
 
 
 

สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG 

 
สัญญาเลขที่ …………………………… 

 
 สัญญานี้ท าที่    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ   เลขที่  131  ถนน
เทียมร่วมมิตร   แขวงห้วยขวาง   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ ………………….…………………... 
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   โดย ..............................................................................................................  
.........................................................................  องค์การ   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ  
…………………………....................................  ภูมิล าเนาตั้งอยู่ที่  ................ หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ........................
แขวง/ต าบล ............................................. เขต/อ าเภอ ..............................................  จังหวัด .................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ ผู้รับสัญญา ”  อีกฝ่ายหนึ่ง                
 ตามที่ผู้ให้สัญญากับผู้รับสัญญาได้ท าสัญญาน ารถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศ  
สัญญาเดิม  เลขที่  รต. ............................/25 .................  ลงวันท่ี ............................................................................  
 ผู้รับสัญญาประสงค์จะน ารถโดยสารมาตรฐาน .................................................................................... 
....................................................  เข้าร่วมเดินรถต่อไปแทนรถคนัเดิม   คู่สัญญาจึงได้ท าสัญญากันต่อไปนี้ 
 

           ข้อ 1.  เงื่อนไขการอนุญาตให้เดินรถ 
                               ผู้ให้สัญญาตกลงอนุญาตให้ผู้รับสัญญาน ารถโดยสารมาตรฐาน ........................................     
................................................................................. ......................................เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจ าทางที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง 
จ านวน .......... ( .......... ) เส้นทาง คือ สายที่ .......... ชื่อเส้นทาง ............................................................... ......
หมายเลขทะเบียน ........................... จ านวน ........... (……….) คัน   หมายเลขตัวถัง .................................................
หมายเลขเครื่องยนต์ ......................................................  โดยผู้รับสัญญาต้องจัดให้มีเอกสารการจดทะเบียนรถ
โดยสารไว้ประจ ารถที่ใช้ในการประกอบการเดินรถตามสัญญานี้แต่ละคันด้วย 
  

 ข้อ 2.  คุณลักษณะของรถโดยสารที่จะน ามาเข้าร่วมเดินรถ 
 รถโดยสารประจ าทางที่ผู้รับสัญญาจะน าเข้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาตามสัญญานี้ผู้รับสัญญา
ต้องด าเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซ CNG หรือรถโดยสารคันเดิมซึ่งมีสภาพดีพร้อมใช้งานได้โดยปลอดภัยและได้
เปล่ียนเครื่องยนต์เป็นใชก้๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์เดิม    แต่ดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิง 
โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก และต้องด าเนินการปรับปรุงสภาพรถ ตัวถัง และสีรถใหม่ด้วย  ทั้งนี้
ผู้รับสัญญาต้องด าเนินการเปล่ียนหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ ปรับปรุงสภาพรถ ตัวถังและสีรถให้แล้วเสร็จตามที่องค์การ
ก าหนด 
 
 

2จ (รถโดยสารปรับอากาศมีท่ีนั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) 

มีท่ีนั่งไม่เกิน  20  ที่นั่ง)  รถใช้ก๊าซ CNG เป็นเช้ือเพลิง 

 
นางจติตรา    ศรีรุ่งเรือง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 

 

 

รถใช้ก๊าซ CNG เป็นเช้ือเพลิง 

   2จ (รถโดยสารปรับอากาศ 
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หนึ่ง 

หนึ่ง 
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 นอกจากนี้รถโดยสารจะต้องเป็นรถที่มีคุณลักษณะ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบต่าง ๆ ขนาดความ
กว้าง-ยาว น้ าหนักบรรทุก ตามมาตรฐานที่ผู้ให้สัญญาก าหนดทุกประการ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ   ตามสัญญาข้อ 1      และได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจาก     ผู้ให้สัญญาก่อนน ารถโดยสาร
ออกให้บริการตามสัญญานี้ 
  ผู้รับสัญญาต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันมีลักษณะ ขนาด ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ทั้งมี
อุปกรณ์ประจ ารถซึ่งสามารถใช้การได้ดีโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด   และตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ   ทุกประการ รวมทั้งต้องมีสี   ตราของผู้ให้สัญญา   หมายเลขประจ ารถ   หมายเลขทะเบียนรถ 
จ านวนบรรทุกผู้โดยสาร   หมายเลขเส้นทางเดินรถ   แผ่นป้ายบอกเส้นทางเดินรถ   ชื่อพนักงานขับรถและพนักงาน
ประจ ารถ   และให้มีข้อความที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นรถร่วมบริการของผู้รับสัญญา   ตลอดจนระบุหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้ให้สัญญาที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน  กรณีขับรถหรือใหบ้ริการไม่สุภาพ  ตามแบบ  ขนาด   และ  ณ   จุดที่
ผู้ให้สัญญาก าหนดด้วย   โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเองและจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนน ารถออกให้บริการตามสัญญา 
 ในระหว่างอายุสัญญานี้  ถ้าปรากฏว่ารถคันใดมลัีกษณะ ขนาด หรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบ
ต่าง ๆ  ของรถไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับไว้ หรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรงหรือปลอดภัย หรือผิดเงื่อนไขตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อน้ี ผู้ให้สัญญามีสิทธิส่ังให้ผู้รับสัญญาหยุดใช้รถคันนั้นได้ทันที        จนกว่าผู้รับสัญญาจะได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
โดยไม่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงต่อการคิดค่าตอบแทนตามสัญญา  ข้อ 4 
 ข้อ 3.  อายุสัญญา 
                  สัญญานี้มีก าหนดอายุ  10 ปี  ตั้งแต่วันที่  ...................................................  ถึงวันที่ 
............................................................. แต่หากผู้รับสัญญาไม่ด าเนินการตามข้อ 1.2 และ ข้อ 2 วรรคแรก   ให้ถือว่า
สัญญาสิ้นสุดลง  
 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เส้นทางที่ก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 1 ของผู้ให้สัญญา
หมดอายุลงก่อนวันส้ินสุดอายุสัญญานี้  และผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ   
ดังกล่าวในเส้นทางนั้น ๆ  ต่อไปอีก ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญานี้ต่อไป เฉพาะ
เส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ   จนครบอายุสัญญานี้   แต่หากผู้ให้สัญญา
ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ  ในเส้นทางใด ให้ถือว่าอายุสัญญาเฉพาะเส้นทางที่ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ หมดอายุลงได้ส้ินสุดลงด้วย   โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  ค่าชดเชย หรือ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ   จากผู้ให้สัญญา 
 
