ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เรื่อง เชิญชวนใหเอกชนยื่นความประสงค ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา
(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน
……………….
ดวยองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีค วามประสงคจะใหเอกชนขอรับสิทธิในการติดภาพโฆษณา
ภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน โดยใหสัญญาในการติดภาพโฆษณา 1 ป
ตามรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติผูเสนอขอรับสิทธิการติดภาพโฆษณา
1. เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุป ระสงคในการดําเนินธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ โดยตอง
แนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา
2. ตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของราชการและไดแ จงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิ คุ คลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่ถูกองคการบอก
ยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ตองไมเปนมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคขอรับสิทธิรายอื่น หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงรายรับ รายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบีย นในระบบอิเล็กทรอนิก ส
(e-Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
6. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตล ะครั้งซึ่งมีมูลคาไมเ กิน
30,000บาท (สามหมื่นบาทถวน) คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได
เงื่อนไขการยื่นขอเสนอ
1. ระยะเวลาการใหสิทธิติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา) มีระยะเวลา
1 ป นับถัดจากวันลงนามสัญญา
2. กรณีที่องคการไดรับรถโดยสารใหมและนํามาทดแทนรถโดยสารที่ไดรับสิทธิติดภาพโฆษณาให
ถือวาอายุสัญญาการใหสิทธิติดภาพโฆษณาสิ้นสุดลงเฉพาะรถโดยสารคันที่ถูกทดแทนนั้น
3. ผูยื่นขอเสนอจะยื่นขอเสนอขอรับสิทธิโดยยื่นเสนอตามแบบที่กําหนด
4. รูปแบบการโฆษณาจะตองถูกตองตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และไมขัดหรือลดคุณคาของภาพลักษณองคการ
5. ผูยื่นขอเสนอจะยื่นขอเสนออื่นที่เปนประโยชนแกองคการนอกเหนือจากขอเสนอที่กําหนดไวใน
แบบยื่นขอเสนอก็ได
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-26. ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันในการยื่นเสนอราคาเปนเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารภายในประเทศ ในวันที่ยื่นขอเสนอ จํานวนรอยละ 5 ของคาตอบแทนที่เ สนอตลอดอายุสัญญา โดย
หลักประกันดังกลาวองคการจะคืนใหภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรีย บรอยแลว เวน
แตผูที่ไดรับการคัดเลือกไวแลว จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือเมื่อไดพนจากขอผูกพันแลว
7. ผูผานการพิจารณาจะตองทําสัญญากับองคการภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน รอยละ 10 ของราคาทั้งหมดใหองคการยึดถือไวตลอดอายุสัญญาการคืน
หลักประกันตามขอ 6 และ7 ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
8. ผูผานการพิจารณาซึ่งองคการไดคัดเลือกไวแลวไมไปทําสัญญา ภายในเวลาที่องคการกําหนด
องคการจะริบหลักประกันตาม ขอ 6
9. องคการสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาและเอกสารอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกองคการ
กรณีองคการมีความจําเปนไมอาจลงนามในสัญญา หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาตามกําหนดเวลา
ดังกลาว ผูผานการพิจารณายินยอมเลื่ อนเวลาทุกครั้ งหรือยกเลิกสัญ ญาและจะไมเรี ยกรองคาเสีย หายใดๆ
ทั้งสิ้น
10. ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นเสนออัตราคาตอบแทนภายนอกรถโดยสารธรรมดา (รถโดยสารเกา)
โดยเสนอราคาไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตามกําหนดระยะเวลาตามประกาศขององคการ
11. กําหนดราคากลางในการเจรจาคาตอบแทน ไมต่ํากวาคันละ 1,200 บาท ตอคัน/เดือน
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
การยื่นขอเสนอ
ผูส นใจสามารถยื่นขอเสนอไดที่ กลุ มงานจัด ซื้อ สํ านักบริการและจั ดซื้อ องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2558 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2-246-0974 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
(ลงชื่อ)

ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
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แบบใบยื่นขอเสนอติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา
(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน
เรียน คณะกรรมการ
1. ขาพเจา...............................................................อยูเลขที.่ .......................................................
