
 
    ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ                                                                                               

เร่ือง  เชิญชวนใหเอกชนย่ืนความประสงค ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา 
 (รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562  คัน                                                                                                                            

………………. 
 

 ดวยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะใหเอกชนขอรับสิทธิในการติดภาพโฆษณา   
ภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน  โดยใหสัญญาในการติดภาพโฆษณา 1 ป  
ตามรายละเอียด ดังน้ี                           
 คุณสมบติัผูเสนอขอรับสิทธกิารติดภาพโฆษณา  

1. เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ โดยตอง
แนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 

2. ตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูท้ิงงานของราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ี
ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิคุคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอก
ยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา 
 3. ตองไมเปนมผีลประโยชนรวมกันกับผูประสงคขอรับสทิธิรายอ่ืน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาคร้ังน้ี 
 4. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส         
(e-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซดศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 6. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 
30,000บาท (สามหม่ืนบาทถวน) คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 
    

 เงื่อนไขการย่ืนขอเสนอ  

  1. ระยะเวลาการใหสิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา) มีระยะเวลา 
1  ป   นับถัดจากวันลงนามสัญญา   
 2. กรณีที่องคการไดรับรถโดยสารใหมและนํามาทดแทนรถโดยสารท่ีไดรับสิทธิติดภาพโฆษณาให
ถือวาอายุสัญญาการใหสิทธิติดภาพโฆษณาสิ้นสุดลงเฉพาะรถโดยสารคันท่ีถูกทดแทนน้ัน 
           3. ผูยื่นขอเสนอจะยื่นขอเสนอขอรับสิทธิโดยยื่นเสนอตามแบบท่ีกําหนด   
 4. รูปแบบการโฆษณาจะตองถูกตองตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
และไมขัดหรือลดคุณคาของภาพลักษณองคการ  
  5. ผูยื่นขอเสนอจะยื่นขอเสนออื่นท่ีเปนประโยชนแกองคการนอกเหนือจากขอเสนอท่ีกําหนดไวใน
แบบยื่นขอเสนอก็ได 
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 6. ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันในการยื่นเสนอราคาเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารภายในประเทศ ในวันท่ียื่นขอเสนอ จํานวนรอยละ 5 ของคาตอบแทนที่เสนอตลอดอายุสัญญา โดย
หลักประกันดังกลาวองคการจะคืนใหภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวน
แตผูท่ีไดรับการคัดเลือกไวแลว จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือเม่ือไดพนจากขอผูกพันแลว 
 7. ผูผานการพิจารณาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน รอยละ 10 ของราคาทั้งหมดใหองคการยดึถอืไวตลอดอายุสัญญาการคืน
หลักประกันตามขอ 6 และ7 ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 8. ผูผานการพิจารณาซ่ึงองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญา ภายในเวลาท่ีองคการกําหนด
องคการจะริบหลักประกันตาม ขอ 6 
 9. องคการสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอ่ืนๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนแกองคการ  
 กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสญัญา หรือยกเลกิการลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูผานการพิจารณายินยอมเลื่อนเวลาทุกคร้ังหรือยกเลิกสัญญาและจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 10. ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นเสนออัตราคาตอบแทนภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา) 
โดยเสนอราคาไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตามกําหนดระยะเวลาตามประกาศขององคการ 
 11. กําหนดราคากลางในการเจรจาคาตอบแทน ไมต่ํากวาคันละ 1,200 บาท ตอคัน/เดือน 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
 

 การย่ืนขอเสนอ 
 

 ผูสนใจสามารถยื่นขอเสนอไดท่ี กลุมงานจัดซ้ือ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขท่ี ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  
ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันท่ี  21 กันยายน 2558  ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  www.bmta.co.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2-246-0974  ในวัน
และเวลาราชการ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  31  สิงหาคม  2558 
 

                               (ลงชื่อ)       ปราณี  ศกุระศร 
(นางปราณี  ศกุระศร) 

กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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แบบใบย่ืนขอเสนอติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา 