 กรณีที่กรมการขนส่งทางบกปรับปรุงเ ส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางตามสัญญานี้                 
เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงให้ใช้เส้นทางที่ปรับปรุงใหม่แทนเส้นทางเดินรถฯ เดิมต่อไป โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย   ค่าชดเชย   หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ   จากผู้ให้สัญญา 
 กรณีทีก่รมการขนส่งทางบกส่ังยกเลิกเส้นทางเดินรถประจ าทางตามสัญญานี้    ให้สัญญานี้สุดลง
ทันท ี  โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย   ค่าชดเชย   หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ    จากผู้ให้สัญญา 
 
 

17 สิงหาคม  2552 

16 สิงหาคม  2562 



 3 

 
 

 ข้อ 4.  ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสาร 
   ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม   และค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสาร
ประจ าทาง ดังนี้ 
 4.1  เงินค่าธรรมเนียมท าสัญญาตามจ านวนรถโดยสารในอัตรา คันละ 500.-บาท   (ห้าร้อยบาท
ถ้วน)  จ านวน ........... ( ..................... ) คัน   เป็นเงิน ........................  บาท (...........................................................) 
และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7  ( เจ็ด ) เป็นเงิน ..............................บาท ( ...............................................................) 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ..........................................บาท ( ...............................................................................................) 
ผู้รับสัญญาได้จ่ายเงินจ านวนนี้ให้แก่ผู้ให้สัญญาในวันท าสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว   ตามใบเสร็จรับเงิน   เลขที่
............................................................................... ลงวันท่ี ..................................................................... 
 4.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเดินรถคันละ .......................... บาท ( ........................................ ) 
จ านวน ................. ( ............................ ) คัน เป็นเงิน ............................ บาท ( ..................................................... ) 
และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ( เจ็ด ) เป็นเงิน ................................. บาท ( ........................................................... ) 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน .................................................. บาท ( ..................................................................................... ) 
ผู้รับสัญญาได้จ่ายเงินจ านวนนี้ให้แก่ผู้ให้สัญญาในวันท าสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ตามใบเสร็จรับเงิน   เลขที่
........................................................................................  ลงวันท่ี .................................................................. 
 4.3  ค่าตอบแทน  ผู้รับสัญญาต้องช าระค่าตอบแทนให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในอัตรา  
1,000.-บาท  (หน่ึงพันบาทถ้วน) ต่อคัน  โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทุกวันท่ี  10  ของเดือน  ถ้าวันที่  10 ของเดือนตรงกับ
วันหยุดประจ าสัปดาห์  หรือวันหยุดองค์การฯ  ให้ช าระในวันแรกที่เปิดท าการ 
 4.4 ถ้าผู้รับสัญญาช าระเงินค่าตอบแทนล่าช้ากว่าก าหนดในข้อ 4.3 ผู้รับสัญญาตกลง
ช าระดอกเบี้ยของเงินตน้ที่คา้งช าระในงวด นั้น ๆ  ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันผิดนดัจนกวา่จะ
ช าระให้ครบถ้วน 
       ในกรณีผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้รับสัญญาช าระหนี้ค่าตอบแทนงวดใด
แล้ว   หากผู้รับสัญญายังไม่น าเงินมาช าระ   ผู้ให้สัญญาจะเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกคร้ังหนึ่งส าหรับการ
ผิดนัดช าระหนี้ค่าตอบแทนในงวดนั้น  หากผู้รับสัญญายังไม่ปฏิบัติตามผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องจาก
หลักประกันตามสัญญา  ข้อ 7  ได้ทันที  
 ข้อ 5.  ตั๋วค่าโดยสาร 
                  ผู้รับสัญญาเป็นผู้จัดท าตั๋วค่าโดยสาร โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับสัญญา ตามรูปแบบ ลักษณะ 
ข้อความและราคาตามที่ผู้ให้สัญญาก าหนด  
           ข้อ 6.  การโฆษณา 
                  6.1  ผู้ให้สัญญาอนุญาตให้ผู้รับสัญญาสามารถหาผลประโยชน์จากการโฆษณาบน           ตัวรถ
โดยสารได้ โดยผู้รับสัญญาจะต้องด าเนินการเอง ทั้งนี้ ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณาดังกล่าว
ให้แก่ผู้ให้สัญญา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนี ้ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..  

