๕ ต่อปี ของมูลค่า
เสีย หายที่ค งค้างชำระทั้ง หมด นับ แต่ว ัน ถัด จากวัน ที่ผ ู้ว ่า จ้า งเรีย กร้อ งค่าเสีย หายนั้น ความในวรรคนี้มิให้ใช้
บังคับสำหรับรถโดยสารที่เกิดอุนัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิด
ข้อ ๒๖. ผู้ว่าจ้างตกลงจะนำรถโดยสารที่จ้างซ่อมบำรุงตามสัญญานี๋ใช้รับส่งคนโดยสารภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี ถ้าผู้ว่าจ้างนำรถออกใช้งาน
นอกเขตจังหวัดดังกล่าวช้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงค่าจ้างซ่อมบำรุงเฉพาะรถคันนี๋ใหม่โดยเร็ว
ข้อ ๒๗. ผู้รับจ้างตกลงเก็บนํ้ามันหล่อลื่น และซากของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
หรือของรถโดยสารที่ใช้การไม่ได้แล้วไว้ให้ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ซ่อมบำรุง โดยผู้ว ่าจ้างจะจัด หาภาชนะบรรจุ
นํ้ามันดังกล่าวไว้ให้ เมื่อผู้รับ จ้างเห็น ว่านํ้ามัน ดังกล่าวหรือซากชองอุป กรณ์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หรือ
ของรถโดยสารมีจำนวนมาก ผู้รับจ้างจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างไปรับสิ่งของนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างไม่ไปรับสิ่งของนั้นภายใน
๗ วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง ผู้รับจ้างมีสิทธิทำลายหรือกระทำการอย่างอื่นกับสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๘. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ช้อหนึ่งข้อใดเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียหาย
ด้วยประการใด เซ่น เป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำรถโดยสารออกใช้ประโยชน์ได้ หรือต้องไปซื้ออะไหล่จาก
แหล่งอื่น หรือนำรถโดยสารไปให้บุคคลอื่นซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก,ผู้ว ่าจ้างเท่าที่ผ ู้ว ่าจ้างต้อ งจ่ายจริงนอกเหนือ ไปจาก การซดใช้ค่าเสียประโยชน์ของผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗
อีก ด้วย และในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างไม่ด ำเนิน การตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๒๔ โดยมิใช่เหตุส ุด วิส ัย
ซึ่งรวมถึงการจลาจล การสงคราม การนัดหยุดงาบตามกฎหมายแรงงาน อุทกภัย และวาตภัย ผู้รับจ้างตกลงให้
ผู้ว ่า จ้า งเรีย กค่า เสีย หายตามความร้า ยแรงของความเสีย หายที่ผ ู้ว ่า จ้า งได้ร ับ จากผู้ร ับ จ้า งได้ และในกรณีที่
ผู้ว ่าจ้างเห็น ว่าถ้าให้ผ ู้รับ จ้างปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานี้ต ่อ ไปจะก่อ ให้เกิด ความเสียหายแก่ผ ู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างยิน ยอม
ให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็น สมควร
กรณีผ ู้ว ่า จ้า งรับ รถโดยสารใหม่ม าก'อนที,อายุส ัญ ญ านี้ค รบกำหนดอายุส ัญ ญา
ผู้ว ่า จ้า งสามารถบอกเลิก สัญ ญาได้ห รือ คู'สัญ ญาฝ่า ยใดผายหนึ่ง ประสงค์จ ะเลิก สัญ ญาก่อ นสัญ ญาสิ้น สุด
ให้แ จ้งบอกเลิก สัญ ญาล่วงหน้าเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร ให้คู่สัญญาอีกฝายหนึ่งทราบไม'น้อยกว่า ๖๐ วัน
กรณีผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาโดยแจ้ง
ให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๒๙. เพื่อ ให้ค วามร่ว มมีอ ในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานี้ผ ู้ร ับ จ้า งอาจแจ้ง ให้ผ ู้ว ่า จ้า งทราบ
ถึงความประพฤติของพนักงานขับรถโดยสารหรือพนักงานประจำรถโดยสารของผู้ว่าจ้างตลอดทั้งข้อเสนอแนะ
ในการลงโทษได้ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นภาระผูกพันสัญญาจ้าง
ข้อ ๓๐. เพื่อเป็น หลักประกัน ในการปฏิบ ัติตามสัญ ญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันในอัตรา
ร้อ ยละ ๑๐ ของอัต ราค่า จ้า งทั้ง หมดตลอดอายุส ัญ ญา เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย
แบงกิ้ง คอร์ปอเรซั่น สาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ จีพ ีบ ี๐๕๒๐๑๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนเงิน
๖,๒๕๐,๑๘๑.๐๐ บาท
ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งกระทำผิด สัญ ญาข้อ หนึ่ง ข้อ ใดและผู้ว ่า จ้า งได้ร ับ ความเสีย หาย
หรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทบตามข้อ ๒๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยิดหบ่วงหลักประกันตามวรรคแรกไว้ก่อนในกรณี