ถนน............................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท.............................................โดย.......................................................
ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกาศเชิญชวนขององคการ ณ วันที่........................
โดยตลอด และยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทัง้ รับรองวาขาพเจาเปนผูมคี ุณสมบัตคิ รบถวนตามที่
กําหนด และเปนผูไมทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอคาตอบแทนการใชสทิ ธิโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา
(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน ดังนี้
1.1 คาตอบแทน .......................................... ตอคันตอเดือน
1.2 รวมเปนเงิน ........................................... บาท (รวมภาษีมูลคาเพิม่ )
3. เงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่บริษทั เสนอ....................................................................................
4. คาตอบแทนที่เสนอนี้จะยืนอยูเ ปนเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ยื่นขอเสนอ
5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งขาพเจาไดสง ใหแกองคการ ขาพเจายินยอมมอบให
องคการใหเปนเอกสารและทรัพยสินสวนขององคการ
6. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบยื่นขอเสนอนี้ โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวาองคการไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
7. แบบยื่นขอเสนอนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสทุ ธิ์ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการสมรูรวม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ที่ได
ยื่นขอเสนอในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่ .........................เดือน................................พ.ศ. ........................
(ลงชื่อ) ..................................................................
(................................................................)
ตําแหนง .................................................................
ประทับตรา (ถามี)
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สัญญาใหสิทธิติดภาพโฆษณาภายในรถยนตโดยสารประจําทางธรรมดา
(รถโดยสารเกา) จํานวน 1,562 คัน
สัญญาเลขที…่ …………………….
สัญญานี้ทําที่ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ตั้งอยูเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิต ร แขวงหวย
ขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่…….…………….………………..……. ระหวางองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ โดย…………………………………………ผูอํานวยการ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสิทธิ” ฝายหนึ่ง กับ
…………………………………………จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบีย นหุนสวนบริษัท.........................
ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษทั ............... เลขที่ ................................................ลงวันที่
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . สํ า นั ก ง า น ตั้ ง อ ยู เ ล ข ที่
............................................................................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับสิทธิ” อีกฝาย
หนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูใหสิท ธิต กลงใหสิทธิ และผูรับสิท ธิต กลงรับสิทธิติด ภาพโฆษณาเพื่อประกอบธุรกิจ
โฆษณาบริเวณภายภายนอกรถโดยสารประจําทางธรรมดา (รถโดยสารเกา) ซึ่งมีรถทั้งสิ้นจํานวน 1,562 คัน มี
