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ด้วยกลุ่มงานนิติกรรม สำนักกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสาร 
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จำกัด ตามที่แนบมานี้

จํงเรียนมาเพอโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบลย์ ไงรยสวัสด)
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สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำหางธรรมดา

สัญญาเลขที่ ..โ..*..?./!?. .̂f ...........

สัญญานี้ทำที่ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เลขที่ ๑๓๑ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ โ!'D..โ.'ใ?โ,. . .............. ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
โดย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซี่งต่อไปในสัญญานี้จะ 
เรียกว่า “ผู้โห้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด โดย นายไพศาล ขื่อตรงประเสริฐ กรรมการ 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ซึ่งจดทะเบียน 
นิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๔๔๔๖๑๔๐๙๓๒ 
ตามหนังสือรับรอง ฉบับท่ี £๑๐๐๙๑๒๒๐๔๐๙๑๓๔ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๔ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 
๖๖ หมู่ท่ี ๘ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหน่ึง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. เง่ือนไขการอนุญาตให้เดินรถ

๑.๑ ผู้ให้สัญญาตกลงอนุญาตให้ผู้รับสัญญานำรถโดยสารประจำทางธรรมดา ตามสัญญา 
เลขท่ี ร.๔/๒๔๖๔ ลงวับท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ จำนวน ๑ คัน เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง 
ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ประกอบการขบส่งด้วยรถโดยสารประจำทางธรรมดา 
สายที่ ๙๒ การเคหะขุมขนร่มเกล้า -  อนุสาวรีย์ขัยสมรภูมิ จำนวน ๑ คัน ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำ 
ทางด้วยรถท่ีใข้ในการขนส่งโดยสาร เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๑

ผู้ร ับส ัญญาต้องจัดให ้ม ีเอกสารการจดทะเบ ียนรถโดยสารไว้ประจำรถที่ใซ ้ในการ 
ประกอบการเดินรถตามสัญญานี้แต่ละคันด้วย

ข้อ ๒. คุณลักษณะของรถโดยฝึารท่ีจะนำมๆเข้าร่วมเดินรถ
รถโดยสารประจำทางที่ผู้รับสัญญาจะนำเข้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาตามสัญญานี้ เป็น'รถ'โดยสาร 

ปรับปรุงตัวถังใหม่ และดัดแปลงเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG ตามที่ผู้ให้สัญญากำหนด จำนวน ๑ คัน 
รถโดยสารต้องมีมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด และต้องผ่านการเห็นขอบจากกรมการขนส่งทางบก 
นอกจากนี้รถโดยสารจะต้องเป็นรถที่มีคุณลักษณะ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบต่าง  ๆ ขนาดความกว้าง-ยาว นํ้าหนัก 
บรรทุก ตามมาตรฐานที่ผู้ให้สัญญากำหนดทุกประการ ส่วนเง่ือนไขอ่ืน  ๆ เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ
ตามสัญญาข้อ ๑ และได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ให้สัญญาก่อนนำรถโดยสาร ออกให้บริการตามสัญญานึ
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ผู้รับสัญญาต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันมีลักษณะ ขนาด ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย 
ทั้งมีอุปกรณ์ประจำรถซึ่งสามารถใช้การได้ดีโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และตามเงื่อนไขใน 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ทุกประการ รวมทั้งต้องมีสี ตราของผู้ให้สัญญา หมายเลขประจำรถ หมายเลข 
ทะเบียนรถ จำนวนบรรทุกผู้โดยสาร หมายเลขเส้นทางเดินรถ แผ่นบีายบอกเส้นทางเดินรถ ซื่อพนักงานขับรถและ 
พนักงานประจำรถ และให้มีข้อความที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นรถร่วมบริการของผู้รับสัญญา ตลอดจนระบุหมายเลข 
โทรศัพท์ของผู้ให้สัญญาที่ประซาซนสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนกรณีขับรถหรือให้บริการไม่สุภาพ ตามแบบ ขนาด 
และ ณ จุดที่ผู้ให้สัญญากำหนดด้วย โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองและจะต้องดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อนนำรถออกให้บริการตามสัญญา

ในระหว่างอายุส ัญญานี้ ถ ้าปรากฏว่ารถคันใดมีล ักษณะ ขนาด หรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือ 
ส่วนควบต่าง  ๆ ของรถไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับไว้ หรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรงหรือปลอดภัย หรือ 
ผิดเง่ือนไซตามท่ีกำหนดไว้ในข้อน้ี ผู้ให้สัญญามีสิทธิสั่งให้ผู้รับสัญญาหยุดใช้รถคันบั้นได้ทันทีจนกว่าผู้รับสัญญาจะ 
ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วโดยไม่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงต่อการคิดค่าตอบแทนตามข้อ ๔ 

ข้อ ๓. อายุสัญญา
สัญญานี้ม ีกำหนดอายุส ัญญา ๑ ปี ๗ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๔๖๔ ผู้รับสัญญาตกลงให้อายุสัญญาย้อนหลังไปถึงวันท่ี ๑ มกราคม ๒๔๖๔
ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขบส่งฯ เส้นทางที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑ ของผู้ให้สัญญา 

หมดอายุลงก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญานี้ และผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ 
ดังกล่าวในเส้นทางนั้นๆ ต่อไปอีก ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญานี้ต่อไป เอพาะ 
เส้นทางท่ีผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการฃนส่งๆ จนครบอายุสัญญานี้ แต่หากผู้ให้สัญญา 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯในเส้นทางใด ให้ถือว่าอายุสัญญาเฉพาะเส้นทางที่ 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ หมดอายุลงได้สิ้นสุดลงด้วย หรือหากมีการโอนเส้นทางการเดินรถไปอยู่ในการ 
ดูแลของกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานอื่นๆให้ถือว ่าส ัญญาส ิ้นสุด โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ค่าเสียหาย ค่าซดเซย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

กรณ ีท ี่กรมการขบส ่งทางบกปร ับปร ุงเส ้น ทางเด ิน รถโดยสารประจำทางตามส ัญ ญ าน ี้ 
เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงให้ใช้เส้นทางที่ปรับปรุงใหม่แทนเส้นทางเดินรถฯ เดิมต่อไป โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

กรณีที่กรมการขนส่งทางบกสั่งยกเลิกเส้นทางเดินรถประจำทางตามสัญญานี้ ให้สัญญาน้ีส้ินสุดลง 
ทันที โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเซย หรือค่าใช้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา 

ข้อ ๔. ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสาร 
ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เช้าร่วมเดินรถโดยสารประจำ

ทางดังน้ี
๔.๑ ค่าธรรมเนียมทำสัญญาตามจำนวนรถโดยสารในอัตราคันละ/๑,๐๐๐.-บาท (หน่ึงพันบาท 

ถ้วน) จำนวน ๑ (หน่ึง) คับ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และค่าภ'วษีมั่ส่ค่าเพิ่มร้อยละ ๗ (เจ็ด) 
เป็นเงิน ๗๐.-บาท (เจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑ ,๐๗ ๐.7บา^ใทันจัพ ันเจ ็ดส ิบบาทถ้วน)
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ผู้รับสัญญาได้จ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้ให้สัญญาในวันทำสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินองค์การ 
เลขท่ี แ-๖๔-Z-RT-®oafe ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔.๒ ผู้โห้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้สัญญาตามมติคณะกรรมการ 
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ให้สัญญา 
ในอัตราค่าตอบแทนคันละ ๓๘(สามสิบแปดบาทถ้วน)ต่อวัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม๒๕๖๔
ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔.๓ ผู้รับสัญญาต้องชำระเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่ทาง 
ราชการกำหนด ให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นการล่วงหน้าเดือนละ ๒ (สอง) งวด งวดท่ี ๑ ชำระสำหรับค่าตอบแทนระหว่าง 
วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๑๕ ของเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑ ของเดือนน้ัน ส่วนงวดท่ี ๒ ชำระสำหรับค่าตอบแทน 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ ถึงวันส้ินเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนน้ัน

ในกรณีวันท่ี ๑ หรือวันท่ี ๑๕ ของเดือนตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้สัญญาให้เลื่อนการชำระ 
เงินขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายที่เป็นวันทำการก่อนถึงวันท่ี ๑ หรือก่อนวันท่ี ๑๕ ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

๔.๔ ถ้าผู้รับสัญญาชำระเงินค่าตอบแทนล่าข้ากว่ากำหนดในข้อ ๔.๓ ผู้รับสัญญาต้องชำระ 
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ของเงินท่ีค้างชำระนับแต่วับผิดบัด จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน

ใบกรณีผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้รับสัญญาชำระหนี้งวดใดแล้ว หากผู้รับสัญญายังไม่ 
นำเงินมาชำระ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องจากธนาคารผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗ ได้ทันที 

ข้อ ๕. ต๋ัวค่าโดยลๆร
ผู้รับสัญญาเป็นผู้จัดทำตั๋วค่าโดยสาร โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับสัญญา ตามรูปแบบ ลักษณะ 

ข้อความและราคาตามที่ผู้ให้สัญญากำหนด 
ข้อ ๖. การโฆษณา
กรณีผู้รับสัญญาประสงค์จะทำการโฆษณาบนตัวรถโดยสารของผู้รับสัญญาผู้รับสัญญาจะต้องยื่น 

เรื่องขออนุญาตต่อผู้ให้สัญญา และผู้ให้สัญญากับผู้รับสัญญาจะต้องเจรจาแบ่งผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากการ
โฆษณากันก่อนท่ีจะทำการโฆษณา

ห ากผ ู้ร ับ ส ัญ ญ าท ำการโฆ ษณ าบ น ต ัวรถโดยส าร โดยไม ่ได ้ขออน ุญาตต ่อผ ู้ให ้ส ัญญ า 
ผู้ร ับสัญญาจะต้องชำระค่าตอบแทบจากการโฆษณาตั้งแต่วันที่ทำการโฆษณา และต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ให้สัญญา ในอัตราคันละ ๑,๐๐๐.-บ,าท (หน่ึงพับบาทถ้วน) ต่อวับ นับแต่วันท่ีทำการโฆษณาจนถึงวันที่ผู้ให้สัญญา 
อนุญาตให้ทำการโฆษณาได้