(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน 

เรียน   คณะกรรมการ 

1. ขาพเจา...............................................................อยูเลขท่ี........................................................ 
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..........................................โทรศพัท.............................................โดย.......................................................
ผูลงนามขางทายน้ีไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกาศเชญิชวนขององคการ ณ วันท่ี........................
โดยตลอด และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทัง้รับรองวาขาพเจาเปนผูมคีุณสมบตัคิรบถวนตามท่ี
กําหนด และเปนผูไมท้ิงงานของทางราชการ 

2. ขาพเจาขอเสนอคาตอบแทนการใชสทิธิโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา 
 (รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน  ดงันี ้

1.1 คาตอบแทน  .......................................... ตอคันตอเดอืน 
1.2 รวมเปนเงิน  ........................................... บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

3. เงื่อนไขรายละเอยีดอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัเสนอ.................................................................................... 

4. คาตอบแทนท่ีเสนอน้ีจะยืนอยูเปนเวลา 60 วัน นับถดัจากวันท่ียื่นขอเสนอ 

5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกองคการ ขาพเจายินยอมมอบให 

องคการใหเปนเอกสารและทรัพยสินสวนขององคการ 

 6. ขาพเจาไดตรวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ท่ีไดยื่นพรอมใบยื่นขอเสนอน้ี โดย 

ละเอียดแลว และเขาใจดวีาองคการไมตองรับผดิชอบใด ๆ ในความผดิพลาดหรือตกหลน 

 7. แบบยื่นขอเสนอน้ี ไดยื่นเสนอโดยบริสทุธ์ิยตุิธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวม
คดิกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือบคุคลใดบคุคลหน่ึง หรือหลายบคุคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ท่ีได
ยื่นขอเสนอในคราวเดยีวกัน 

เสนอมา ณ วันท่ี .........................เดือน................................พ.ศ. ........................ 
 

(ลงชื่อ)  .................................................................. 
(................................................................) 

ตําแหนง  ................................................................. 
ประทับตรา (ถามี) 
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สัญญาใหสิทธิติดภาพโฆษณาภายในรถยนตโดยสารประจําทางธรรมดา 

(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน 
 

สัญญาเลขที…่……………………. 

 

 สัญญาน้ีทําท่ี องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตั้งอยูเลขท่ี 131 ถนนเทียมรวมมิตร แขวงหวย
ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่…….…………….………………..……. ระหวางองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ โดย…………………………………………ผูอํานวยการ ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูใหสิทธิ” ฝายหนึ่ง กับ 
…………………………………………จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท.........................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั............... เลขท่ี ................................................ลงวันท่ี 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . สํ า นั ก ง า น ตั้ ง อ ยู เ ล ข ท่ี 
.............................................................................................  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูรับสิทธิ” อีกฝาย
หน่ึง ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปน้ี 

 

 ขอ 1. ผูใหสิทธิตกลงใหสิทธิ และผูรับสิทธิตกลงรับสิทธิติดภาพโฆษณาเพ่ือประกอบธุรกิจ
โฆษณาบริเวณภายภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา (รถโดยสารเกา)  ซ่ึงมีรถทั้งสิ้นจํานวน 1,562 คัน มี
กําหนดระยะเวลาการใหสิทธิ 1 ป นับตั้งแต วันท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถึงวัน ท่ี
...................................................รายละเอียดรถโดยสารคูสัญญาจะทําบันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 ในระหวางอายุสัญญา หากมีรถโดยสารใหมเขามาทดแทนรถโดยสารตามสัญญาน้ีใหสัญญา
สิ้นสดุลงเฉพาะรถโดยสารคันท่ีถูกทดแทน โดยผูใหสทิธิจะแจงใหผูรับสิทธิทราบลวงหนากอนวารถโดยสารใหม
จะมาทดแทนรถโดยสารคันใด และในสายใด 