กํ า หนดระยะเวลาการให สิ ท ธิ 1 ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ . ..................................................ถึ ง วั น ที่
...................................................รายละเอียดรถโดยสารคูสัญญาจะทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมในภายหลัง
ในระหวางอายุสัญญา หากมีรถโดยสารใหมเขามาทดแทนรถโดยสารตามสัญญานี้ใหสัญญา
สิ้นสุดลงเฉพาะรถโดยสารคันทีถ่ ูกทดแทน โดยผูใหสทิ ธิจะแจงใหผรู ับสิทธิทราบลวงหนากอนวารถโดยสารใหม
จะมาทดแทนรถโดยสารคันใด และในสายใด
รายละเอียดพื้นที่ใหสิทธิติดภาพโฆษณาดังนี้
พื้นที่ดานขางภายนอกตัวถัง บริเวณตัวถังดานลางของกระจกหนาตางและดานบนของกระจก
หนาตาง ความยาวของภาพโฆษณาใหเปนไปตามความเหมาะสม แตตองไมเกินความยาวดานขางของตัวรถ
โดยจะตองเวนพื้นที่บางสวนไวสาํ หรับการติดตัง้ ปายบอกเสนทางและปายอื่นที่จาํ เปนหรือชองเก็บของ ชองเติม
เชื้อเพลิงของรถ และชองสําหรับตราของผูใหสิทธิ โดยใหแผนปายโฆษณาหางจากตราของผูใหสิทธิพอสมควร
พื้นที่ภายนอกดานทายของรถ ใหติดภาพโฆษณาบริเวณที่เปนตัวถัง และบนพื้นที่กระจกดาน
ทายของรถไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่กระจกดานทาย และตองไมปดทับตราหรือเครื่องหมายของผูใหสิทธิ
แผนปายโฆษณาหรือภาพโฆษณาที่ผูเชานํามาติดกับรถโดยสารแลวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ข อง
ผูให สิ ทธิ โดยผู ให สิ ทธิ จะตองให ผูรับ สิ ท ธิใช ป ระโยชนได ต ลอดอายุสัญ ญาหรือจนกว าผู รับสิ ท ธิจะทํ าการ
เปลี่ยนแปลงแผนปายหรือภาพโฆษณาใหม
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2
ขอ 2. แผนปายโฆษณาที่เ ปนสติ๊กเกอรพลาสติ ก ซึ่ งติ ดตั้งโดยใชแ ผ นกาว หรื อเป นวั สดุ ที่
กรมการขนสงทางบกเห็นชอบ รูปแบบตลอดจนภาพและคําบรรยายในภาพโฆษณาทุกภาพจะตองไมขัดตอ
กฎหมายหรือศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีง ามและไมขัดตอประกาศหรือคําสั่งของกรมการขนสงทางบกอั น
เกี่ยวกับการโฆษณาที่ตัวถังรถโดยสารประจําทางที่จะมีในภายภาคหนาและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. 2522 ดวย ปายโฆษณาดังกลาวนี้ผูรับสิทธิจะติดตั้งบนรถไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูใหสิทธิซึ่ง
ตองไดรับอนุญาตจากกคณะกรรมการพิจารณาปายโฆษณาของกรมการขนสงทางบกดวย
หากขอความและภาพบนแผนปายโฆษณากอใหเ กิดความเสียหายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ตอ
บุคคลอื่น หรือไดรับการรองเรียนจากบุคคลอื่นวากอใหเกิด ความเสีย หาย ผูรับสิทธิต กลงเปนผูรับผิด ชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในการติดตั้ง ถอด หรือเปลี่ยนปายโฆษณา ใหดําเนินการ ณ สถานที่ที่ผูใหสิทธิกําหนดและใน
เวลาที่ไมกระทบตอเวลาเดินรถของผูใหสทิ ธิ หากกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถโดยสารของผูใหสิทธิ ผูรับ
สิทธิจะต องทําการปรับ ปรุง ให คงสภาพดีเ ชนเดิมดวยคาใชจายของผูรับ สิทธิ เองทั้ง สิ้น แต หากผูรับสิท ธิไม
ดําเนินการหรือดํ าเนิ นการลาช า ผู ให สิ ทธิ มีสิท ธิ ทําการปรั บปรุงให รถโดยสารมี ส ภาพดีเ ช นเดิ มได โดยคิ ด
คาใชจายจากผูรับสิทธิ
หากจะตองเสียภาษีปายโฆษณา ภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใดเกี่ยวกับปายที่โฆษณาตาม
สัญญานี้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่มีอยูแลวในขณะนี้หรือที่จะออกบังคับตอไปภายในระหวาง
อายุสัญญานี้ ผูรับสิทธิจะรับผิดชอบในคาภาษีดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ 3. ในกรณีที่ผูใหสิทธิหรือผูรับสิทธิเห็นวามีค วามจําเปนที่จะตองยายเครื่องหมาย (ตรา)
หรือขอความของผูใหสิทธิหรือเครื่องหมายประจํารถที่ติดอยูในรถโดยสารไปไวในที่อื่นที่เหมาะสมกวาที่เปนอยู