ข้อ ๗. หลักประกันสัญญาและหลักประกันค่าเสียหาย
ในวันทำสัญญาน้ี

๗.๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญาได้วางหลักประกันในวงเงิน 
๑ ,๐๙๔ .๐o -บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ซี่งเท่ากับร้อยละ ๕(ห้า)ของค่าตอบแทนวันละ ๓๘.-บาทต่อคัน 
จำนวน ๑ คัน ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ -  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินสดตามูใบเสร็จรับเงินองค์การเลขที่ 
แ-๖๔-2-ก(ว-๐๒๐๔ ลงวับที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๙๔.๐๐ บาท และตาม^เสร็จรันเงินองค์การเลขที่ 
แ-๖๔-Z-RO-ofe๑๖ ลงวับท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐.๐๐ บาท วางเ!
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๗.๒ เพื่อเป็นหลักประกันค่าเสียหายและค่าสิบไหมทดแทนกรณีรถเกิดอุบัติเหตุในอัตราคันละ 
๑๕1๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพับบาทถ้วน) จำนวนรถ ๑ คัน รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน 
บาทถ้วน) ผู้รับสัญญาได้วางหลักประกันเป็นเงินสดตามใบเสร็จรับเงินองค์การเลขที่ แ-๖๔-Z-RO-ob๐๕ ลงวับท่ี 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ วางเป็นหลักประกัน

เมื่อผู้ให้สัญญาได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่เพิ่มขึ้น ผู้รับสัญญาจะนำหลักประกันมาวางเพิ่ม 
ตามที่ผู้ให้สัญญากำหนดต่อไป หากผู้รับสัญญาไม่ดำเนินการตามที่ผู้ให้สัญญากำหนดดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธิ 
บอกเลิกสัญญาได้ทันที

ตลอดระยะเวลาที่ผู้รับสัญญายังคงผูกพันรับผิดชอบต่อผู้!ห้สัญญาตามสัญญานี้ หากผู้ให้สัญญาได้ 
เรียกร้องให้ผู้คํ้าประกันซดใช้หนี้สินแทนผู้รับสัญญา และเป็นเหตุให้หลักประกันสัญญาตามข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ 
แล้วแต่กรณี มีจำนวนลดน้อยลงไปเท่าใด ผู้ร ับสัญญาจะต้องจัดหาหลักประกันใหม่หลักประกันเพิ่มเติม 
ให้ครบตามจำนวน ในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วับที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์ 
อักษรจากผู้!ห้สัญญา

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้หักหลักประกันเพื่อซดใช้หน้ีสินแล้ว ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ 
ให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบซดใช้หนี้ส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่ซดใช้หนี้ภายในกำหนด ให้นำความ 
ในสัญญา ข้อ ๔.๔ วรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หลักประกับตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ผู้ให้สัญญาจะคืบให้แก่ผู้รับสัญญาเมื่อผู้รับสัญญาพ้นข้อผูกพัน 
ทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. การจดทะเบียนรถโดยสาร
การจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถโดยสารให้ทำในนามของผู้ให้สัญญาเป็นผู้ประกอบการขนส่ง 

โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบใบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ เองท้ังส้ิน
ในการต่อทะเบียนรถโดยสารทุกครั้ง ผู้รับสัญญาจะต้องส่งสำเนาทะเบียนรถที่ได้ต่อทะเบียนแล้ว 

ให้ ผู้ให้สัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันต่อทะเบียน 
ข้อ ๙. เง่ือนไขการเดินรถของผู้รับสัญญา

๙.๑ ผู้รับสัญญาจะต้องเดินรถรับส่งผู้โดยสารตามข้อกำหนดเงื่อนไขและเก็บค่าโดยสารตาม 
อัตราท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขบส่งฯ ตามสัญญาข้อ ๑ โดยเคร่งครัด

ผู้รับสัญญาจะหยุดหรือระงับการเดินรถตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ไม่ว่า 
กรณีใด  ๆ หากมีการฝ่า!]น ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราคันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน 
และใช้มาตรการลงโทษอื่น  ๆ ได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาบี้ และหากผู้ให้สัญญา 
เห็นว่าการหยุดหรือระงับการเดินรถดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประซาซบผู้ใช้บริการ ผู้ให้สัญญามีสิทธิ 
นอกเลิกสัญญาได้ทันที /  \

ในกรณ ีท ี่ผ ู้ร ับส ัญญาหยุดหรือระงับการเด ินรถ หรือกรณีพ,นุ'กง,านฃองผู้รับสัญญา 
นัดหยุดงาน ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารของผู้ให้สัญญาเดินรถแทนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถแทนเป็นการ



ชั่วคราวโดยเก็บค่าโดยสารเองได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด  ๆ จาก ผู้ให้สัญญาหรือ 
ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ไม่ว่ากรณีใด  ๆ ผู้รับสัญญาจะยกเสิกหรือหยุดเดินรถก่อนสัญญาครบกำหนดได้ ก็ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน

๙.๒ ผู้รับสัญญาต้องดูแลควบคุมให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานอ่ืน  ๆ
ของผู้รับสัญญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของผู้ให้ 
สัญญาอันเกี่ยวกับการเข้าร่วมเดินรถหรือการจัดการ หรือการประกอบการขนส่งท่ีใซ้อยู่แล้ว รวมทั้งที่จะประกาศใช้ 
ในอนาคต และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ คำส่ัง หรือประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาน้ี

๙.๓ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางตามสัญญา 
ข้อ ๑ ครบถ้วนตามจำนวนท่ีระบุไร้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและเส้นทางตามสัญญาข้อ ๑ ตลอดอายุสัญญานี้ 

๙.๔ ผู้รับสัญญา จะต้องไม่เพ่ิมจำนวนรถโดยสารที่เดินรับส่งผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนท่ี 
กำหนดไร้ในสัญญาข้อ ๑ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน หากมี 
การฝ่า‘ผิน ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราวันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคัน ตามจำนวนรถที่ 
เกินกำหนด

๙.๕ กรณีผู้ให้สัญญาเห็นว่า จำนวนรถที่เดินรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางใดไม่เพียงพอให้บริการ 
ประซาซนผู้ให้สัญญาจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาเพ่ิมรถเข้าร่วมเดินใบเส้นทางบ้ันตามจำนวนที่เห็นสมควร ผู้รับสัญญา 
จะต้องจัดรถเพ่ิมให้โด้ตามจำนวนดังกล่าว ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 
ผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจจัดหารถเพ่ิมได้หรือได้ไม่ครบ ตามจำนวนภายใบกำหนดดังกล่าว หรือในระหว่าง 
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาเห็บว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอบริการประซาซนเป็นการ 
ชั่วคราว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารของผู้ให้สัญญาหรือรถอื่นใดตามที่เห็นสมควรเข้าเดินรับส่งผู้โดยสาร 
เพิ่มเติมในเส้นทางบั้นและเก็บค่าโดยสารเองได้จบกว่าผู้รับสัญญาจะสามารถนำรถโดยสารเข้าร่วมให้บริการ ได้ครบ 
ตามจำนวนท ี่ผ ู้ให ้ส ัญญากำหนด ทั้งนี้ ผ ู้ร ับส ัญญาไม ่ม ีส ิทธ ิเร ียกร ้องค ่าตอบแทนหรือค ่าเส ียหายใด  ๆ
จากผู้ให้สัญญา

๙.๖กรณีท่ีผู้รับสัญญามีรถโดยสารปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนขั้นตํ่าตามท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาต 
ประกอบการขนส่งฯ และตามสัญญาข้อ ๑ ในเส้นทางใด ผู้ให้สัญญาจะเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญญาจัด 
รถเข้าปฏิบัติงานให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วับ และถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจนำรถเข้าปฏิบัติงานให้ครบ 
ได้ ภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารอื่นใดเข้าปฏิบัติงาบใบเส้นทางบั้นและเก็บค่าโดยสารเอง 
ได้ ทั้งนี้ กรณีรถมีจำนวนไม่ครบขั้นตํ่านี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาพ้นความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง 
บกท่ีใข้อยู่ในขณะบ้ัน

๙.๗ผ ู้ร ับ ส ัญ ญ าจะต ้องควบ ค ุม ด ูแลให ้พ น ักงาบ เก ็บ ค ่าโดยส ารป ระจำรถแต ่ละค ัน  
เก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร ตามอัตราและระยะทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด 
และจะต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนตามที่ทางราซการหรือ
กฎหมายกำหนดไว้ การเก็บค่าโดยสารจะต้องออกตั๋วค่าโดยสารให้ผู้โดยสารครบถ้วนถูกต้องตรงตามค่าโดยสารที่ 
ได้รับทุกครั้งรวมทั้งจะต้องอนุญาตให้พนักงานของผู้ให้สัญญาที่แต่งเครื่องแบ'ปห่รือแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน 
โดยสารรถโดยไม่ต้องชำระค่าโดยสาร . /  'บ ;บ ^ \



๙.๘ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ดำเนินการหรืออนุญาตหรือสนับสบุบการ 
ดำเนินการใด  ๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นนำรถอื่นนอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัญญาเข้า 
เดินรถหรือร่วมเดินรถรับส่งผู้โดยสารใบเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้หรือเส้นทางอื่นใดที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบการขนส่งฯ ไม่ว่าตลอดหรือบางส่วนของเส้นทางเดินรถและไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้ 
อนุญาตให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญาหรือไม่ หากมีการฝ่าแน ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
ทันที

๙.๙ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่นำรถโดยสารคันใดคันหนึ่งหรือหลายคันไปใช้ในกิจการอื่น หรือใช้ 
นอกเส้นทางท่ีกำหนดไว่ใบสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน ท้ังน้ีไม่รวมถึง 
กรณี รถโดยสารที่เสียหรือชำรุดบกพร่อง ซึ่งต้องนำไปซ่อมแซมแก้ไขหรือรถโดยสารท่ีต้องนำไปตรวจสภาพหรือ 
จอดเก็บตามปกติธุระ ในกรณีที่ผู้รับสัญญากระทำผิดสัญญาข้อนี้ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาเป็นรายคัน และ 
รายวันในอัตราคันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะใช้รถคับน้ันบริการรับส่งผู้โดยสาร 
เป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดในวันนั้น ให้ถือว่าเป็นหน่ึงวับ