 รายละเอียดพ้ืนท่ีใหสิทธิติดภาพโฆษณาดังน้ี 

 พ้ืนท่ีดานขางภายนอกตัวถัง บริเวณตัวถังดานลางของกระจกหนาตางและดานบนของกระจก
หนาตาง ความยาวของภาพโฆษณาใหเปนไปตามความเหมาะสม แตตองไมเกินความยาวดานขางของตัวรถ 
โดยจะตองเวนพ้ืนท่ีบางสวนไวสาํหรับการติดตัง้ปายบอกเสนทางและปายอ่ืนท่ีจําเปนหรือชองเก็บของ ชองเติม
เชื้อเพลิงของรถ และชองสําหรับตราของผูใหสิทธิ โดยใหแผนปายโฆษณาหางจากตราของผูใหสิทธิพอสมควร 

 พ้ืนท่ีภายนอกดานทายของรถ ใหติดภาพโฆษณาบริเวณท่ีเปนตัวถัง และบนพื้นท่ีกระจกดาน
ทายของรถไมเกินรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีกระจกดานทาย และตองไมปดทับตราหรือเคร่ืองหมายของผูใหสิทธิ 

 แผนปายโฆษณาหรือภาพโฆษณาท่ีผูเชานํามาติดกับรถโดยสารแลวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของ
ผูใหสิทธิ โดยผูใหสิทธิจะตองใหผูรับสิทธิใชประโยชนไดตลอดอายุสัญญาหรือจนกวาผูรับสิทธิจะทําการ
เปลี่ยนแปลงแผนปายหรือภาพโฆษณาใหม 
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 ขอ 2. แผนปายโฆษณาที่เปนสติ๊กเกอรพลาสติก ซ่ึงติดตั้งโดยใชแผนกาว หรือเปนวัสดุท่ี
กรมการขนสงทางบกเห็นชอบ รูปแบบตลอดจนภาพและคําบรรยายในภาพโฆษณาทุกภาพจะตองไมขัดตอ
กฎหมายหรือศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและไมขัดตอประกาศหรือคําสั่งของกรมการขนสงทางบกอัน
เกี่ยวกับการโฆษณาท่ีตัวถังรถโดยสารประจําทางท่ีจะมีในภายภาคหนาและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 ดวย  ปายโฆษณาดังกลาวน้ีผูรับสิทธิจะติดตั้งบนรถไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูใหสิทธิซ่ึง
ตองไดรับอนุญาตจากกคณะกรรมการพิจารณาปายโฆษณาของกรมการขนสงทางบกดวย 

 หากขอความและภาพบนแผนปายโฆษณากอใหเกิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ตอ
บุคคลอ่ืน หรือไดรับการรองเรียนจากบุคคลอื่นวากอใหเกิดความเสียหาย ผูรับสิทธิตกลงเปนผูรับผิดชอบใน
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

 ในการติดตั้ง ถอด หรือเปลี่ยนปายโฆษณา ใหดําเนินการ ณ สถานที่ท่ีผูใหสิทธิกําหนดและใน
เวลาที่ไมกระทบตอเวลาเดนิรถของผูใหสทิธิ หากกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถโดยสารของผูใหสิทธิ ผูรับ
สิทธิจะตองทําการปรับปรุงใหคงสภาพดีเชนเดิมดวยคาใชจายของผูรับสิทธิเองท้ังสิ้น แตหากผูรับสิทธิไม
ดําเนินการหรือดําเนินการลาชา ผูใหสิทธิมีสิทธิทําการปรับปรุงใหรถโดยสารมีสภาพดีเชนเดิมไดโดยคิด
คาใชจายจากผูรับสิทธิ 

 หากจะตองเสียภาษีปายโฆษณา ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดเกี่ยวกับปายที่โฆษณาตาม
สัญญานี้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีมีอยูแลวในขณะน้ีหรือที่จะออกบังคับตอไปภายในระหวาง
อายุสัญญาน้ี  ผูรับสิทธิจะรับผิดชอบในคาภาษีดังกลาวท้ังสิ้น 