A

หลัก ประกัน ที่ผ ู้ร ับ จ้า งน่า มามอบไว้ต ามวรรคหนึ่ง ผู้ว ่า จ้า งจะคืน ให้แ ก่ผ ู้ร ับ จ้า งโดยไม่ม ี
ดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาบี้แล้ว และได้ยื่นคำขอหลักประกันคืน หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำ
ขอหลัก ประกับ คืบ ภายใบ ๕ (ห้า) ปี นับ แต่ว ับ ที่พ ้บ ข้อ ผูก พับ ตามสัญ ญาบี้แ ล้ว ถือ ว่าผู้รับ จ้างลละสิท ธิใบ
หลักประกันและแสดงเจตนาให้หลักประกันนั้นแก่ผู้ว่าจ้าง
สัญญาบี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อและประทับตรา (ล้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดย นายซาตรี กิตติประภัสร์ ผู้รับมอบอำนาจ)
ลงซื่อ

ลงซื่อ

(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร์)

พยาน

c ¥ ......... .พยาน

(นายประเสริฐ ขุนเภา)
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© ๗ ก็# น *น !ท ท ร*ท แพ ราน
~ 7 ร ิโ เปร็ส นธุท าร*#ะ 36,000 ทน.
ส ฟ ก็# น *™ (ท*ร*!*แพ รรน
0 ฟ ก็!!น *น !!ท '!ร*กบ พ ราน
« ฟ ก็# น #™ ส ท า*ท ารพ ท น
ซ ฟ ก ็# น #™ ส ภ ร#ค แพ รรน
41 แเก็ร นตุท ๆระ#ะ 40,000 ทน
41
41

ฝ ท#น*}ทาร*#* 60.000 ทน.

ป

ฟ ก็# นชุท ๆระ#ะ 60,000 ท น .#!#ตุท า เป ี

/ \

ทเททนบ์ท1นฟัร? ~ tV . ๗^แ\!นาน\แพั*แ?-พ
รนเสท

ทํรพัม

VvUVttiM
33 ใพักร฿รร}น}น!*ร!ร®{แรรนรท่#
34 พันนร*
35 รท©M flfร«
36 $ก9นผ*11
ร ท รผ ©เฬน*ft
ท แน่ร!นรนร*นน
39 รานเมรท

40 พ*!*#นเนรท
41 «ก0»ทฟ0014(นร8
42 นร่ป่111ร*
43
44
45
46
47

ททภู*II*#* ทน
ก็#กถ่1#1ร่1ท้รทน
ท«พ่# นท1*น่ท น1น้น เ1ท*
งา1พ ั4 ร*#รพัน บร*

เ4**1น«พั!

48 เร็*ท่#พ!#ใ#!ทิส น่เทะเปีอ รพั1ท
49

รพพัก ็น ทพัน(ทัทน

ระฆนใฟพั)

1
If
ช
If
ช
4f
4โ
4f
ส

9
9
9
9
9

9
ซ
ช
9
9
ท
9
9

%
ท

ท

%

9
9
ช

%

ร
ซ

41

51
52
53
34

41
ช
ช

59 พั*ทน1*เ«5
60 เบ น :*#1นทะนทร4ใ*#«1ร

6
ส

ส
ช
If
•
«

4f

50 แบ*!*#i
ป้พ พน
ใ##ท fl*
ม©เท©รสทาร์ฑ
พั% ญ 1*พทะพ่ร*ฟ#•พา
55 K *il**Ji»h)
u s jlii
56 ร##น #ท !!ร
37 «15ปี'*พัร
1)น่ท รฒ ์ท นท)น
58 สรํท '* }!*ปี# -!ปี# ประดู

3
4f
ซ

4f

ส
4f
ท
9

9
9

9
41
ท
4f
ช

ท
9

9

ส
ช

๗ ก็# น#™ #ท**ทรรพรรน

ช

ป,*ามสทาพการโ&ในได#ใเh ie t *พ«ฒ*

if

9
9
9

9

-

-

9
9

*
พ่

9
9

ช
41

If
9

ช

9

9
9
9

©
If
ช

9
9
9

9

•เพทใรฟ้าร
ง \0 ->A7

9
9

12 # พ ร * # * ท ^ ร # ^ # * )* เท ่ร ใ *
ส
๗ » » W g M g n w p ท ใน ์
แเก็0น*1นททา*ทใรพร*น
9
ฟ ก็#น*)ทาระ#ะ 60,000 0ม.
4!
เปก็# น#'™!*ทา*ทาร พ 4รน
ช
ฟ ก็# น#™#ท**ท'!รพ ร รน
ช
ฟ ก็# นร}ทา ระพ 150,000 ทน, « !# 1 ปี
ป
ฟ ก็# น#™รทร* ทรรพ รรน
ช
ฟ ก็# นร}ทา ระ#ะ 150,000 0น. *5B 1 1
ป
(ปก็# นร}ทา ระระ 150,000 ทน. พ'?(1 เป ี
ป
เปก็#น#รน#ทร*ทรรพงรน
9
ฟ ก็# น#รนเนรรพ กรพ แน
9
ฟก็# น#รน#ทร*ทรรพรรน
ท
แเก็ส นทุก ๆ ระ#ะ 200,000 ทน, พ !# รปี
*1

41
ช
ช
ช
If
4f
รโ
ส
4f

9
ช
9
9
9
9

ร

9
9

ร

9

ช
ซ
If

9
9
9
9
9

ก ็[ พ เส่เนซ่#*๗ใ}4
ท

ฟ ก็#น#™ #ทร*ทรรพรรน
เปก็#น#™สทร*ทรรโพัรรน
๗ ก็((น#™ #ทร*ทรรพรรน
๗ ก็# น #™ #!!!*(>ฑ พ ร!น

เปรรน#™ #ทร#ท*รใพัร าน
เปก็# น#™ #ทร*ทรรพราน
เปก็# น #!น #!!1*1115พ ง !น

เโรฬาเาพเนณทเกรเศ