๙.๑๐ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง มีความ 
สะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกตัวรถอยู่เสมอ และใบแต่ละวันจะต้องจัดให้รถโดยสาร เริ่มออกรับส่ง 
ผู้โดยสารในเส้นทางเป็นคันแรกภายในเวลาอย่างข้าไม่เกินเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ 
ตามสัญญา ข้อ ๑ และคันต่อ  ๆ ไปต้องออกเดินรถตามระยะเวลาการเดินรถที่กำหนดไว้!นใบอนุญาตนั้นด้วย ท้ัง 
ต้องมีจำนวนรถครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๑ เป็นประจำทุกวันจนกว่าจะถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถประจำวันตามที่ 
กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขบส่งฯ ดังกล่าวเว้นแต่รถคันที่เกิดอุบัติเหตุไม่อยู่ใบสภาพที่จะให้บริการได้ 
อย่างปลอดภัย หรือคันที่เสียต้องจอดซ่อมแซมหรือใบกรณีที่พนักงาบขับรถหรือพนักงาบเก็บค่าโดยสารประจำรถ 
คันน้ันนัดหยุดงาน

รถทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถใด ต้องเดินรถให้สิ้นสุดตลอดเส้นทางเดินรถ 
น้ัน ห้ามตัดการเดินรถในระหว่างเส้นทางเดินรถหรือเดินรถออกนอกเส้นทางเดินรถ หรือเดินรถเลยออกไปเกินกว่า 
เส้นทางเดินรถท่ีกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เว้นแต่ใบอนุญาตดังกล่าวจะระบุไว้เข่นน้ัน

๙.๑๑ ผู้รับสัญญา จะต้องไม่นำรถโดยสารที่เข้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาไปให้บุคคลอื่นเข่า 
หรือเข่าช่วงหรือเข่าซื้อหรือให้สิทธิการเดินรถแก่ผู้อื่นเพื่อเข้าเดินรถแทน หากผู้ให้สัญญาตรวจพบว่ามีการนำรถ 
โดยสาร ไปให้บุคคลอื่นเข่าหรือเข่าช่วงหรือเข่าซื้อหรือเข้าจัดการเดินรถแทน ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
ทันที

๙.๑๒ กรณีที่ผู้รับสัญญาได้นำรถเข้าวิ่งร่วมกับผู้ให้สัญญา และรถคันดังกล่าวอยู่ระหว่างการ 
ผ่อนชำระค่าเข่าซื้อหรือสัญญาสินเชื่อ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้รับสัญญาไม่สามารถผ่อนชำระค่าเข่าซื้อหรือผิด 
สัญญาสินเชื่อ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้ให้เข่าซื้อหรือผู้ให้สินเชื่อเสนอคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ให้สัญญาเพื่อ 
พิจารณาการให้ผู้ให้เข่าซื้อหรือผู้ให้สิบเชื่อเสนอนิติบุคคลเข้าสวมสิทธิเป็นคู่สัญญาแทบได้ โดยผู้สวมสิทธิรายใหม่ 
จะต้องปฏิบัตติามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกขน 
ร่วมบริการ พ.ศ.๒๕:๖๑ หรือระเบ ียบที่ใซ ้บ ังค ับอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งข้อบ ังค ับ  คำสั่ง ประกาศ ซึ่งผู้ให้สัญญา 
กำหนดไว้ และต้องรับผิดขอบถึงสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนหนี้สินที่ผู้รับสัญ่ญกผกพับกับผู้ให้สัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ 
ผู้สวมสิทธิรายใหม่จะต้อง เดินรถภายใต้อายุสัญญาที่คงเหลืออยู่เท่านั้น ^ /.าว่ก่ \

fe r v o r ”  \



ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา กรณีรถโดยฝีๆรเกิดอุบัติเหตุ
๑๐.๑ กรณีพนักงานขับรถ ขับรถเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายใด  ๆ แก่ผู้โดยสารหรือ 

บุคคลภายบอก ไม่ว่าความเสียหายบั้นจะเกิดขึ้นในเส้นทาง หรือนอกเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้ ผู้'รับสัญญาเป็น 
ผู้รับผิดชอบขดใช้ค่าเสียหายบั้นเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

กรณีที่ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจาก ผู้ให้สัญญา 
ไม่ว่าจะเรียกร้องด้วยการฟ้องศาลหรือไม่ก็ตาม ผู้รับสัญญาจะต้องเข้าเป็นจำเลยร่วมกับผู้ให้สัญญา หรือเข้าร่วม 
เจรจาตกลงประนีประบอมยอมความด้วยทุกครั้งทุกกรณี โดยผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทราบ 
ล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อตกลงค่าเสียหายกันได้แล้ว หรือมีคำพิพากษาถีงที่สุดแล้ว ผู้รับสัญญาจะต้องเป็นผู้ชำระเงิน 
ดังกล่าวทั้งสิ้น หากผู้รับสัญญาไม่จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสิบไหมทดแทนภายในเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้เสียหาย 
หรือจบเป็นเหตุให้ผู้ให้สัญญาถูกบังคับคดีตามคำพิพากษา ผู้โห้สัญญามีสิทธิเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้คํ้าประกัน 
ตามข้อ ๗.® นอกเหนือจากวงเงินท่ีผู้รับสัญญาได้วางไว้ตามข้อ ๗.๒ ได้

หากผู้ให้สัญญาต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาแทนผู้รับสัญญา ผู้รับสัญญาต้องซดใช้เงินคืนแก่ 
ผู้ให้สัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาได้แจ้งให้ผู้รับสัญญาชดใช้เงิน หากผู้รับสัญญาไม่ซดใช้เงินคืน 
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ผู้รับสัญญาต้องหยุดการเดินรถทันที และผู้ให้สัญญา 
จะระงับการจำหน่ายจ่ายโอบรถในสัญญาจนกว่า ผู้รับสัญญาจะชดใช้เงินคืนแก่ผู้ให้สัญญาพร้อมดอกเบี้ย

๑๐.๒ เมื่อพนักงานขับรถ ขับรถเกิดอุบ ัต ิเหตุก ่อให้เก ิดความเสียหายแก่ผู้โดยสารหรือ 
บุคคลภายนอก ผู้รับสัญญาต้องรีบแจ้งเหตุให้ฝ่ายปฏิบัติการรถเอกซนร่วมบริการของผู้ให้สัญญาทราบทันที และถ้า 
ผู้ให้สัญญาถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือต้องเข้าเป็นจำเลยร่วม ผู้รับสัญญาจะเป็นผู้ออกค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าทนายความ ค่าปวยการพยานและค่าใช้จ่ายอื่นใบการดำเนินคดีให้ผู้ให้สัญญาทั้งสิ้น และหากผู้ให้สัญญา 
ได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวไปก่อน ผู้รับสัญญาจะต้องชำระคืบให้แก่ผู้ให้สัญญาจบครบถ้วน ภายใบ ๑๕ (สิบห้า) วัน 
นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาแจ้งให้ทราบ ถ้าผู้ร ับสัญญาไม่ชำระคืนภายในกำหนด ให้นำความในสัญญาข้อ ๔.๔ 
วรรคแรกและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ หน้าท่ีของผู้รับสัญญา และความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
๑๑.๑ ผู้ให้สัญญาจะมอบอำนาจให้ผู้รับสัญญานำรถตามสัญญานี้ทุกคันไปตรวจสภาพและเสีย 

ภาษีรถยนต์ประจำปี รวมทั้งการจดทะเบียนตามกฎหมายต่อกรมการชนล่งทางบก โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้รับภาระ 
ชำระค่าภาษีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท้ังหมด

๑๑.๒ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีสถานที่ทำการ สถานที่จอดรถ เก็บรถ อู่ซ่อมรถ และบำรุง 
รักษารถ รวมทั้งมีท่ารถต้นทางและปลายทางให้เพียงพอสำหรับรถตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการฃนส่งๆ และ 
สัญญาข้อ ๑ ของแต่ละสายการเดินรถ ด้วยค่าใช้จ่ายชองผู้รับสัญญา และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น 
เข่น ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด บํ้ามับเบรค ค่าซ่อมรถหรืออุปกรณีหรือส่วนควบของรถที่สึกหรอ 
หรือชำรดบกพร่อง หรือเสียหาย ทั้งจะต้องจัดให้มีช่างประจำตลอดเวลาตามตารางการเดินรถเพื่อแก้ไขซ่อมแซมให้

เจ่ารถ และ



พนักงานอื่นเท่าที่จำเป็นให้เพียงพอปฏิบํติงานตลอดอายุสัญญาบี้โดยพนักงานของผู้รับสัญญาทั้งหมดไม่มีฐานะเป็น 
พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้สัญญา รวมทั้งผู้รับสัญญาจะต้องให้พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิต่าง  ๆ อัน 
พึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย ทั้งบี้ การจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่ 
กฎหมายกำหนด นอกจากผู้รับสัญญาจะต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งเอง รวมทั้งเงิน 
ประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก หรือซึ่งผู้ไห้สัญญาจะต้องรับผิดขอบเนื่องจาก 
การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

พนักงานหรือลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงานนายตรวจ 
ของผู้รับสัญญาต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารหรือใบอนุญาตเป็น 
นายตรวจแล้วแต่กรณีให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วย และผู้รับสัญญาจะต้องจัดส่งประรัติ ของ 
พนักงานขับรถทุกคบให้ผู้ให้สัญญาโดยด่วนทุกครั้งที่ได้จ้างบุคคลน้ันเข้าทำงาน

ผู้รับสัญญาจะต้องควบคุมดูแลพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และ พนักงาน 
นายตรวจ ให้แต่งกายสะอาดเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบที่ผู้ให้สัญญากำหนด และปฏินัติหน้าที่โดยมีกิริยามารยาทที่ดี 
สุภาพ เคารพกฎจราจร และให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในการใช้บริการ ตลอดจนไม่ก่อความ 
เดือดร้อนรำคาญหรือขับรถเป็นที่น่าหวาดเสียวหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนและ 
ผู้โดยสาร