 ขอ 3. ในกรณีท่ีผูใหสิทธิหรือผูรับสิทธิเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองยายเคร่ืองหมาย (ตรา) 
หรือขอความของผูใหสิทธิหรือเคร่ืองหมายประจํารถที่ติดอยูในรถโดยสารไปไวในท่ีอื่นท่ีเหมาะสมกวาท่ีเปนอยู
เดิม เม่ือผูรับสิทธิไดรับความเห็นชอบจากผูใหสิทธิแลว ผูรับสิทธิจะตองเปนผูดําเนินการดวยคาใชจายของผูรับ
สิทธิท้ังสิ้น 

 ขอ 4. ในกรณีท่ีผูใหสทิธิจะทําการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงเสนทางเดนิรถในเสนทางใด  ผูให
สิทธิตองดําเนินการกับรถโดยสารท่ียังไมไดทําการติดปายโฆษณากอน เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
กระทําเทานั้น แตผูใหสิทธิจะตองแจงใหผูรับสิทธิทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 10 (สิบ) วัน 

 ขอ 5. ผูใหสิทธิจะตองชวยดแูลรักษาความสะอาดของภาพโฆษณาใหอยูในสภาพเรียบรอยทุก
คร้ังเมื่อมีการทําความสะอาด  

 ผูใหสิทธิตองแจงใหผูรับสิทธิทราบกรณีมีความชํารุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นแกแผนภาพ
โฆษณาไมวาเพราะเหตุใดก็ตาม โดยแจงเปนหนังสือใหผูรับสิทธิทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน และผูรับสิทธิตอง
ดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพดีหรือสวยงามตามเดิมโดยคาใชจายของผูรับสิทธิเองท้ังสิ้น หากกรณี
ตัวอักษร  ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีโฆษณานั้นเกิดชาํรุดเสยีหายเปนเหตใุหเกิดความไมปลอดภยัหรืออาจจะเกดิ
อันตรายแกบุคคลอ่ืนได  ผูใหสิทธิจะแจงใหผูรับสิทธิดําเนินการแกไขซอมแซม หากผูรับสิทธิไมดําเนินการให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ผูรับสิทธิยินยอมใหผูใหสิทธิดําเนินการปลดแผนภาพโฆษณาหรือซอมแซมตาม
ความเหมาะสมไดทันท ีโดยไมตองบอกกลาวอีก และผูรับสิทธิตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 
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 ผูใหสิทธิจะตองอํานวยความสะดวกแกผูรับสิทธิ หรือตัวแทนของผูรับสิทธิที่จะเขาไปใน
บริเวณอูหรือท่ีทําการของผูใหสิทธิเพ่ือทําการตรวจสอบ ติดตั้ง ซอม สับเปลี่ยนปาย ลอกแผนปาย โดยผูรับ
สทิธิจะแจงเปนหนังสอืใหผูใหสทิธิทราบกอนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน หรือตามเวลาอื่นใดที่จะ
ไดตกลงกันเปนคร้ังคราว 

 ขอ 6. กรณีผูใหสิทธิจะทําการประชาสัมพันธในกิจการของผูใหสิทธิหรือของทางราชการบน
รถโดยสารคันท่ีผูรับสิทธิยังไมไดติดภาพโฆษณาเปนการชั่วคราว โดยไดรับความเห็นชอบจากผูรับสิทธิ  ผูรับ
สิทธิจะทําการผลิตและติดตั้งภาพโฆษณาใหแกผูใหสิทธิโดยไมคิดคาใชจาย 

 ขอ 7. ผูรับสิทธิตกลงชําระตอบแทนใหแกผูใหสิทธิเปนรายเดือน ในอัตราตอบแทน รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิมเดือนละ ...............................................บาท (.................................................)  