เดิม เมื่อผูรับสิทธิไดรับความเห็นชอบจากผูใหสิทธิแลว ผูรับสิทธิจะตองเปนผูดําเนินการดวยคาใชจายของผูรับ
สิทธิทั้งสิ้น
ขอ 4. ในกรณีที่ผูใหสทิ ธิจะทําการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินรถในเสนทางใด ผูให
สิทธิตองดําเนิ นการกับรถโดยสารที่ยังไมไดทําการติ ดปายโฆษณาก อน เวนแตมีค วามจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
กระทําเทานั้น แตผูใหสิทธิจะตองแจงใหผูรับสิทธิทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 10 (สิบ) วัน
ขอ 5. ผูใหสิทธิจะตองชวยดูแลรักษาความสะอาดของภาพโฆษณาใหอยูใ นสภาพเรียบรอยทุก
ครั้งเมื่อมีการทําความสะอาด
ผูใหสิทธิตองแจงใหผูรับสิทธิทราบกรณีมีความชํารุดเสียหาย หรือสูญหายเกิดขึ้นแกแผนภาพ
โฆษณาไมวาเพราะเหตุใดก็ตาม โดยแจงเปนหนังสือใหผูรับสิทธิทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน และผูรับสิทธิตอง
ดําเนิ นการซอมแซมใหอ ยูในสภาพดี หรื อสวยงามตามเดิ ม โดยคา ใชจายของผู รับ สิ ทธิเ องทั้ งสิ้ น หากกรณี
ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่โฆษณานั้นเกิดชํารุดเสียหายเปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัยหรืออาจจะเกิด
อันตรายแกบุคคลอื่นได ผูใหสิทธิจะแจงใหผูรับสิทธิดําเนินการแกไขซอมแซม หากผูรับสิทธิไมดําเนินการให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ผูรับสิทธิยินยอมใหผูใหสิทธิดําเนินการปลดแผนภาพโฆษณาหรือซอมแซมตาม
ความเหมาะสมไดทันที โดยไมตองบอกกลาวอีก และผูรับสิทธิตกลงจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3
ผูให สิท ธิ จะต อ งอํานวยความสะดวกแกผู รับ สิท ธิ หรื อตัวแทนของผูรับ สิท ธิที่ จะเข าไปใน
บริเวณอูหรือที่ทําการของผูใหสิทธิเพื่อทําการตรวจสอบ ติดตั้ง ซอม สับเปลี่ยนปาย ลอกแผนปาย โดยผูรับ
สิทธิจะแจงเปนหนังสือใหผใู หสทิ ธิทราบกอนลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน หรือตามเวลาอื่นใดที่จะ
ไดตกลงกันเปนครั้งคราว
ขอ 6. กรณีผูใหสิทธิจะทําการประชาสัมพันธในกิจการของผูใหสิทธิหรือของทางราชการบน
รถโดยสารคันที่ผูรับสิทธิยังไมไดติดภาพโฆษณาเปนการชั่วคราว โดยไดรับความเห็นชอบจากผูรับสิทธิ ผูรับ
สิทธิจะทําการผลิตและติดตั้งภาพโฆษณาใหแกผูใหสิทธิโดยไมคิดคาใชจาย
ขอ 7. ผูรับสิ ทธิต กลงชําระตอบแทนให แก ผูให สิท ธิเป นรายเดือน ในอั ตราตอบแทน รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มเดือนละ ...............................................บาท (.................................................)
คาตอบแทนตามวรรคแรกกําหนดโดยคํานวณจากจํานวนรถยนตโดยสารตามสัญญาขอ 1
หากรถโดยสารของผูใหสิทธิลดลงกวาจํานวนรถที่ระบุไวในสัญญาเกินรอยละ 5 (หา) ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม
ผูใหสทิ ธิตกลงลดคาตอบแทน โดยคํานวณตามอัตราสวนของจํานวนรถที่ลดลง ทั้งนี้ โดยใหถือจากหลักฐานการ
ปลอยรถของเขตการเดินรถแตละเดือนเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนรถที่ลดลง
ขอ 8 ผูรับสิทธิตกลงชําระเงินคาตอบแทนตามขอ 7 เปนรายเดือนโดยชําระลวงหนาโดยใน
วันทําสัญญานี้ ผูรับสิทธิไดชําระเงินคาตอบแทนลวงหนาใหแกผูใหสิทธิเพื่อเปนคาตอบแทนของเดือนแรกเปน
จํานวนเงิน ............................บาท (...........................) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และสวนที่เหลือ ใหเปนคาตอบแทน
ของเดือนสุดทายตามสัญญาเปนจํานวนเงิน ......................บาท (...............................) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวม
เปนเงินทั้งสิ้น................................บาท (............................) รวมภาษีมูลคาเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินเลขที่
................. ลงวันที่ ...... เดือน....................พ.ศ. .................
การชําระคาตอบแทนใหชําระภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในกรณีวันที่ 5 ของเดือนถัด ไป
ตรงกับวันหยุดราชการ ใหผูรับสิทธิชําระในวันแรกที่เปดทําการของผูใหสิทธิ
การรับเงินคาตอบแทนทุกครั้ง ผูใหสิทธิจะออกใบเสร็จรับเงินใหผูรับสิทธิเปนหลักฐาน
ขอ 9. ถาผูรับสิทธิผิดนัดไมชําระคาตอบแทนตามขอ 7 หรือชําระลาชาเกินกวากําหนดเวลา
ผูรับสิทธิตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดใหแกผูใหสิทธิในอัตรารอยละ 2 (สอง) ตอเดือนของจํานวนเงินที่คางชําระนั้น
นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดเวลาชําระจนถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้นและกรณีเมื่อผูใหสิทธิมีหนังสือเตือนผูรับ สิทธิให
ชําระคาตอบแทนที่คางชําระ ผูรับสิทธิจะตองชําระคาตอบแทนภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากผูใหสิทธิ หากไมชําระภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูใหสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และ
มีสทิ ธิริบเงินหลักประกันสัญญาไดโดยมิตอ งบอกกลาวลวงหนา ทั้งยังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายกับคาตอบแทน
ที่คางชําระไดอีกดวย
ถาผูรับสิทธิประพฤติผิดสัญญาในขอหนึ่งขอใด เมื่อผูใหสิทธิไดเตือนเปนหนังสือใหผูรับ สิทธิ
ดําเนินการแกไขใหถกู ตองภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากผูรับสิทธิไมปฏิบัติตาม หรือไม
แกไขใหถูกตองภายในกําหนดเวลา หรือกรณีผูรับสิทธิถูกพิทักษทรัพยหรือตกเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกยึด
ทรัพยโดยคําสั่งศาล ผูใหสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ มีสิทธิดําเนินการตามขอ 10 ไดดวย
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ขอ 10. ถาผูใหสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ผูรับสิทธิยอมใหผูใหสิทธิดําเนินการดังนี้
10.1 ริบ หลั กประกั น สั ญ ญาตามข อ 11 ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นแล ว แตผู ให สิ ท ธิ
จะเห็นสมควรและ
10.2 เรียกคาเสียหายอันพึงมีจากผูรับสิทธิ
ขอ 11. ในวันทําสัญญานี้ผูรับสิทธิไดนําหลักประกันเปน................................................
....................................................................................................................................................................