๑๑.๔ ผู้รับสัญญามีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตามสัญญาบี้ด้วย 
ค่าใช้จ่ายของผู้รับสัญญาทั้งสิ้น โดยจะต้องมีระบบการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น  ๆ ของรถ 
โดยสารอย่างมีมาตรฐานมีแผนการดำเนินงานตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการ 
และกำกับดูแลรถโดยสารเอกขนร่วมบริการ พ.ศ.๒๔๖๑ ดังบ้ี

๑๑.๔.๑ แผนการเดินรถและการบริการ 
๑๑.๔.๒ แผนพัฒนาบุคลากร 
๑๑.๔.๓ แผนการซ่อมบำรุง 
(5)(ร).(ร!.(ร̂ แผนด้านความปลอดภัย 
๑๑.๔.๔ แผนด้านส่ิงแวดล้อม
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๓

๑๑.๔ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดทำประกันภัยรถโดยสารตามสัญญาบี้ทุกคับตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และจัดทำประกับภัยรถยนต์ตามกฎหมายไม่ตํ่ากว่าประเภท ๓ โดยผู้รับ 
สัญญาเป็นผู้ออกค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เองในวงเงินประกับภัยดังบี้

(ก) ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกรวมผู้โดยสารคนละไม่ 
น้อยกว่า ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คร้ังละ'ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

(ข) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คร้ังละ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน)

(ค) ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต่ช่องพนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บ 
ค่าโดยสารหรือพนักงานนายตรวจที่อยู่บนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง คนล.ะไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท (ห้า 
หม่ืนบาทถ้วน) o



๙

ผู้รับสัญญาต้องต่ออายุการประกันภัยก่อนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเอาประกับภัย 
ตลอดอายุสัญญานี้ และส่งลำเนากรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ 
จัดทำหรือต่ออายุการประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้

๑๑.๖ ผู้รับสัญญาจะต้องส่งลำเบาบัญชีงบดุลรายใต้ รายจ่ายประจำปีภาษีเงินใต้นิติบุคคล 
ของตนให้ผู้ให้สัญญาภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวับที่ผู้รับสัญญาส่งงบดุลดังกล่าวให้กรมสรรพากร 
แล้ว

๑๑.๗ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องอันแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อกำหนด 
ในสัญญานี้ประการใด คู่สัญญาจะเจรจากับด้วยความเข้าใจอันดี เมื่อตกลงกันใดีให้ทำเป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
ลงนามโดยคู่สัญญาท้ังสองฝ่าย

๑๑.๘ ผู้รับสัญญาจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบการเดินรถตามสัญญานี้ไม่ว่า 
ท้ังหมดหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใดให้บุคคลอ่ืนไมได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาขอเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาและผู้ให้สัญญาอนุญาตผู้รับสัญญา 
ต้องขำระค่าเสียหายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ ในส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดขำระทั้งหมด 
ให้แก่ผู้ให้สัญญาจนกว่าผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญากับผู้อื่นให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถฯใบเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้ 
แล้ว หรือกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามข้อ ๑ แล้ว โดยผู้ให้สัญญามีสิทธิ 
เรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากธนาคารผู้คํ้าประกับได้เดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับสัญญาขำระก่อน ทั้งนี้ให้ 
ใช้ความในข้อนี้บังคับกรณีผู้รับสัญญาขอเลิกการเดินรถตามสัญญานี้ บางเส้นทาง (หากมี)โดยอนุโลม

๑๑.๙ เม ื่อ ส ัญ ญ าส ิ้น ส ุด ล งไม ่ว ่าด ้วย เห ต ุใด  ผ ู้ร ับ ส ัญ ญ าต ้อ งห ย ุด เด ิน รถ ท ัน ท ี 
หากผู้รับสัญญาไม่หยุดเดินรถ ผู้รับสัญญายิบยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นจำนวนวับละ ๓,๐๐๐.-บาท 
(สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถเป็นจำนวนเที่ยวหรือระยะทางเท่าใด นอกจากนั้บผู้รับสัญญา 
จะต้องลบตราของผู้ให้สัญญา หมายเลขประจำรถ รวมท้ังข้อความหรือส่ิงอ่ืนใด ซึ่งอาจทำให้ประขาชนเข้าใจว่าเป็น 
รถโดยสารประจำทางของผู้ให้สัญญา หรือร่วมกิจการอยู่กับผู้ให้สัญญาออกจากรถให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๔ (สิบห้า) 
วัน นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับสัญญาไม่ดำเนินการให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญายิบยอมขำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้ 
สัญญาในอัตราคันละ ๑1๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน และทั้งสองกรณีดังกล่าวผู้รับสัญญาจะต้องขำระ 
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วับที่ใด้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้สัญญา หากไม่ขำระภายใน 
กำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้คํ้าประกับตามข้อ ๗.๑ ได้ทันที

(5)๑.๑0 หากผู้รับสัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับสัญญาต้องมีหนังสือขอต่ออายุ 
สัญญาถึงผู้ให้สัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า ๑ (หน่ึง) ปี และเมื่อผู้ให้สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาให้และ 
ได้ทำสัญญาขึ้นใหม่แล้ว ผู้รับสัญญาจะต้องนำรถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานตามที่ผู้ให้สัญญาและทางราชการกำหนด 
มาเดินรถแทน

ข้อ ๑๒. การปฏิบัติผิดสัญญาของผ้รับสัญญา
๑๒.๑ ใบกรณีท่ีพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร หรือพนักงานอ่ืนใดของผู้รับสัญญา 

ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใบสัญญา หรือกระทำการโดยประมาทก่อให้เกิดุอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของ 
ผู้โดยสารหรือประซาซนผู้ใช้รถใช้ถนน หรือถูกผู้โดยสารหรือประซาซนผู้ใช้รถใช้ถนุนร้องเรียนและผู้ให้สัญญา 
สอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง หากเป็นกรณีที่มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในระเนึ่ยิบ ให้ดำเนินการตามระเบียบ

ป ี - \r



ที่ใซ้บังคับอยูในขณะน้ัน แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบ ผู้รับสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ 
ผู้ให้สัญญา เป็นเงินคร้ังละ ๑,๐๐๐.-บ,าท (หน่ึงพันบาทถ้วน)

ในกรณีเกิดเหตุการณ์เข่นเดียวกับที่กล่าวในวรรคก่อนซํ้าเกินกว่า ๑ (หน่ึง) คร้ัง ในรอบ 
๑ (หน่ึง) เดือน ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นโดยพนักงานคนเดิมหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะถือว่าผู้รับสัญญาไม่ใส่ใจที่จะ 
ปรับปรุงการบริหารงานให้ถูกต้องตามสัญญาที่มุ่งประสงค์จะให้บริการที่ดีแก่ประซาซนและให้ถือว่าผู้รับสัญญา 
ปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

๑๒.๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒.๑ วรรคสอง ในกรณีผู้รับสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาหากเป็นกรณีที่มี 
การกำหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบ ให้ดำเน ินการตามระเบียบที่ใข ้บ ังค ับอยู่ในขณะนั้น แต่หากเป็นกรณี 
นอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบ ผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญญาแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติ
ช ุ  D  9 J  V Q J  Q J VI I QjtSL V l | < s |  QJ 6) 1=1 o  ฅ  2-6) n  QS o i  « 1.เห้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับสัญญาโม่ปฏิบตตามโดยโม่มเหตุอันสมควรภาย๒ เวลาทีกาหนดเห้ ผู้เห้สัญญามสิทธิ 
บอกเลิกสัญญาน้ีได้ทันที

๑๒.๓ ถ้าผู้รับสัญญาผิดนัดไม่ชำระเงินค่าตอบแทนติดต่อกันเกินกว่า ๒ งวด เมื่อผู้ให้สัญญา 
ได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับสัญญายังไม่ชำระภายในเวลาท่ีกำหนดให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

๑๒.๔ ในกรณีท่ีผู้รับสัญญาไม่ปฏิบีติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และสัญญา,น้ีมิ'ได้ 
กำหนดค่าปรับในกรณีเข่นน้ีไว้โดยเฉพาะผู้รับสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินวันละ ๒,ooo .-บาท 
(สองพันบาทถ้วน) ต่อกรณี จนกว่าผู้รับสัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือจนกว่าผู้ให้สัญญาจะบอก

เลิกสัญญา
๑๒.๕ ค่าปรับใด  ๆ ที่ผู้รับสัญญาจะต้องชำระตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องชำระให้แก่ 

ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญาแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ชำระภายในเวลา 
ดังกล่าวผู้ให้สัญญามีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๑๒.๖ การบอกเลิกสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด  ๆไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากการชำระ 
หน้ี ที่ผู้รับสัญญายังค้างชำระหรือท่ีผู้รับสัญญาจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ให้สัญญา 

ข้อ (ร>๓. สิทธิของผู้ให้สัญญาภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีผู้ให้สัญญาบอกเลิกสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถในเส้นทาง 

เดินรถตามสัญญานี้ได้ทันที ทั้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้คํ้าประกันให้ 
ชำระเงินตามหลักประกันได้ นอกจากนี้ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดขอบชำระเงินใด  ๆในส่วนที่เกินกว่าหลักประกัน
ดังกล่าว (หากมี) ให้แก่ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วน

ข้อ ๑๔. การวินิจฉัยหรือดีความสัญญา
ในกรณีที่เกิดบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือมีกรณีจะต้องมีการตืความสัญญานี้ ผู้รับ 

สัญญาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้สัญญาทุกกรณี และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับสัญญาจะ 
เรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายหรือเงินใด  ๆ จากผู้ให้สัญญาอันเนื่องจากคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้

/  jo a n n a D D i \

/m m .  ร;''.MUK KEETRANSPORT\



(ร)®)

ข้อ ๑๕. เอกฝีารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
๑๕.๑ เอกสารหมายเลข ๑: ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
๑๕.๒ เอกสารหมายเลข ๒ : รายละเอียดรถโดยสาร 
๑๕.๓ เอกสารหมายเลข ๓: แผนการดำเนินงาน 
ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ใช้ข ้อความในสัญญานี้บ ังคับ 

ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๔

จำนวน ๑๗ หน้า 
จำนวน ๑ หน้า 
จำนวน ๕ หน้า

สัญญานี้ฑำขึ้นเป็นสองฉบับมีช้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย 
ตลอดแล้ว จึงใต้ลงลายมือซ ื่อและประทับตรา ถ้ามื ใว ้เป ็นสำค ัญต่อหน ้าพยาน และต่างฝ ่ายต ่างเก ็บไว ้ 
ฝ่ายละหน่ึงฉบับ

โดย น'

ลง'ซอ./..?:.,.............โ./.โ...; / . . . . . ผ ู้เห้สัญญา
(นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)

ลงซื่อ.../^โ/.โโ^.....^..ไ^โโบัโโโโโผูรบสัญญา
(บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด

แระเสริฐ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 
——X— /

/PAISAN SAMUK KEE ไพิเ ร ่^  • ^ *  \  ,,11,10,,So., LTD. wW a-X................. ......... \ ..........พยาน
(นายวิบุลย้ ไทยสั:โสต)

. 2 ' ( พ 'ลงซอ................ ะ:...โ......................... พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)



เอกf h iหมายเลข 1 แนบท้ายสิถู)ญา จานวน า7 หน้า
ฃส.บ. 12 ก.