 คาตอบแทนตามวรรคแรกกําหนดโดยคํานวณจากจํานวนรถยนตโดยสารตามสัญญาขอ 1  
หากรถโดยสารของผูใหสิทธิลดลงกวาจํานวนรถท่ีระบุไวในสัญญาเกินรอยละ 5 (หา) ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม 
ผูใหสทิธิตกลงลดคาตอบแทน โดยคํานวณตามอัตราสวนของจํานวนรถท่ีลดลง ท้ังน้ี โดยใหถือจากหลักฐานการ
ปลอยรถของเขตการเดินรถแตละเดือนเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนรถท่ีลดลง 

 ขอ 8  ผูรับสิทธิตกลงชําระเงินคาตอบแทนตามขอ 7 เปนรายเดือนโดยชําระลวงหนาโดยใน
วันทําสัญญานี้ ผูรับสิทธิไดชําระเงินคาตอบแทนลวงหนาใหแกผูใหสิทธิเพ่ือเปนคาตอบแทนของเดือนแรกเปน
จํานวนเงิน ............................บาท (...........................) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และสวนท่ีเหลือ ใหเปนคาตอบแทน
ของเดอืนสดุทายตามสญัญาเปนจํานวนเงิน ......................บาท (...............................) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  รวม
เปนเงินท้ังสิ้น................................บาท (............................) รวมภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 
................. ลงวันที่ ...... เดือน....................พ.ศ. ................. 

 การชําระคาตอบแทนใหชําระภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป ในกรณีวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป
ตรงกับวันหยุดราชการ ใหผูรับสิทธิชําระในวันแรกท่ีเปดทําการของผูใหสิทธิ 

 การรับเงินคาตอบแทนทุกคร้ัง ผูใหสิทธิจะออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับสิทธิเปนหลักฐาน 

 ขอ 9. ถาผูรับสิทธิผิดนัดไมชําระคาตอบแทนตามขอ 7 หรือชําระลาชาเกินกวากําหนดเวลา 
ผูรับสทิธิตองชําระดอกเบี้ยผดินัดใหแกผูใหสิทธิในอัตรารอยละ 2 (สอง) ตอเดือนของจํานวนเงินท่ีคางชําระนั้น 
นับตั้งแตวันท่ีครบกําหนดเวลาชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นและกรณีเมื่อผูใหสิทธิมีหนังสือเตือนผูรับสิทธิให
ชําระคาตอบแทนท่ีคางชําระ ผูรับสิทธิจะตองชําระคาตอบแทนภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากผูใหสิทธิ หากไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ผูใหสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และ
มีสทิธิริบเงินหลกัประกันสญัญาไดโดยมิตองบอกกลาวลวงหนา ท้ังยังมีสิทธิเรียกรองคาเสยีหายกับคาตอบแทน
ที่คางชําระไดอีกดวย 

 ถาผูรับสิทธิประพฤติผิดสัญญาในขอหน่ึงขอใด เม่ือผูใหสิทธิไดเตือนเปนหนังสือใหผูรับสิทธิ
ดําเนินการแกไขใหถกูตองภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสอื หากผูรับสทิธิไมปฏิบัติตาม หรือไม
แกไขใหถูกตองภายในกําหนดเวลา หรือกรณีผูรับสิทธิถูกพิทักษทรัพยหรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกยึด
ทรัพยโดยคําสั่งศาล ผูใหสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ มีสิทธิดําเนินการตามขอ 10 ไดดวย 
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 ขอ 10.  ถาผูใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ผูรับสิทธิยอมใหผูใหสิทธิดําเนินการดังน้ี 

     10.1 ริบหลักประกันสัญญาตามขอ 11 ท้ังหมดหรือบางสวนแลวแตผู ใหสิทธิ         
จะเห็นสมควรและ 

     10.2  เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูรับสิทธิ 

 ขอ 11. ในวันทําสัญญานี้ผูรับสิทธิไดนําหลักประกันเปน................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

คิดเปนจํานวนรอยละ 5 (หา) ของคาตอบแทนตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้เปนเงิน .......................บาท 
(..........................) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม มามอบใหแกผูใหสิทธิเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี 