ตามที่ได้มีบนัทกึขอ้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย 

  

ตามที่ได้มีบนัทกึขอ้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย 

500.- ห้าร้อยบาทถ้วน 
สามสิบห้าบาทถ้วน 35.- 

ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน 535.- 

1 หนึ่ง 
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  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับสัญญาจะขอลดหรืองดส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณาตามที่      ตกลง
ไว้ดังกล่าวแล้วไม่ได้ 
 6.2 ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณา      ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง
แต่ละคันที่ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ให้สัญญาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสาร
ตามก าหนดเวลาการจ่ายเงินค่าส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารที่ระบุในสัญญาข้อ 4.3 
  กรณีมีการย้ายสายการเดินรถ หรือรถเสีย หรือถูกพักรถ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญา      งดหรือ
ลดการจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณา 
 6.3 วัสดุที่ใช้ในการโฆษณาต้องเป็นวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายใด ๆ    และต้องเป็นวัสดุที่กรมการ
ขนส่งทางบกเห็นชอบในรูปแบบ ตลอดจนภาพ ค าบรรยายและการส่ือความหมายในการโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  ศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือวัฒนธรรมอันดีงามและไม่ขัดต่อประกาศของกรมการขนส่งทางบก 
การติดตั้งภาพหรือป้ายโฆษณารอบตัวถังรถโดยสารจะต้องไม่ให้ตัวอักษร  ภาพ  หรือข้อความปิดทับป้ายชื่อเส้นทางหรือ
เครื่องหมายใดที่สัญญานี้และทางราชการก าหนดให้ปรากฏบนรถโดยสารทุกคัน 
  6.4 ผู้รับสัญญาจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตติดตั้งภาพหรือป้ายโฆษณาตอ่ผู้ให้สัญญาพิจารณาเพื่อ
ผู้ให้สัญญาจะได้ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางบก และเมื่อกรมการขนส่งทางบกอนุญาตแล้ว ผู้รับสัญญาจึง
จะติดตั้งภาพหรือป้ายโฆษณานั้นได้ 
   หากผู้รับสัญญาท าการติดตั้งภาพหรือป้ายโฆษณาก่อนได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทาง
บกอันเป็นการขัดต่อประกาศกรมการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก    ซึ่งจะต้องถูกลงโทษปรับตาม
กฎหมาย ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบค่าปรับเองทั้งหมด 
  6.5 หากผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญายินยอม
ให้ผู้ให้สัญญาปรับในอัตราคันละ ................................................................... ...บาท ต่อวัน จนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง        
   หากผู้รับสัญญาติดตั้งภาพหรือป้ายโฆษณา โดยไม่แจ้งผู้ให้สัญญา และไม่ช าระค่าส่วนแบ่ง
รายได้จากการโฆษณา  ผู้รับสัญญาต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาในอัตราคันละ 1,000.-บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ต่อวัน นับแต่วันเริ่มโฆษณานอกเหนือจากการช าระส่วนแบ่งรายได้จากการโฆษณาตามข้อ 6.1 นับแต่วันเริ่มโฆษณาดว้ย 

6.6 ผู้รับสัญญาต้องส่งส าเนาสัญญาที่ผู้รับสัญญาได้ท ากับผู้ท่ีจะโฆษณาหรือผู้ที่รับจ้างท าการ   
โฆษณาให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน 15 (สิบห้า) วัน หลังจากลงนามในสัญญาฉบับนั้น ๆ  
 

 ข้อ 7.  หลักประกันสัญญาและหลักประกันค่าเสียหาย 
              ในวันท าสัญญานี้ 

7.1 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญาได้วางหลักประกันในวงเงิน ………. 
................................. บาท ( …………………………..………………………………….. ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) 
ของค่าตอบแทนตลอดอายุสัญญา   เป็นสัญญาค้ าประกันของ .......................…………………………...……….. 
เลขที ่.......................................... ลงวันท่ี………………………… ตามเอกสารหมายเลข ………  แนบท้ายสัญญานี้ 
 
 
 

ตามที่ได้มีบนัทกึขอ้ตกลงกันทั้งสองฝ่าย 

6,000.-  หกพันบาทถ้วน 
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   7.2 เพื่อเป็นหลักประกันค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ   ผู้รับสัญญาได้วาง
หลักประกันในวงเงิน  ………………………………………….. บาท ( ……………………………………………. )   
ให้แก่ผู้ให้สัญญาในวันท าสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี .................................................. ...... 
ลงวันท่ี …………………………..……… ตามเอกสารหมายเลข …..… แนบท้ายสัญญานี้ 
  ตลอดระยะเวลาที่ ผู้รับสัญญายังคงผูกพันรับผิดชอบต่อผู้ให้สัญญาตามสัญญานี้                     
หากผู้ให้สัญญาได้เรียกร้องให้ผู้ค้ าประกันชดใช้หนี้สินแทนผู้รับสัญญาและเป็นเหตุให้หลักประกันสัญญาตามข้อ 7.1 
หรือ 7.2 แล้วแต่กรณี มีจ านวนลดน้อยลงไปเท่าใด   ผู้รับสัญญาจะต้องจัดหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้ครบตามจ านวนในข้อ 7.1 หรือ 7.2 ภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้ให้สัญญา 
  ในกรณีท่ีผู้ให้สัญญาได้หักหลักประกันเพื่อชดใช้หนี้สินแล้ว ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้
ให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน  นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา  ถ้าผู้รับสัญญาไม่ชดใช้หนี้ภายในก าหนด    ให้น าความในสัญญา
ข้อ 4.4   วรรคแรกและวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  หลักประกันตามข้อ 7.1 และ 7.2 ผู้ให้สัญญาจะคืนให้แก่ผู้รับสัญญาเมื่อผู้รับสัญญาพ้นข้อผูกพัน
ทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 