ใบ อน ุญ าตประกอบ การขน ส ่งประจำท าง  
ด ้วยรถท ี่ใชใน การขน ส ่งผ ู้โดยสาร

ใบอนุญาตท่ี ก ก .108/2562

นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ซงค์การขนล่งมวลชนกรุง เท?,I
สำนักงาน'ร่อ องค์การรนล่งมวลชนกรุง ๓ ต
อยู่เลขท่ี 131 กนนเทึยมร่วมมิตร

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
มีสิทธิประกอบการขนส่งประจำทาง ในเสันทางหมวด 1 ลายก 92 x’

การเคหะชุมชนร่มเกล้า -  อนุลาวริย์เยลมรภมิ /
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มีอายุ 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
ถึงวันท่ี 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันท่ี 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

เลขท่ี 5 7 -  0 0 0 5 4 3 5



เงื่อนไข 2 / ท  2
(1) จำนวนรถ

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 มีจำนวนอย่างน้อย 50 ตัน
อย่างมาก 121 ต้น

(2) สิทธิในรถ
ผู้!ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีกรรมสิทธิ้หรีอสิทธิครอบครองในรถที่ใช้ในการขนส่ง

(3) ล ักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเครื่องหมาย
(ก) ผู้!ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถ

ลักษณะ ม .2
•ะร จำนวน 22 -  30 คัน

ลักษณะ ร).2 แสะหรอ ม .3 (จ ) จำนวน 0 - 7 ค้น
ลักษณะ ร).3 {รทศษ) และหรอ ม .3 (ย ) (รทศษ) จำนวน 58 -  84 คัน
ลักษณะ จำนวน คัน
ลักษณะ จำนวน คัน

(ข.} ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการซนส่งใซ้สีดังต้อไปพี้รนสีตัวถังรถ 
รายระ เอ่ยดดาไนรกสารแนบ

สี

สี

สี

สี

สี

(ค) ให้ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการรนส่งใช้เครื่องหมายตามนบบที่แนบท้ายใบอนุญาตเป็นเครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฎ 
ประจำรถทุกคัน โดยแสดงไว้ที่ต้านนอกตัวรททั้งสองช้าง

(4) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์นํ้าหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(ก) รถทีนำมาใช้ในการขนส่งแต้ละคันต้องมีจำนวนที่นั่งและหรีอที่สำหรับผู[ดยสารยืนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด 
(ข) วิธีการบรรทุกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกำหนด

(5) จำนวนผู้ประจำรถ
ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผู้ประจำรถอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ผู้ขับ,รถ คนต้อรถ 1 คัน 1(ค) นายตรวจ คนต่อรท 1 คัน
’ 1 คนพอรถ 1 ค้น

(ข) ผู้เก็บค่าโดยสารและหรีอผู้บริการ
(6) มาตรฐานบริการ

ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องบริการโดยมีมาตรฐาน ตังนี้

เวลา

(ก)
(ข)
(ค)

(7) เวลาทำงานประจำวัน
ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็ดทำงานประจำวัน ที่สำนักงานใหญ่ และหรีอสำนุ้กงานสาขา ตั้งแต่ 

0 8 :3 0  1 6 :3 0  * 1 „ 1, „  เส าร ์ -  อาหดย แลระวนเพดรารการน. บดเวลา น. เบนอย่างน้อย เว้นวัน 1
(8) สถานที่เก็บ ร!อม และบำรุงรักษารถ

(9)

ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสอานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ดังนี้ 
ะ 4 รายสะเอยดตามเอกสารแนบ(ก) สถานทีเก็บรถตังอยูที่ <1

4 1 . „  ะ รายละ เอ ่ยรลาม เอกสารแนบ(ข) สถานทซ่อมและบำรุงรักษารทตังอยู่ทิ
เงื่อนไขอื่น

รนรอนยสนทรัร%นง รหผนระจฯรกอันรทต่ดต่อกน'นนกแสร้าใ;มงทนแต่'เดพกตดตอก้น rAIS*ฯะ?'•■.บKKSETRAi 

เชนเาสานเนอยกว่าครงร้าน)ง กรพชฏมัดหนาหอับรกต่อ'เช'เดอก’เม่เกนสร้าใ;มงฅดต่อก้น



โดยอบุมตตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายทะเบียนกลางได้กำหนด (ปรับปรุง) เง่ือนไขการเดินรถตามมาตรา ๓๑ (๑๑)

แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอบุญาตประกอบการซนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข ้
ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด ๑  และหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานครใบทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว 
จากเดิมเป็นให้จัดการเดินรถตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้จำนวนเที่ยวการเดินรถด้องสอดคล้องกับปริมาณ 
ความด้องการใช้บริการของผู้โดยสารใบแต่ละเส ้นทางเด ินรถ และจะด้องมีจำนวนเที่ยวการเดินรถ 
ในแต่ละเส้นทางไม่ตรกว่าวันละ ๒ เที่ยว (ไป ๑ เท ี่ยว กลับ ๑ เที่ยว) เป็นเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที ่
คณะกรรมการควบคุมการขบส่งทางบกกลางมีมติ (สิ้นสุดวันที่ ๑ ๖  กันยายน ๒๕๖๓) และเมื่อพ้นกำหนด 
ระยะเวลาด้งกล่าว ให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดการเดินรถตามเงื่อนไขการเดินรถที่กำหนดไว้ในใบอบุญาต 
ประกอบการขนส่งเดิมในแต่ละเส้นทาง

3

ทั้งนี้ ตงแต่วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

(บางสาวไท?เรี บุญนิ?!ย)
ฟ้ทพบ้าส่วนใบอบุญาคป่ร้!!กอบกาว



* t / n

ด้วยคณะกรรมการค่วบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมคเงที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใฃ้ในการขนส่ง 
ผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และเส้นทางหมวด ๔ 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีเงื่อนไขว่า สำหรับเส ้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ใบเขต 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ม ีเส้นทางต่อเนื่อง เมื่อได้มีการจัดสรรเส้นทางตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร 
ประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ม ีเส้นทางต่อเนื่องแล้ว ให้องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ขอเลิกประกอบการขนส่งต้ามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อไป

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ มิฤน่ายน ๖๕๖๒ เป็นด้นไป

" O k -
(นางคนางค์บงค์ ห\4สันเทิยะ)

หัวหน้าล่าบการขบล่งผู้โดยลา-)'ประจำทาง



5/ท

ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนกลางกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขจำนวนรถเท่าที่ได้ 
ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถเส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
สๅยท่ี...๙๒.การฺเคุหะชุมพร่ม ฺAกล้า-.อนุ.สุ.!วฺรีย์ชัยฒร^มี................................................................................

๒. กรณีนายทะเบียนกลางได้กำหนด (ปรับปรุง) เง่ือนไขตามข้อ ๑ แล้ว ต่อมาผู้ประกอบการขนส่ง 
ได้ขอเพ ิ่มจำนวนรถให ้สอดคล้องก ับสภาพความต้องการใช้บริการของประขาซน อนุมัต ิในหลักการให้ 
นายทะเบียนกลางปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถได้ไม่เกินเงื่อนไขเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม 
การขบส่งทางบกกลาง

๓. กรณีนายทะเบียนกลางได้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มลี ักษณะเป็น 
ตู้โดยสารตามข้อ ๑ ที่ยังไม่ครบอายุการใช้งาน ต่อมาผู้ประกอบการขนส่งได้ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ 
และประสงค์จะนำรถคันเดิมมาใช้ขนส่งในเส้นทางดังกล่าว อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนกลางปรับปรุง 
เงื่อนไขการเดินรถได้ไม่เกินเงื่อนไขเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
และบรรจุรถคันเดิมเช้าในบัญชี ขส.บ .๙)0) ต่อไป

๔. กรณีที่นายทะเบียนกลางได้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ ตามข้อ ๒. หรือข้อ ๓. ให้นำรถ 
เช้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ พร้อมทั้งจัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอบุมีตภายในกำหนด ๖๐ วัน 
หากไม่สามารถนำรถเช ้าดำเน ินการได้ภายในกำหนด บายทะเบ ียนกลางจะปรับปรุงเง ื่อนไขการเด ินรถ 
เหลือเท่าที่ได้ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถแล้วภายในกำหนด

ท้ังน้ี ท้ังแต่วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

(นางคนา.)(4น-)ค์ หนูสันพิษะ)
ส ั7หน้าส่วนการขบส่งผู้เหย{ทาประจำทาง



น/ท ^
^  หมวa 1 สายที92 กา?เคหะชุมชนร่มเกลัๆ-อนุสาวร่ป้ชัยสมรภูมิ

^พฟิะเคียดเล้นทาง
จากการเคหะซมซนร่มเกล้าไปอนุสาว?ย์ชัยลม?ภูมิ เรมต้นจากกๆรเคหะชุมชน 