 หลักประกันดังกลาวตามวรรคแรกมีอายุประกันจนกวาผูรับสิทธิจะพนจากภาระความ
รับผิดชอบตามสัญญาน้ีแลว โดยผูรับสิทธิไมมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในหลักประกันที่ใหไว ทั้งนี้ผูใหสิทธิจะคืน
หลักประกันดังกลาวใหแกผูรับสิทธิภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ีผูรับสิทธิพนจากขอผูกพันตามสัญญาน้ี
แลว และจะตองไมปรากฏวาผูรับสิทธิจะตองรับผิดชอบในความเสียหายอยางใดๆ หากมีขึ้น หรือผูรับสิทธิได
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาขอใดขอหน่ึงตามสัญญาน้ี 

 ผูใหสิทธิมีสิทธิบังคับเอาคาตอบแทน คาปรับ คาธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดท่ีผูรับสิทธิจะตอง
ชําระแกผู ใหสิทธิจากหลักประกันน้ีไดทันทีเม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระตามที่ระบุในสัญญาน้ี หรือภายใน
กําหนดเวลาท่ีผูใหสิทธิแจงใหทราบ ในกรณีดังกลาวผู รับสิทธิตองจัดหาหลักประกันเพิ่มเติม หรือนํา
หลักประกันฉบับใหมมามอบใหผูใหสิทธิใหครบตามจํานวนหลักประกันเดิมภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันท่ี
ผูใหสิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน 

 ขอ 12.  เม่ือสัญญาน้ีสิ้นสุดลงหรือตองเลิกสัญญากัน  ผูรับสิทธิมีหนาท่ีตองถอดแผนปาย
โฆษณาที่ติดตั้งไวกับรถโดยสารประจําทางออก  แลวใหทําการขนยายแผนปายท่ีถอดออกท้ังหมดใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีอายุสญัญาสิ้นสดุลง หรือนับตั้งแตวันเลกิสญัญากันเปนตนไปดวยคาใชจาย
ของผูรับสิทธิเองท้ังสิ้น  ถาผูรับสิทธิไมดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลาวขางตน ผูใหสิทธิมีสิทธิท่ีจะ
ดําเนินการถอดแผนปายโฆษณาออกโดยไมตองบอกกลาวใหผูรับสทิธิทราบกอน  โดยคดิคาใชจายจากผูรับสทิธิ
ได นอกจากน้ัน ผูรับสิทธิตองเสยีคาปรับในอัตราวันละ 2 เทาของคาตอบแทนตามสัญญา จนกวาผูรับสิทธิหรือ
ผูใหสิทธิจะถอดแผนปายโฆษณาออกไปจนหมดสิ้น 

 ขอ 13. ในระหวางกําหนดเวลาตามสัญญานี้ ผูรับสิทธิจะโอนสิทธิประโยชนตามสัญญานี้ให
ผูอ่ืนไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูใหสิทธิเปนหนังสือกอน  ท้ังนี้ความยินยอมดังกลาวไมเปนเหตุใหผูรับ
สิทธิหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้แตอยางใด 
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 ขอ 14. ในกรณีท่ีมีขอโตแยงหรือขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดแหง
สัญญาน้ี หรือเก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ คูสัญญาท้ังสองฝายจะไดทําการปรึกษาหารือและตกลงดวย
ความเขาใจอันด ี แตถาคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได  ใหเสนอขอโตแยงหรือ  ขอพิพาทน้ันตอประธานคณะ
กรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเพ่ือพิจารณาชี้ขาดภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันท่ีท้ังสอง
ฝายไมสามารถยุติขอโตแยง และใหถือคําชี้ขาดดังกลาวเปนท่ีสุด 

 สัญญาน้ี ทําขึ้น เปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาไดอ านและเขาใจ            
ขอความในสัญญาดีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 

     ลงชื่อ………………..……..…………………ผูใหสิทธิ 

            (................................................) 

 

     ลงชื่อ…………………………….……………ผูรับสิทธิ 

                       (...............................................) 

 

     ลงชื่อ…………………………..………………พยาน 

                       (.................................................) 

 

     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

                       (..................................................) 
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