 ข้อ 8.  การจดทะเบียนรถโดยสาร 
                  การจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถโดยสารให้ท าในนามของผู้ให้สัญญาเป็นผู้ประกอบการขนส่ง 
โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เองทั้งส้ิน 
 ในการต่อทะเบียนรถโดยสารทุกครั้ง ผู้รับสัญญาจะต้องส่งส าเนาทะเบียนรถที่ได้ต่อทะเบียนแล้ว 
ให้ผู้ให้สัญญาภายใน                   นับจากวันต่อทะเบียน 
 

 ข้อ 9.  เงื่อนไขการเดินรถของผู้รับสัญญา 
9.1 ผู้รับสัญญาจะต้องเดินรถรับส่งผู้โดยสารตามข้อก าหนดเงื่อนไขและเก็บค่าโดยสารตามอัตรา      

ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามสัญญาข้อ 1 โดยเคร่งครัด 
  ผู้รับสัญญาจะหยุดหรือระงับการเดินรถตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราคันละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน   
และใช้มาตรการลงโทษอื่น ๆ  ได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถให้ถูกตอ้งครบถ้วนตามสัญญานี้ และหากผู้ให้สัญญาเห็นว่า
การหยุดหรือระงับการเดินรถดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหาย    แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันท ี
  ในกรณีที่ผู้รับสัญญาหยุดหรือระงับการเดินรถ      หรือกรณีพนักงานของผู้รับสัญญานัด
หยุดงาน    ผู้ให้สัญญามีสิทธิน ารถโดยสารของผู้ให้สัญญาเดินรถแทนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถแทนเป็นการชั่วคราว
โดยเก็บค่าโดยสารเองได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ  จากผู้ให้สัญญาหรือผู้ได้รับอนุญาต
ดังกล่าว 
 
 

15  วนั 
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  ไม่ว่ากรณใีด ๆ   ผู้รับสัญญาจะยกเลิกหรือหยุดเดินรถก่อนสัญญาครบก าหนดได้   ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน  
 9.2 ผู้รับสัญญาต้องดูแลควบคุมให้พนักงานขับรถ  พนักงานเก็บค่าโดยสาร  และพนักงานอื่น ๆ 
ของผู้รับสัญญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง หรือประกาศของผู้ให้สัญญา
อันเกี่ยวกับการเข้าร่วมเดินรถหรือการจัดการ หรือการประกอบการขนส่งที่ใช้อยู่แล้ว รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคต 
และให้ถือว่า   ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ 
 9.3 ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางตามสัญญาข้อ 1 
ครบถว้นตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและเส้นทางตามสัญญาข้อ 1  ตลอดอายุสัญญานี ้