ร่มเกล้า ไปตามถนนาารเคหะร่มเกล้า— แย^ฃวาไ-ปฟ้จมถนนร่มแาล้า— แยก-ๆ)-วาไปตา?'ทนนอ่อนนุช
แยกขวาไปตามถนนพฒนาการ ถ ึงแยกคล•พ ่น  แยทขวาไปตามถนนรามคำแหง ข้ามสะพานคลอง 
แสนแลบ แยกข้ายไปตามถนนลาดพร้าV นยๆ4!ทยไปตามถนนพหลโยธิน เฒกข้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต 
แยกขวาไปตามถนนดินแดง แยกขวาไบ่ตามilนนราชวิถี จนลุดเล้นทางที่อนุลาวรียชัยสมรภูมิ

จากอนุสาวรย์ซัยลม?ภู;!'ไปทารน หะชุ;.-เชนรู่?งเกล้า เริ่มต้นจากอนุลาว่ร่ย์ชัยสมรภูมิ 
ไปตามถนนราชวิถี แล้ว1ปตามเล้นทางเดิม จนชุตเล้นทางที่ก•' รเคหะชุมซนร่มเกล้า 
แผนที่สังเขป



V r >

ดารางเลขท่ี 1/50083/25S8

ตารางการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครแสะจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 
หมวด 1 สายที่ 92 ชื่อเส้นทาง การเคหะขุมชนร่มเกอ้า - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ช่วงการเดินรถ
ระยะทาง 

(ก.ม.)
จำนวนเท่ียวการเดินรถ ขั้นตาต่อวัน (เท่ียว) 

ต้ังแต่เวลา 0ร.00น. ถึงเวลา 23.00 น.
จำนวนรถ 

(คัน)
ไป กลับ รวม

ตัดช่วงสามแยกพัฒนาการ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม 35 30 30 60 ๐0A

ติดช่วงพฒนาการ - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 28 150 150 300
รวม 130 180 360 58-84

หมายเหคุ 1. ลักษณะรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมคา)
2. ยกเลิกตารางการเดินรถเดิม และให้ใช้ตารางการเดินรถนี้แทน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

( นางสาว ชุดินันท์ แซ่ตั้ง) 
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

10 คุมภาพันธ์’2558 
สำนักการขนส่งผู้โดยสาร 

กรมการขนส่งทางบก 1

โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

&าเนานี ถ่าย ารติเวจ
ลงช ื๋0 .......ร * Cะ.........
ลงจ;อ....................— ผู้ฅรว่ดู่



ตารางเลขท่ี 1/50490/2562

ตารางค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเสันทางต่อเน่ือง 
หมวด 1 สายที ่ 92 ซ่ือเสันทาง การเคหะชุมชนร่มเกล้า-อนุสาวร้ย์ชัยสมรภูมิ 

สำหรับการเดินรถตัดช่วงสามแยกพัฒนากา? - อนุสาวร้ย์ชัยสมรภูมิ และตัดช่วงพัฒนาการ - อนุสาวรืย์ชัยสมรภูมิ 
โดยอนุม้ดิคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 1 4 ธันวาคม 2561

มีผลบังจับใช้ต่ํงแด่วันท่ี 21 มกราคม 2562

อัตราค่าโดยสารตลอดลายไม่เกิน 10 บาท

หมายเหตุ 1. สำหรับรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา)
2. อัตราค่าโดยสารตามตารางน่ีเป็นอัตราช้ันสูง การลดอัตราค่าโดยสาร สามารถลดได้ 

ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราช้ันสูง
3. ให้๓บค่าบร้การเพ่ิมอีก 1.50 บาท ตลอดสาย เฉพาะช่วงเวลาการเดินรถระหว่าง 23.00 น. - 05.00 น.
4. ยกเลิกตารางค่าโดยสารเดิม และให้ใช้ตารางค่าโดยสารน่ีแทน

3 มกราคม 2562

เอกสารน ี่เป ีน เงอนไขในใบอน ุญ าตตานมาตรา 31 (7) 

แน่ง พ .ร.บ.การขนส ่งทางบก พ.ศ. 2522 สำนักการขนส่งผู้โดยสาร 
กรมการขนส่งทางบก

สำเนานี่ถายจใทเอกสารติวจร£ 
ลงชึ๋อ.......... L n s C ,....... ผู้ถ ่า8
ท '? ^ . . - .... ...... ................ผู้ตรวํข่



า/เา ร

โดยอบุม ัต ิของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง โนการประ'ชุมครั้ง 
ท่ี ๑๕/๒๕:๔๐ เม่ือ'วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ครั้งท่ี ๒๓/๒๔๔๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจํกายน ๒๔๔๒ 
และครั้งที่ ๑๒/๒๔๔๒ เม่ือวันท่ี ๙ มีชุนายน ๒๔๔๒ นายทะเบียนกลางจ๊งกำหนด (ปรับปรุง) เง่ือนไข 
ตามมาตรา ๓๑ (๔) แห่งพระราขบัญญ้ตการ•ขนส่งทางบก พ.ค. ๒๔๒๒ ไว้ในใบอบุญาตประกอบการขนส่ง 
ป ระจำท างด ้ว ยรก ท ี่ใช ้ใน ก ารข บ ส ่งผ ู้โด ยส าร  ใบ เส ้น ท างรถ โด ย ส ารป ระจ ำท าง หมวด ๑ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเน่ืองและหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร

๑. จัดให้มีการสำรองท่ีน่ังสำหรับพระภกชุสงฆ์และสามเณร โดยกำหนดที่นั่งไม่น้อยกว่า 
๒ ท่ีน่ังหรือท่ีน่ัง ๑ แถว แส้วแต่กรณี

๒. จัดให้มีการสำรองที่น่ังสำหรับผู้สูงอายุ โดยกำหนดท่ีน่ังไม่น้อยกว่า ๒ ท่ีน่ัง หรือท่ีน่ัง 
๑ แถว แล้วแต่กรณี

๓. จัดให้มีการสำรองที่น ั่งสำหรับคนพิการ โดยกำหนดที่น ั่งไม่น ้อยกว่า ๒ ท่ีน่ัง 
หรือท่ีน่ัง ๑ แถว แล้วแต่กรณี

สำหรับการสำรองที่นั่งต้อ'งจัดวางที่นั่งให้ต่อเนื่องกันและอยู่ใบตำแหน่งใกล้ทางขึ้น -  ลง 
ประตูแรกของรถ หรือกำหนดท่ีน่ังตามความเหมาะสมของลักษณะรถ และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถข้ึน -  ลง 
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย

๔. ต้องจัดให้มีช้อความว่า “ท่ีน่ังสำรองสำหรับพระภกชุสงฆ์และสามเณร" หรือ “ท่ีน่ัง 
สำรองสำหรับผู้สูงอายุ" หรือ “ท่ีน่ังสำรองสำหรับคนพิการ" แล้วแต่กรณี ข่ีงขนาดของตัวอักษรให้มีความสูง 
ไม่น้อยกว่า ๔ เขนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า ๐ .๖  เซนติเมตร แสดงไว้บริเวณที่นั่งตามข้อ ๑ ข้อ ๒ 
และข้อ ๓ และอยู่ใบตำแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างข้ดเจน

๔. กรณีการสำรองที่นั่งดังๆล่าวสำหรับรถที่ใข้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) 
และมาตรฐาน ๓ (จ) (q) ขี่งเป็นรถโดยสารทีมีลักษณะตัวรถเป็นตู้ หรือสองแถว หรือลักษณะอย่างอื่น 
ที่ม ีล ักษณะพิเศษหรือเฉพาะนั้น การจ ัดวางท ี่น ั่งให ้เป ็นไปตามความเหมาะสมของล ักษณ ะรถ  
และอยู่ในตำแหน่งท่ีข้ึนลงรทไต้โดยสะตวกํและปลอดภัย

ท้ังบ้ี ท้ังแต่บัดบ้ีเป็นต้นไป

สำฌาบี้ถายจาฎเอกสกรตัวจรัง 
ทงา!อ ........................................... . ผ ูท่้า t
ล งข ึ้ค ................................ ผู้ดรวแ



โดยอน ุม ัต ิตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครํ่1งที่ 
2/2547 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2547 นายทะฒียนกลางจึงกำหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 (15) แห่งพระราช 
บัญญัติการขนส่งทางบก .ค ;'2 5 ^ 'ไวใน๊ใบอินุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช ใ้นการขนส่งผู้]คยสาร. 
ในเสันทางหมวด..1 ..สายที่ , 9 a . ภท?.^ท^^น.รุ่น(,ทล้า7อนส่.าวฺ!ย ุส ัยส่.มุ?.ภ ู2 ....... .......... :ดังน ี้

(1) ผู้ประกอบการขนส่งจะดัองไม่ใช้หรือยินยอมให้ผ ู้ใคนำรถดังต่อไปนี้ มาใช้ทำการ 
ขนส่งในกิจการที่ตนเองไค้รับใบอนุญาต

(ก) รถที่ไม่ไค้จดทะเบียนและไม่ชำระภาษี 
(ข) รถที่ค้างชำระภาษีประจำปี
(ค) รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรือมีเครองอุปกรณ์และส่วนควับไม่ถูกค้องตาม 

ที่กำหนดในกฎกระทรวง
(ง) ร ถ ท ี่ไ ม ่ไ ค ้ร ับ ก าร บ ร ร จ ุใน บ ัญ ช ีร าย ล ะ เอ ีย ด ข อ งร ถ ท ี่ใช ้ใน ก าร ข ม ส ่ง 

(บ ัญชีขสบ.11) ของผู้ประกอบการขนส่ง

(2) ผู้ประกอบการขนส่งค้องนำรถทีใช้ในการประกอบการขนส่งเช้ารับการดรวขสภาห
จากพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไค ้ร ับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเง ื่อนไข 
ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด



หมายเหตุ เร่ือนไขการยกเว้น/ลดหย่อนค่าโดยสาร
1. บุคคลต่อไปนได้รับทา?ยกเว้นค่าโดยสาร