คิดเปนจํานวนรอยละ 5 (หา) ของคาตอบแทนตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้เปนเงิน .......................บาท
(..........................) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม มามอบใหแกผูใหสิทธิเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลั ก ประกั น ดั ง กลา วตามวรรคแรกมี อายุ ป ระกั นจนกว า ผู รั บ สิ ท ธิ จะพ น จากภาระความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้แ ลว โดยผูรับสิทธิไมมีสิท ธิไดรับดอกเบี้ยในหลั กประกันที่ใหไว ทั้งนี้ผู ใหสิท ธิจะคื น
หลักประกันดังกลาวใหแกผูรับสิทธิภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่ผูรับ สิทธิพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้
แลว และจะตองไมปรากฏวาผูรับสิทธิจะตองรับผิดชอบในความเสีย หายอยางใดๆ หากมีขึ้น หรือผูรับสิทธิได
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญาขอใดขอหนึ่งตามสัญญานี้
ผูใหสิทธิมีสิทธิบังคับเอาคาตอบแทน คาปรับ คาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่ผูรับสิทธิจะตอง
ชํ า ระแก ผู ใ ห สิ ท ธิ จากหลั ก ประกั น นี้ ไ ด ทั น ที เ มื่ อ หนี้ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระตามที่ ร ะบุ ในสั ญ ญานี้ หรื อ ภายใน
กํ า หนดเวลาที่ ผู ใ ห สิ ท ธิ แ จ ง ให ท ราบ ในกรณี ดั งกล า วผู รั บ สิ ท ธิ ต อ งจั ด หาหลั กประกั น เพิ่ ม เติ ม หรื อ นํ า
หลักประกันฉบับใหมมามอบใหผูใหสิทธิใหครบตามจํานวนหลักประกันเดิมภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่
ผูใหสิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน
ขอ 12. เมื่อสัญญานี้สิ้ นสุด ลงหรือต องเลิกสัญญากัน ผูรับ สิท ธิมีห นาที่ ตองถอดแผน ปาย
โฆษณาที่ติดตั้งไวกับรถโดยสารประจําทางออก แลวใหทําการขนยายแผนปายที่ถ อดออกทั้งหมดใหเสร็จสิ้น
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่อายุสญ
ั ญาสิ้นสุดลง หรือนับตั้งแตวันเลิกสัญญากันเปนตนไปดวยคาใชจาย
ของผู รับ สิ ท ธิ เ องทั้ ง สิ้ น ถ า ผู รับ สิ ท ธิ ไม ดํา เนิ น การตามกํ าหนดเวลาดั งกล าวข า งต น ผูใหสิ ท ธิมี สิ ท ธิ ที่ จะ
ดําเนินการถอดแผนปายโฆษณาออกโดยไมตอ งบอกกลาวใหผรู ับสิทธิทราบกอน โดยคิดคาใชจายจากผูรับสิทธิ
ได นอกจากนั้น ผูรับสิทธิตองเสียคาปรับในอัตราวันละ 2 เทาของคาตอบแทนตามสัญญา จนกวาผูรับสิทธิหรือ
ผูใหสิทธิจะถอดแผนปายโฆษณาออกไปจนหมดสิ้น
ขอ 13. ในระหวางกําหนดเวลาตามสัญญานี้ ผูรับสิทธิจะโอนสิทธิประโยชนต ามสัญญานี้ให
ผูอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูใหสิทธิเปนหนังสือกอน ทั้งนี้ความยินยอมดังกลาวไมเปนเหตุใหผูรับ
สิทธิหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้แตอยางใด
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ขอ 14. ในกรณีที่มีขอโตแ ยงหรือขอพิพาทเกิด ขึ้นระหวางคูสั ญญาเกี่ย วกับขอกําหนดแห ง
สัญญานี้ หรือเกี่ยวกับ การปฏิบัติต ามสัญญานี้ คูสัญญาทั้งสองฝายจะไดทําการปรึกษาหารือและตกลงดวย
ความเขาใจอันดี แตถาคูสัญญาไมสามารถตกลงกันได ใหเสนอขอโตแยงหรือ ขอพิพาทนั้นตอประธานคณะ
กรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเพื่อพิจารณาชี้ขาดภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแตวันที่ทั้งสอง
ฝายไมสามารถยุติขอโตแยง และใหถือคําชี้ขาดดังกลาวเปนที่สุด
สั ญ ญานี้ ทํ า ขึ้ น เป น สองฉบั บ มี ข อ ความถู ก ต อ งตรงกั น คู สั ญ ญาได อ า นและเข า ใจ
ขอความในสัญญาดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ………………..……..…………………ผูใหสิทธิ
(................................................)
ลงชื่อ…………………………….……………ผูรับสิทธิ
(...............................................)
ลงชื่อ…………………………..………………พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(..................................................)
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