9.4   ผู้รับสัญญา จะต้องไม่เพิ่มจ านวนรถโดยสารท่ีเดินรับส่งผู้โดยสารเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด        
ไว้ในสัญญาข้อ 1   ไม่ว่ากรณีใด ๆ   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูใ้ห้สัญญาก่อน   หากมีการฝ่าฝืน 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราวันละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคัน  ตามจ านวนรถที่เกินก าหนด 
                9.5 กรณีผู้ให้สัญญาเห็นว่า จ านวนรถที่เดินรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางใดไม่เพียงพอให้บริการ
ประชาชนผู้ให้สัญญาจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาเพิ่มรถเข้าร่วมเดินในเส้นทางนั้นตามจ านวนที่เห็นสมควร  ผู้รับสัญญาจะต้อง
จัดรถเพิ่มให้ได้ตามจ านวนดังกล่าว ภายใน  60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา 
ถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจจัดหารถเพิ่มได้หรือได้ไม่ครบตามจ านวนภายในก าหนดดังกล่าว หรือในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว 
ผู้ให้สัญญาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มจ านวนรถให้เพียงพอบริการประชาชนเป็นการชั่วคราว    ผู้ให้สัญญามีสิทธิ
น ารถโดยสารของผู้ให้สัญญาหรือรถอื่นใดตามที่เห็นสมควรเข้าเดินรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมในเส้นทางนั้น        และเก็บ
ค่าโดยสารเองได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะสามารถน ารถโดยสารเข้าร่วมให้บริการได้ครบตามจ านวนที่ผู้ให้สัญญาก าหนด 
ทั้งนี้   ผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ   จากผู้ให้สัญญา 
     9.6 กรณีทีผู้่รับสัญญามีรถโดยสารปฏิบัติงานไม่ครบจ านวนขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ  และตามสัญญาข้อ 1 ในเส้นทางใด ผู้ให้สัญญาจะเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญญาจัดรถ
เข้าปฏิบัติงานให้ครบถ้วนภายในก าหนด 30 (สามสิบ) วัน และถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจน ารถเข้าปฏิบัติงานให้ครบได้ 
ภายในก าหนดดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธิน ารถโดยสารอื่นใดเข้าปฏิบัติงานในเส้นทางนั้น   และเก็บค่าโดยสารเองได้ 
ทั้งนี้  กรณีรถมีจ านวนไม่ครบขั้นต่ านี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาพ้นความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้
อยู่ในขณะน้ัน 
              9.7 ผู้รับสัญญาจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานเก็บค่าโดยสารประจ ารถแต่ละคันเก็บค่าโดยสาร
จากผู้โดยสาร   ตามอัตราและระยะทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด  และจะต้องยกเว้น
หรือลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน     ตามที่ทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้  
การเก็บค่าโดยสารจะต้องออกตั๋วค่าโดยสารให้ผู้โดยสารครบถ้วนถูกต้องตรงตามค่าโดยสารที่ได้รับทุกครั้ง    รวมทั้ง
จะต้องอนุญาตให้พนักงานของผู้ให้สัญญาที่แต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานโดยสารรถโดยไม่ต้องช าระ
ค่าโดยสาร   
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 9.8 ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ด าเนินการหรืออนุญาตหรือสนับสนุนการ
ด าเนินการใด ๆ   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   ให้ผู้อื่นน ารถอื่นนอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัญญาเข้า
เดินรถหรือร่วมเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้หรือเส้นทางอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้
ประกอบการขนส่งฯ ไม่ว่าตลอดหรือบางส่วนของเส้นทางเดินรถและไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้
อนุญาตให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญาหรือไม่ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
                9.9 ผู้รับสัญญาจะต้องไม่น ารถโดยสารคันใดคันหน่ึงหรือหลายคันไปใช้ในกิจการอื่น  หรือใช้นอก
เส้นทางที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณี
รถโดยสารที่เสียหรือช ารุดบกพร่อง  ซึ่งต้องน าไปซ่อมแซมแก้ไขหรือรถโดยสารที่ต้องน าไปตรวจสภาพหรือจอดเก็บ
ตามปกติธุระ ในกรณีที่ผู้รับสัญญากระท าผิดสัญญาข้อนี้ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาเป็นรายคัน      และรายวัน 
ในอัตราคันละ 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ต่อวัน    ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะใช้รถคันนั้นบริการรับส่งผู้โดยสารเป็น
ระยะเวลามากน้อยเท่าใดในวันนั้น    ให้ถือว่าเป็นหน่ึงวัน 
 9.10 ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง  มีความสะอาด
เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกตวัรถอยูเ่สมอ และในแต่ละวันจะต้องจัดให้รถโดยสารเริ่มออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง
เป็นคันแรกภายในเวลาอย่างช้าไม่เกินเวลาตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ  ตามสัญญาข้อ 1    และ
คันต่อ ๆ ไปต้องออกเดินรถตามระยะเวลาการเดินรถที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วย ทั้งต้องมีจ านวนรถครบถ้วนตาม
สัญญาข้อ 1 เป็นประจ าทุกวันจนกว่าจะถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถประจ าวันตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ ดังกล่าว  เว้นแต่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุไม่อยู่ในสภาพที่จะให้บริการได้อย่างปลอดภัย  หรือคันที่เสีย
ต้องจอดซ่อมแซมหรือในกรณีท่ีพนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสารประจ ารถคันนั้นนัดหยุดงาน 
                     รถทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถใด ต้องเดินรถให้ส้ินสุดตลอดเส้นทางเดินรถนั้น 
ห้ามตัดการเดินรถในระหว่างเส้นทางเดินรถหรือเดินรถออกนอกเส้นทางเดินรถ หรือเดินรถเลยออกไปเกินกว่าเส้นทาง
เดินรถที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เว้นแต่ใบอนุญาตดังกล่าวจะระบุไว้เช่นนั้น 
 9.11 ผู้รับสัญญา จะต้องไม่น ารถโดยสารท่ีเข้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาไปให้บุคคลอื่นเช่าหรือ
เช่าช่วงหรือเช่าซื้อหรือให้สิทธิการเดินรถแก่ผู้อื่นเพื่อเข้าเดินรถแทน  หากผู้ให้สัญญาตรวจพบว่ามีการน ารถโดยสารไปให้
บุคคลอื่นเช่าหรือเช่าช่วงหรือเช่าซื้อหรือเข้าจัดการเดินรถแทน  ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
 9.12 กรณีที่ผู้รับสัญญาได้น ารถเข้าวิ่งร่วมกับผู้ให้สัญญา        และรถคันดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือสัญญาสินเชื่อ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้รับสัญญาไม่สามารถผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหรือผิด
สัญญาสินเชื่อ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้ใหเ้ช่าซื้อหรือผู้ให้สินเชื่อเสนอค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้สัญญา   เพื่อ 
พิจารณาการให้ผู้ให้เชา่ซื้อหรือผู้ให้สินเชื่อเสนอนิติบุคคลเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สัญญาแทนได้ โดยผู้สวมสิทธิรายใหม่จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ว่าด้วยการบริหารจัดการและก ากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ 
พ.ศ.2550 และต้องรับผิดชอบถึงสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนหนี้สินที่ผู้รับสัญญาผูกพันกับผู้ให้สัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สวมสิทธิ
รายใหม่จะต้องเดินรถภายใต้อายุสัญญาที่คงเหลืออยู่เท่านั้น 
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10. ความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา กรณีรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ 
                10.1   กรณีพนักงานขับรถ   ขับรถเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ    แก่ผู้โดยสารหรือ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในเส้นทาง หรือนอกเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้    ผู้รับสัญญาเป็น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้นเองแต่เพียงฝ่ายเดียว 
                      กรณีที่ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากผู้ให้
สัญญาไม่ว่าจะเรียกร้องด้วยการฟ้องศาลหรือไม่ก็ตาม ผู้รับสัญญาจะต้องเข้าเป็นจ าเลยร่วมกับผู้ให้สัญญาหรือเข้าร่วม
เจรจาตกลงประนีประนอมยอมความด้วยทุกครั้งทุกกรณี โดยผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้า
ทุกครั้ง เมื่อตกลงค่าเสียหายกันได้แล้ว หรือมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วผู้รับสัญญาจะต้องเป็นผู้ช าระเงินดังกล่าวทั้งสิ้น  
หากผู้รับสัญญาไม่จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนภายในเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้เสียหาย หรือจนเป็นเหตุให้ผู้ให้
สัญญาถูกบังคับคดีตามค าพิพากษา    ผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ค้ าประกันหรือหลักประกัน      ตาม
ข้อ  7.1   นอกเหนือจากวงเงินท่ีผู้รับสัญญาได้วางไว้ตามสัญญาหลักข้อ 7.2  ได้   
                                         10.2  เมื่อพนักงานขับรถ  ขับรถเกดิอบุัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้โดยสารหรือบุคคล    
บุคคลภายนอก ผู้รับสัญญาต้องรีบแจ้งเหตุให้ฝ่ายปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการของผู้ให้สัญญาทราบทันที และถ้าผู้ให้
สัญญาถูกฟ้องเป็นจ าเลยหรือตอ้งเข้าเป็นจ าเลยร่วม ผู้รับสัญญาจะเป็นผู้ออกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าที่พัก  ค่าทนาย        
ความ  ค่าป่วยการพยานและค่าใช้จ่ายอื่นในการด าเนินคดีให้ผู้ให้สัญญาทั้งส้ิน   และหากผู้ให้สัญญาได้ทดรองจ่ายเงิน
ดังกล่าวไปก่อน ผู้รับสัญญาจะต้องช าระคืนให้แก่ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วน ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญา
แจ้งให้ทราบ ถ้าผู้รับสัญญาไม่ช าระคืนภายในก าหนด ให้น าความในสัญญาข้อ 4.4 วรรคแรกและวรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