1) ผู้ตรวจการขนส่ง
2) พระภิกชุ สามเณร
3) บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ
4) ผู้ถึอบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง
5) ผู้ถึอบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รันการยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง
6) แมๆ!ท่ีถึอหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

2. บุคคลต่อไปนึได้?บท,า?,สดหย่อนค่าโดยสาร
2.1 บุคคลต่อไปนีได้รับทา?ลดหย่อนค่าโดยสา?ครื่งราคา

1) ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ
2) ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางครื่งราคา ได้แก่

- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิแสะทายาท
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านสิกนอกประจำการ บัตรซนท่ี 1 บัตรซนท่ี 2 บัตรชนท่ี 3 และบัตรซนท่ี 4
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านสืก บัตรช้ันท่ี 1
- ผู้ถือลนุดดู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติราชการสนาม กรณีไปทำการรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 

กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบุรพา กรณีสงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านสืกนอกประจำการ บัตรช้ันท่ี 1

3) ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญ้ติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แสดงบัตรประจำตัวประซาซนเม่ือมาใช้บรีการ รถโดยสารประจำทาง 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถของผู้ประกอบการท่ีเดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ

4) คนพิการทุกประ๓ท ได้แก่ คนพิการท่ีเห็นเป็นประจักษ์หรือคนพิการท่ีถือบัตรสมาชีกลมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหน่ีง
2.2 ผุ้ซ้ือตัวรายสัปดาห์และรายเดือน (เฉพาะรถหมวด ท โดยมีเร่ือนไฃการใช้ตัว ด้งน๋ึ

1. ผู้ซ้ือตัวรายสัปดาห์และรายเดือนลามารถใช้เดินทางไปกับรถขสมก. ทุกสาย (อกเว้นรถเอกซนร่วมบริการ) 
ไม่จำกัดจำนวนเท่ียว ภายในวันท่ีท่ีกำหนดไว้ในตัว

2. ผู้ซ้ือตัวรายสัปดาห์และรายเดือนของรถธรรมดาไม่สามารถเดินทางด้วยรถปรับอากาศได้
3. ผู้ชีอตัวรายสัปดาห์และรายเดือนของรถปรับอากาศสามารถเดินทางด้วยรถธรรมดาได้ด้วย
4. ผู้ซ้ือตัวรายสัปดาห์และรายเดือนสามารถใช้บริการได้กับรถทุกชนิดท่ี ขสมก. จัดให้มีปริการอยู่ในปัจจุบัน 

โดยไม่ต้องเลียค่าธรรมเนียมเพม {รถบริการบนทางด่วน รถบริการตลอดคืน)
2.3 บัตรเดือนสำหรบนักเรียน นิสิตนักสิกษๆ (เฉพาะรถหมวด1)โดยมีเร่ือนไชการใช้บัตร ตังนี

1) นักเรียน นิสิต นักสิกษาในเคร่ืองแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักสืกษา
2) ใช้เดินทางได้กับรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทุกสาย (อกเว้นรถเอกซนร่วมบริการ) ไม่จำกัดจำนวนเท่ียว

ภายในวันทีกำหนดไว้ในบัตร
3) บัตรเดือนรถธรรมดาไม่สามารถเดินทางด้วยรถปรับอากาศได้
4) บัตรเดือนรถปรับอากาศสามารถเดินทางด้วยรถธรรมดาได้ด้วย
5) สามารถใช้บริการได้กับรถทุกลักษณะท่ีองค์การชนส่งมวลชนกรุงเทพจัดให้มีษริการอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ต้อง 

เลียค่าธรรมเนียมเพม (รถบริการบนทางด่วน รถบริการตลอดคืน)
/ ]  A /  io o n a n a G l  \  สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
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เอกสารแนบสีตัวถังรถเสันทางห34วด 1ในเฃตกรุงเทพ34หานครและจังหวัดทีมีเสันทางต่อ!’นอง

1. สำหรับรถโดยสารประจำหาง ที่ใช้นามันเชื้อเพลิง หรือรถโดยสารประจำทางเดิม (โม่มการปรับปรุงถัวถังใหม่) ท็เปลยนเครองยนต 
หรือถัดแปลงเคร่ืองยนต์โปใช้ก๊าซธรรม,ชาติ (CNG) เป็นเขีอเพลิงให้ใช้สิถัวถังรถ ถังนี _____________ _

ฟ  ป I t

สิถัวถังรถ
มาตรฐาน รถองคการ รถร่วมบริการ

- ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2) สีขาว -  น้ําเงิน คาดสีฟ้าและสีเขียว สีขาว -  น้ําเงิน คาดสีฟ้าและสีเหลือง
- ม.2 (รทโดยสารปรับอากาศช้ัน 2) ฃนิด EURO สีส้ม, สีเขียว -  ขาว -  ดำ -  เทา -สีฟ้า

- สีฟ้าคาดเหลือง สำหรับสายท่ี 
157 1170 11 7 1 ,1 7 2 ,1 7 3 ,1 7 4 ,  
1 7 7 ,1 8 3 ,5 2 8  1529 , และ 544

ม.2 จ (รถต้โดยสารปรับอากาศในเส้นทางสายท่ี ต.....) - สีตัวลังเดิม คาดสีเหลือง และสีป้าเงิน

ม.2 จ (รทตู้โดยสารปรับอากาศในเส้นทางสุวรรณภูมิ) - สีขาว

ม.ร (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ) สิขาว -  แตง คาดสีเขียว 1 สีขาว -  สีเขียว สีขาว -  แดง คาดสิเหลือง

ม.ร [รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ (ข) ] สีขาว -  สิฟ้า -  สีน้ําเงิน -  สีเขียว สีขาว -  สีฟ้า -  สีน้ําเงิน -  สีเหลือง

2. สำหรับรทโดยสารประจำทาง ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิง เฉพาะรถใหม่หรือรถท่ีปรับปรุงตัวถังใหม่ ให้ใช้สิถัวถังรถ ตังน้ี

มาตรฐาน สีตัวถังรถ
รถองค์การ รถร่วมบริการ

ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2) สีฟ้า สีเหลือง คาดสีน้ําตาล

ม.ร (รถโดยสารธรรมดา) - สิชมพู คาดสิน้ําตาล

ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2 และหรือม.3 จ รถมินิบัส 
ท่ีมีจำนวนท่ีน่ังต้ังแต่ 13 ถึง 24 ท่ีน่ัง)

สีส้ม คาดสี'นาตาล

ม.2 ใบเส้นทางมินิบัส - สิเหลืองและสีน้ําตาล

ม.2 จ (รถตู้โดยสารปรับอากาศทุกเส้นทาง) - สีขาว สีขมพู และสีม่วง

3. สำหรับรถ่โดย่สารประจำทาง ท่ีใช้ก๊าซธรรมขาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิง ในระบบสัญญาจ้าง

มาตรฐาน สีตัวถังรถ
รถองค์การ รถร่วมบริการ

ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2) - สีขาว สีเขียว

4. สำหรับรถโดยสารประจำทาง (รถโดยสารที่มาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจำทางคับเดิม)

มาตรฐาน สิถัวถังรถ
รถองค์การ รถร่วมบริการ

ม.2 จ (รถตู้โดยสารปรับอากาศทุกเส้นทาง) - สีขาว สีน้ําเงิน และสีเขียว

ม.2 จ (รถโดยสารปรันอากาศช้ัน 2 ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง 
ท่ีไมใช่รถตู้โดยสาร) / r f\

ม.2 ค (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2 จำนวน 21-30 ท่ีน่ัง)
7 ^ /  ' ' ท ' ^

ล ฬ ํ่อ ............ .................. คู้«1»
0 งา?อ.....,.................... .....สืฅร



เคร ื่องห ่มายท ี่ต ้องปรากฦ ประจำรกท ุก ค ัน โดยแสดง1 ว้ทีต้ไนน อกต ้จ ํ5 ถ ด้านซ้ายแยะด้านขวา 

สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 

ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดทีมีเส้นทางต่อเนือง ยกเวันรถมาตรฐาน 3 (รลมินิบัส)

1. ชื่อเส้นทาง (ตัวอักษรภาษาไทย)

2 เครื่องหมายองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

(ตัวอักษรส่นาเงิน)

3. หมายเลขกำกับเส้นทาง .หมายเลขกำกับรถ

สำฌานี้ถำยจาฌอกสารตัวจรัง 
กงซื่อ........... ..ะ?^ส,......... ผู้ถ่าย
อ-'*'” 'า............................... ผู้ตรว่จ่



It/l)

เดรี่องหมายที่ต ้องให ้ปรากฏประจำรถเอกชนรํวมบริการที่ใช ้ก ๊าชธรรมชาติ (CNG) 
เป็นเสัอเพลง โดยแสดงไว้ท ี่ด ้านนอกตัวรถ ด ้านช ้ายและต ้านขวา

สำหรับเสันทางรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4

1. รเอเส้นทาง (ต้วอกษ-รภาษาไทย ด ้านซ ้าย,ด ้วอ ักษรภาษาอ ังกฤษด ้าน?ทา)

2. เดรื่องหมายองคการ?Jนส่งมวลซนกรุงเทพ (ด้วอักษรสี?ทเงิน และสีแดง ภายในวงรีส ีน ํ้าเง ิน
และสีเขียว} ’

ด้านซ้าย ต้านขวา

3. หมายเลร]กำก้บเส้นทาง 
(ต ้วเลขภาษาอาราบิค)

.ห มายเลขกำก ับ รถ

A .ผ้ารว่ฉ่
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ลำดับที รายการเปล่ียนแปลงเง๋ึอนไขหรือรายละเอียดในใบอนุญาต รัน/เตือ'น/ปี
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Trl00rl90 R01 กรมการขนส่งทางบก
สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

รายงาบสถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถตามใบอนุญาต
ประ๓ทโบอนุญาต รทโดยสาร ประจำหาง หมวด 1 
เลขท่ีใบอนุญาต กท.108/2562
ข่ือผู้,ประกอบการ องค์การขบส่งมวลขบกรุงเทพ
สถานท่ี เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ

1 อู่พระโขนง ถนน สุขุมวิท 71 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