11. หน้าที่ของผู้รับสัญญา และความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
                11.1 ผู้ให้สัญญาจะมอบอ านาจให้ผู้รับสัญญาน ารถตามสัญญานี้ทุกคันไปตรวจสภาพและเสีย
ภาษีรถยนต์ประจ าปี รวมทั้งการจดทะเบียนตามกฎหมายต่อกรมการขนส่งทางบก โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้รับภาระช าระ
ค่าภาษีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด 
                11.2  ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีสถานที่ท าการ สถานที่จอดรถ เก็บรถ  อู่ซ่อมรถ และ
บ ารุงรักษารถ  รวมทั้งมีท่ารถต้นทางและปลายทางให้เพียงพอส าหรับรถตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ  
และสัญญาข้อ 1 ของแต่ละสายการเดินรถ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับสัญญา และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเองทั้งส้ิน 
เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืนทุกชนิด น้ ามันเบรก ค่าซ่อมรถหรืออุปกรณ์หรือส่วนควบของรถที่สึกหรอ หรือช ารุด
บกพร่อง หรือเสียหาย ท้ังจะต้องจัดให้มีช่างประจ าตลอดเวลาตามตารางการเดินรถเพื่อแก้ไขซ่อมแซมให้รถอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีตลอดอายุสัญญานี้ด้วย 

11.3 ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประจ ารถ   และ 
พนักงานอื่นเท่าที่จ าเป็นให้เพียงพอปฏิบัติงานตลอดอายุสัญญานี้โดยพนักงานของผู้รับสัญญาทั้งหมดไม่มีฐานะเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้สัญญา รวมทั้งผู้รับสัญญาจะต้องให้พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิต่าง ๆ อันพึง
ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากผู้รับสัญญาจะต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งเอง รวมทั้งเงินประกันความ
เสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก หรือซึ่งผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
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                 พนักงานหรือลูกจ้างต าแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงาน
นายตรวจของผู้รับสัญญาต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารหรือใบอนุญาต
เป็นนายตรวจแล้วแต่กรณีให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วย และผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งประวัติของ
พนักงานขับรถทุกคนให้ผู้ให้สัญญาโดยด่วนทุกครั้งที่ได้จ้างบุคคลนั้นเข้าท างาน 
   ผู้รับสัญญาจะต้องควบคุมดูแลพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และ พนักงาน
นายตรวจ ให้แต่งกายสะอาดเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบที่ผู้ให้สัญญาก าหนดและปฏิบัติหน้าที่โดยมีกิริยามารยาทที่ดี 
สุภาพ เคารพกฎจราจร และให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในการใช้บริการ ตลอดจนไม่ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญหรือขับรถเป็นที่น่าหวาดเสียวหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้โดยสาร 

11.4 ผู้รับสัญญามีหน้าที่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารตามสัญญานี้ด้วย ค่าใชจ้่ายของ       
ผู้รับสัญญาทั้งส้ิน โดยจะต้องมีระบบการดูแลบ ารุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น ๆ ของรถโดยสารอย่างมี
มาตรฐานและต้องจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรถโดยสารส่งให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน  30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันลงนาม
สัญญา และจะต้องมีระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนดและตามระเบียบของผู้ให้สัญญา 