หน้า 1/1
วันท่ี 25/09/2562

จำนวน 1 แห่งดังน้ี

วันท่ีพิมพ์ 25/09/2562 เวลา 13:34:38 ผู้พิมพ์ วนิดา แสงทอง



พ m
คำ{ตอน

(1) ผู้ได'รับใบอบุญาตประกอบการขนศ่งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังใบอนุญาต มีความผิด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

(2) ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เพ่ิม ลด หรือยกเวนคำขนส่ง หรือคำบริการโดย 
ไม่ไต้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิด 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

(3) ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถที่ไต้รับอนุญาตทำการ 
ขนส่งนอกเต้นทาง โดยไม่ไต้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู้ชึ๋งนายทะเบียนมอบหมายตาม 
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษปรับคันละไม่เกิน 
5,000 บาท ต่อ 1 วัน จนกว่าจะปฏิบัติไห่'ถูกต้อง

(4) ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางผู้ใค ไม่ใช้รถในการประกอบการขนส่งตาม 
จำนวนที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
มีความผิดต้องระวางโทษปรับตามจำนวนรทท่ีขาดคันละไม'เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 วัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

(5) ผู้1!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใค ใช้รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตโดยไม่ไต้รับ 
อนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นคร้ังคราวตามมาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำท้ังปรับ

(6) ผู้1!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือใบแทน 
ใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทั้งสำนักงานของผู้ไต้รับใบอนุญาตตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

(7) ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปิดประกาศเต้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง 
อัตราคำขนส่งและคำบริการ สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายผู้โดยสาร ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเต้นทาง 
เวลาและจำนวนเที่ยวของการเดินรถไว้ ณ ที่ซึ่งอธิบดีกำหนดตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

(8) ผู้ไต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไต้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำ3ด ในสาระสำคัญของใบอนุญาตตาม 
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

(9) ผู้'!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนต่อนายทะเบียน 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

(10) ผู้1!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกประกอบการขนส่งในระหว่างที่ใบอนุญาตยัง 
ไม่สิ้นอายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหห้าไม่ห้อยกว่า 90 วัน ก่อนวัน 
เลิกประกอบการขนส่งตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีความผิดต้อง 
ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

(11) ผู้'!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอ
ก่อนใบอ " *  ' *

นายทะท

พ.ศ. 25

10,000



เอกสาโ หมายเลซ ไ. แนบท้ายข้ผผา จานวน 1 หน้า
บรษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด 

?>6 หมู่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลรถโดยส่ารธรรมดา
สาย 92 จำนวน 1 คัน

๙ a/ a/ลาดิบ เบอร ทะเบยน เลขเค่รองยนต เลขคัวถัง
1 39-119 11-2399 EH700-17805 2103946

*



เอกฟ้าโหมายเลข 3 แนบท้ายสัญญา จานาน 5 หน้า เ / โ
แผนการเดินรถและกา?บริการ

แผนการเดินรถ

1. ควบคุมการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยสารประจำ 

ทาง ของกรมการขนส่งทางบก

2. บริหารการเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการของผู้โดยสาร แม้ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

และควบคุมไม่ให้เกิดปัญหารถโดยสารขาดระยะในเต้นทางตลอดวัน

แผนการบริการ

1. ดูแลผู้โดยสารขณะขึ้นและลงจากรถ โดยให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยเหลือผู้ที่เดินไม่สะดวก 

หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งเด็ก, ผู้สูงอายุ, สต'รีมครรภ์ และผู้พิการ

2. แจ้งเตือนผู้โดยสารล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อใกล้ถึงป้ายที่ต้องการจะลง เพื่อให้ผู้โดยสารมีเวลาเตรืยม 

ตัว และตรวจเช็คสิงของก่อนลงจากรถ

3. กำชับให้พนักงานขับรถโดยสารอย่างระมัดระวัง ไม่กระชาก, ไม่ปาดช้ายปาดขวา และไม่แข่งหรือ

แซงกัน «

4. กำชับพนักงานขับรถโดยสารให้ระมัดระวังในการเข้า-ออกป้าย โดยต้องจอดรถให้สนิทก่อน ถึงจะ 

เปิดประตู และต้องปิดประตูให้สนิทก่อนนำรถออกจากป้ายทุกครั้ง

5. ดูแลให้ผู้โดยสารขึ้นและลงจากรถให้เรียบร้อย ก่อนนำรถออกจากป้ายทุกครั้ง

6. จัดหาที่นั่งลำหรับ พระภิกษุ, สตรีมีครรภ์, เด็ก, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บนรถโดยสาร
7. ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ ทั้งพื้น, เบาะนั่ง และราวจับ อยู่เสมอ

8. ตรวจสอบการแต่งกายซองพนักงานให้สะอาดเรียบร้อย และอบรมให้พนักงานใช้กิริยาวาจาที่

'Ukkeejra;



แผนด้านความปลอดภัย

Lfs

1. อบรมพนักงานประจำรถ เกี่ยวกับข้อบังคับและกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกํดอุปตเหตุ
2. กำหนดมาตรการในการลงโทษ กรณีมีการฝ่าบนข้อบังคับและกฎหมายจราจร และมีมาตรการที ่

หนักข้ึน หากเกิดความเสียหาย เพื่อลดการเกิดอุปติเหตุในคราวต่อไป
3. ห้ามพนักงานประจำรถเสพสิงที่ก่อให้เกิดความมึนเมาทุกชนิด หากฝ่าบนต้องถูกลงโทษสถานหนัก 

หรือให้ออกจากงาน
4. ตรวจสอบความพร้อมในการปฏบัติงานของพนักงานประจำรถ ก่อนนำรถออกให้บรืการ
5. ตรวจสอบรถโดยสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนนำรถออกให้บริการ 

เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่



3

แผนกา?ซ่อมบำรุง

ตรวจเร็!คสภาพทวไปของรถโดยสาร ให ้อย ู่ในสภาพปกต ก่อนนำรถออกวงให้บรืการทุกวัน โดยมี 
วิธ ีการดังนี้

1. ตรวจระบบเครือ่งยนต์
2. ตรวจระบบไฟฟา้ และระบบสญัญาณตา่งๆ

3. ตรวจระบบเครือ่งปรบัอากาศ
4. ตรวจระบบสง่กำลงั, เกยร,์ เพองทา้ย และเพลาขบัตา่งๆ r

5. ตรวจระบบรองรบันํา้หนก้ และแรงลมยางลอ้รถทัง้หมด
6. ตรวจระบบเบรก, ระบบคลทัซแ์ละระบบบงัคบัเลีย้ว

7. ตรวจระบบเปดิปดิประตรูถ, เบาะนัง่ และราวจบับนรถโดยลาร

ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะทางหรือระยะเวลาทึ๋กำหนดในคู่ม ีอบำรุงรักษารถ โดยมี 
วิธ ีการดังน ี้

4
1. เปลีย่นถา่ยนํา้มนัเครือ่ง, นํา้มนัเกยีร,์ น ํา้มนัเฟอ้งทา้ย, นํา้มนัเบรก-คลทัช1์ นํา้มนัไฮดรอลคิตา่งๆ 

และอดัจาระบ ี ตามระยะเวลาทีก่ำหนด

2. เปลีย่นอปุกรณเ์ครือ่งยนตท์ ัง้ระบบเกยีร,์ เฟอ้งทา้ย, เบรก, ไฟฟา้, เครือ่งปรบัอากาศ และอปุกรณ ์
อ่ืนๆ ตามระยะเวลาทีก่ำหนด

3. เปลีย่นอะไหลอ่ืน่ๆ ทีช่ำรดุ



\ h

แผนพิฒนาบคลาก?

1. พนกังานประจำรถทีร่บัเขา้ใหม ่จะตอ้งผา่นการแกอบรมหลกัสตูรการใหบ้รกิารทีด่แีละการขบัขี ่

อยา่งปลอดภยั รวมถงึวธิปีฏบิต้งิานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง กอ่นเริม่ปฏบิตัหินา้ที่

2. ในชว่งทีป่ฏบิตังิาน พนกังานจะตอ้งไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิเปน็ระยะ เพือ่ใหก้ารทำงานม ี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
3. ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพือ่กำหนดแนวทางในการพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้

4. จดัลมัมนาเพ ือ่แลกเปลีย่นความตดิเหน็ และสรา้งความสามคัค ี ผา่นการทำกจิกรรมรว่มกนั

5. ตรวจสอบและสอดสอ่งดแูลพฤตกิรรมของพนกังาน เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ชใหด้ยีิง่ขึน้ และหาแนวทาง 

ในการปอ้งกนัพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมตอ่ไป
6. จดักจิกรรมดา้นการกศุล เพ ือ่พฒันาจติใจ และกจิกรรมสง่เสรมิการออกกำลงักาย เพอืดแูลสขุภาพ
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ร/ๆ

1. ซอ่มแซมและบำรงุรกัษาเครือ่งยนตอ์ยูเ่ปน็ประจำ รวมถงึควบคมุเสยีงเครือ่งยนตแ์ละควนัไอเสยี 
ไมใ่หเ้กนิกวา่ทีก่ฎหมายกำหนด เพ ือ่ลดการเกดิมลพษิทางเสยีงและอากาศ

2. ตรวจเชค็เสยีงและควนัจากทอ่ไอเสยี กอ่นนำ?ถโดยสารออกไหบ้รกืาร

3. ทา่ความสะอาดรถโดยสารทัง้ภายนอกและภายในทกุวนั

4. ดแูลรกัษาความสะอาดภายในสำนกังานและลานจอดรถโดยสาร
5. ดแูลรกัษาความสะอาดหอพก้พนกังาน ทางเดนิสวํนกลาง และหอ้งสขุา

6. ดแูลรกัษาความสะอาดสถานทีซ่อ่มบำรงุ และมบีอ่ดกันํา้มนัทีป่นออกมากบันํา้ จากการทา่ความ 

สะอาดหรอืขณะซอ่มบำรงุเครือ่งยนต์

7. จดัสรรพืน้ทีส่ำหรบทิง้ขยะไหเ้ปน็ดดัสว่น และมกีารสง่ขยะไปทา่ลายเปน็ประจำ