11.5 ผู้รับสัญญาจะต้องจัดท าประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้ทุกคนัตามกฎหมาย ว่าดว้ย 
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและจัดท าประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายไม่ต่ ากว่าประเภท 3 โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ออก
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เองในวงเงินประกันภัยดังนี้ 
  (ก)   ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกรวมผู้โดยสาร 

 คนละไม่น้อยกว่า         250,000  บาท   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ครั้งละไม่น้อยกว่า  10,000,000  บาท   (สิบล้านบาทถ้วน) 

(ข)  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ครั้งละ ไม่น้อยกว่า  
500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

(ค)  ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของพนักงานขับรถหรือ 
พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงานนายตรวจที่อยู่บนรถหรือขณะก าลังขึ้นหรือก าลังลง 
         คนละไม่น้อยกว่า   50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   ผู้รับสัญญาต้องต่ออายุการประกันภัยก่อนครบก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการเอาประกันภัย
ตลอดอายุสัญญานี ้และส่งส าเนากรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่จัดท า
หรือต่ออายุการประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้ 
 11.6  ผู้รับสัญญาจะต้องส่งส าเนาบัญชีงบดุลรายได้ รายจ่ายประจ าปีภาษีเงินได้  นิติบุคคล
ของตนให้ผู้ให้สัญญาภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีผู้รับสัญญาส่งงบดุลดังกล่าวให้กรมสรรพากรแล้ว 
                11.7  ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องอันแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมข้อก าหนดใน
สัญญานี้ประการใด คู่สัญญาจะเจรจากันด้วยความเข้าใจอันดี เมื่อตกลงกันได้ให้ท าเป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  ลงนาม
โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
                        11.8   ผู้รับสัญญาจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบการเดินรถตามสัญญานี้   ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้บุคคลอื่นไม่ได้   เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่สถาบันการเงินได้ร้องขอเมื่อผู้รับสัญญาผิดนัด
ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงิน    โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัญญา 
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 ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาขอเลิกสัญญาก่อนส้ินสุดอายุสัญญาและผู้ให้สัญญาอนุญาต  ผู้รับ
สัญญาต้องช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนครึ่งหน่ึงของส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารตามสัญญาข้อ 4.3   ในส่วนท่ียังไม่ถึง
ก าหนดช าระท้ังหมดให้แก่ผู้ให้สัญญาจนกว่าผู้ให้สัญญาได้ท าสัญญากับผู้อื่นให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถฯ  ในเส้นทาง
เดินรถตามสัญญานี้แล้ว หรือกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามสัญญาข้อ 1   แล้ว   
โดยผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากธนาคารผู้ค้ าประกันหรือหลักประกันตามข้อ 7.1   และ  7.2  
ได้โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ผู้รับสัญญาช าระก่อน ทั้งนี้ ให้ใช้ความในข้อน้ีบังคับกรณีผู้รับสัญญาขอเลิกการเดินรถตาม
สัญญานี้บางเส้นทาง (หากมี) โดยอนุโลม 
                11.9 เมื่อสัญญาส้ินสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับสัญญาต้องหยุดเดินรถทันที   หากผู้รับสัญญา
ไม่หยุดเดินรถ ผู้รับสัญญายินยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นจ านวนวันละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ 
ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถเป็นจ านวนเที่ยวหรือระยะทางเท่าใด นอกจากนั้นผู้รับสัญญาจะต้องลบตราของผู้ให้สัญญา  
หมายเลขประจ ารถ รวมทั้งข้อความหรือส่ิงอื่นใด ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นรถโดยสารประจ าทางของผู้ให้
สัญญา หรือร่วมกิจการอยู่กับผู้ให้สัญญาออกจากรถให้เสร็จส้ินภายใน 15 (สิบห้า) วัน      นับแต่วันที่สัญญาส้ินสุดลง 
ถ้าผู้รับสัญญาไม่ด าเนินการให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญายินยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาในอัตราคันละ 1,000.-บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน) ต่อวัน และทั้งสองกรณีดังกล่าวผู้รับสัญญาจะต้องช าระค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน 7 (เจ็ด) 
วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้สัญญา หากไม่ช าระภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาสามารถใช้สิทธิ
เรียกร้องเอาจากธนาคารผู้ค้ าประกันตามสัญญาหรือหลักประกันตามข้อ 7.1   และ  7.2   ได้ทันที 
 11.10  หากผู้รับสัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับสัญญาต้องมีหนังสือขอต่ออายุสัญญา
ถึงผู้ให้สัญญาก่อนครบก าหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ปี และเมื่อผู้ให้สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาให้และได้ท า
สัญญาขึ้นใหม่แล้ว     ผู้รับสัญญาจะต้องน ารถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานตามที่ผู้ให้สัญญาและทางราชการก าหนดมา
เดินรถแทน  
 11.11  ผู้รับสัญญาตกลงรับช าระหนี้ตามที่ผู้รับสัญญาได้รับสภาพหนี้ค่าตอบแทนรายได้ที่

ค้างช าระตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายสัญญา หากผู้รับสัญญาผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ยินยอมให้ผู้ให้
สัญญาคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของเงินที่ค้างช าระนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันช าระเสร็จ หากผู้รับ
สัญญาผิดนัดช าระหนีเ้กินกว่า 2 (สอง) งวดติดต่อกัน ผู้รับสัญญายินยอมให้ผู้ให้สัญญาบอกเลิกสัญญานีไ้ด้ทันท ี
 

           ข้อ 12.  การปฏิบัติผิดสัญญาของผู้รับสัญญา 
 12.1 ในกรณีที่พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร หรือพนักงานอื่นใดของผู้รับสัญญา ไม่
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือกระท าการโดยประมาทก่อให้เกิ ดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของ
ผู้โดยสารหรือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หรือถูกผู้โดยสารหรือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนและผู้ให้สัญญาสอบสวน
แล้วเห็นว่ามีมูลความจริง หากเป็นกรณีที่มีการก าหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการ
บริหารจัดการและก ากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ.2550 หรือระเบียบอื่นใดของผู้ให้สัญญาในท านอง
เดียวกัน ให้ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น  แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดใน
ระเบียบดังกล่าว ผู้รับสัญญาจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินครั้งละ 1,000.-บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) 
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 ในกรณีเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่กล่าวในวรรคก่อนซ้ าเกินกว่า 1 (หน่ึง) ครั้ง  ในรอบ 1 (หนึ่ง) 
เดือน ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นโดยพนักงานคนเดิมหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะถือว่า  ผู้รับสัญญาไม่ใส่ใจที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานให้ถูกต้องตามสัญญาที่มุ่งประสงค์จะให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและให้ถือว่าผู้รับสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

12.2 ภายใต้บังคับข้อ 12.1 วรรคสอง  ในกรณีผู้รับสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา หากเป็นกรณีที่ม ี
การก าหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุง เทพว่าด้วยการบริหารจัดการและก ากับดูแลรถโดยสาร
เอกชนร่วมบริการ พ.ศ.2550 หรือระเบียบอื่นใดของผู้ให้สัญญาในท านองเดียวกัน  ให้ด าเนินการตามระเบียบนั้น  แต่
หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดในระเบียบดังกล่าว ผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญญาแก้ไข
ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที  

12.3 ถ้าผู้รับสัญญาผิดนัดไม่ช าระเงินค่าตอบแทนติดต่อกันเกินกว่า  2 งวด เมื่อผู้ให้สัญญา 
ได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับสัญญายังไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนดให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

12.4 ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และสัญญานี้มิได้ก าหนด    
ค่าปรับในกรณีเช่นน้ีไว้โดยเฉพาะ ผู้รับสัญญาจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินวันละ 2,000.-บาท (สองพัน
บาทถ้วน) ต่อกรณี จนกว่าผู้รับสัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือจนกว่า ผู้ให้สัญญาจะบอกเลิกสัญญา 
 12.5 ค่าปรับใด ๆ ที่ผู้รับสัญญาจะต้องช าระตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องช าระ ให้แก่ผู้ให้
สัญญาภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ช าระภายในเวลาดังกล่าว
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
 12.6  การบอกเลิกสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากการช าระหนี้ที่
ผู้รับสัญญายังค้างช าระหรือท่ีผู้รับสัญญาจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้สัญญา 
 

 ข้อ 13.  สิทธิของผู้ให้สัญญาภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีผู้ให้สัญญาบอกเลิกสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธิน ารถหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถใน
เส้นทางเดินรถตามสัญญานี้ได้ทันที ท้ังมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ าประกัน
ให้ช าระเงินตามหลักประกันได้ นอกจากนี้ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบช าระเงินใด ๆ ในส่วนที่เกินกว่าหลักประกัน
ดังกล่าว (หากมี) ให้แก่ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วน 
 

 ข้อ 14.  การวินิจฉัยหรือตีความสัญญา 
  ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือมีกรณีจะต้องมีการตีความสัญญานี ้
ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้สัญญาทุกกรณี และค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับสัญญา
จะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้ให้สัญญาอันเนื่องจากค าวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ 
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 ข้อ 15. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  15.1  เอกสารหมายเลข 1:  หนังสือรับสภาพหนี้   ฉบับลงวันท่ี .................................................... 
                                                          จ านวน .......... ( ................ ) หน้า 
  15.2  เอกสารหมายเลข 2: ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง     จ านวน .......... ( ................ ) หน้า 
  15.3  เอกสารหมายเลข 3: รายละเอียดของรถโดยสาร           จ านวน .......... ( ................ ) หน้า 
  15.4  เอกสารหมายเลข 4: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรถ  จ านวน .........  ( ................ ) หน้า 
  15.5  เอกสารหมายเลข 5: .................................................จ านวน .........  ( ................ ) หน้า 
  15.6  เอกสารหมายเลข 6: .................................................จ านวน .........  ( ................ ) หน้า 
 
  ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ ใน
กรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อ 14  
 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา ถ้ามี ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

         ………………....................................... ผู้ให้สัญญา 
                     ( ........................................................) 
 
 
 

ลงชื่อ ………………..................................... ผู้รับสัญญา 
                      ( ……………………………………… ) 
 
 

ลงชื่อ ……………….................................... พยาน 
         ( ……………………………………… ) 

 
 

ลงชื่อ ………………..................................... พยาน 
         ( ……………………………………… ) 

                ลงชื่อ 
นางจติตรา     ศรีรุ่งเรือง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 
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