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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๕๙๖๕ 1 ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗ 
ที่ สกม. (กนก.) / ๒๕๖๔ วันที่ ^ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย ๑๓๒

เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ซ.ผอก.ฝรอ.๑,ข.ผอก.ฝรอ.๒ ซ.ผอก.ฝรร. ผอ.สปร.๑ 
สตง. ผอ.สบก. ผอ.สตส. ผอ.สผง. ผอ.สผอ. ผอ.สบส. ผอ.สบด. ผอ.สจท. ผอ.สบจ. ผอ.ขดร.๓ ห.บป.

ด้วย กลุ่มงานนิต ิกรรม สำน ักกฎหมาย ได ้จ ัดทำส ัญญาให ้ประกอบการเด ินรถโดยสาร 
ประจำทางธรรมดา สาย ๑๓๒ ตามสัญญาเลขที่ ร.๑๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กับ บริษัท สันติมิตร 
ขนส่ง จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ ไทํยสวัส่ดึ๋) 
ซ.ผอ.สกม.

ปฏิบัติการแทน ผอ.สกม.
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ต้นฉบับ
อจฺค์การบนส่อมวลบนกรอเทฒฺ

Bangkok Mass Transit Authority
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒนธรรม เขตห ้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๑-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒๑๘๙

สญัญาใหป้ระกอบการเดนิรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย ๑๓๒

สัญญาเลขที่ . . ร.?.I . .......

ส ัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ต ั้งอยู่เลขที, ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ . . . ๒ ๓ . . ฒ . . ...................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ โดย นายสุระขัย เอี่ยมวขิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
ตามคำสั่งองค์การ ที, ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ ผู้ให้สัญญา” 
ฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด โดย นายบรรพต ศศะภูริ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
ตามหน ังส ือร ับรองของสำน ักงานทะเบ ียนห ุ้นส ่วนบริษ ัทสม ุทรปราการ ซ ึ่งจดทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคล ณ 
กรมพัฒนาธุรทจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๑๖๐๐๔๐๓๘ ตามหนังสือรับรอง 
ฉบับท่ี สป. ๐๔๒๕๘๕ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ท่ี ๖ ถนนท้ายบ้าน 
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ ผู้รับสัญญา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้ 
ขอ ๑. เง่ือนไขการอนญุาตใหเ้ดนิรถ

ผู้ให้สัญญาตกลงอนุญาตให้ผู้รับสัญญานำรถโดยสารประจำทางธรรมดา ในเส้นทางเดิน 
รถโดยสารประจำทางสายที่ ๑๓๒ พระโขนง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนบุฃ) -  การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที่ ๒ 
(บางพลี) จำนวน ๓๙ คัน ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกให้ประกอบการขนส่งด้วย รถโดยสาร 
ประจำทาง ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งโดยสารโดยผู้รับสัญญาต้อง 
จัดให้มืเอกสารการจดทะเบียนรถโดยสารไว้ประจำรถที่ใข้ในการประกอบการเดินรถตามสัญญานี้ แต่ละคันด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

ข้อ ๒. คุณลักษณะของรถโดยฝืๆรที่จะนำมาเข้าร่วมเดินรถ
รถโดยสารประจำทางที,ผ ู้ร ับสัญญาจะนำเข ้าร ่วมเด ินรถกับผู้ให ้ส ัญญาตามสัญญานี้ 

เปีนรถโดยสารปรับปรุงตัวถังใหม่ ดัดแปลงเครื่องยนตํใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG จำนวน ๓๙ คัน เปึนรถมือยู่เดิม 
ตามสัญญาเลขที' จ .๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที' ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที'ผู้ให้สัญญากำหนดรถโดย!
มีมาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด และต้องผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก v
ปรับปรุงสภาพตัวถังและลีรถใหม่ด้วย รายละเอียดรถโดยสารตามเอกสารหมายเลข ๒



๒
ข้อ ๓. อายุสัณณฺๆ

สัญญานี้กำหนดอายุส ัญญาตามประเภทของรถโดยสารทีนำเข้าร่วมเดินรถและด้วย 
การขนส่งทางบกแจ้งว่า การทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถระหว่างองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กับผู้ประกอบการ 
รถเอกขนร่วมบริการไม่ควรเกินปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สัญญานี้มีกำหนดอายุสัญญา ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้รับสัญญายินยอมให้สัญญานี้มีผลย้อนหลังจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

ในกรณีที'ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เส้นทางทีกำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑ ของ 
ผ ู้ให ้ส ัญญาหมดอาย ุลงก ่อนว ันส ิ้นส ุดอาย ุส ัญ ญาน ี้ และผู้ให ้ส ัญญาได ้ร ับอน ุญาตให ้ต ่ออายุใบอน ุญาต 
ประกอบการขนส่งฯ ดังกล่าวในเส้นทางนั้นๆ ต่อไปอีก ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตาม 
สัญญานี้ต่อไป เฉพาะเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการฃนส่งๆ จนครบอายุ 
สัญญานี้ แต่หากผู้ให้สัญญาไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯในเส้นทางใด ให้ถือว่าอายุ 
สัญญาเฉพาะเส้นทางที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ หมดอายุลงได้สิ้นสุดลงด้วย โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใซ้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

กรณีทีกรมการขนส่งทางบกปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางตามสัญญานี้ 
เป ็นอย่างอ ื่น คู'สัญญาตกลงให้ใข้เส้นทางที่ปรับปรุงใหม่แทนเส้นทางเดินรถฯ เดิมต่อไป โดยผู้ร ับสัญญา 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใซ้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

กรณีที่กรมการขนส่งทางบกสั่งยกเลิกเส้นทางเดินรถประจำทางตามสัญญานี้ ให้สัญญานี้ 
ส้ินสุดลงทันที โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าขดเขย หรือค่าใซ้จ่ายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

ข้อ ๔. ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสาร
ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสาร

ประจำทางดังนี้
๔.๑ ค ่าธรรมเน ียมทำส ัญญาตามจำนวนรถโดยสารในอัตราค ันละ ๑ ,๐ ๐ ๐ .-บาท 

(หนึ่งพับบาทถ้วน) จำนวน ๓๙ (สามสิบเก้า) คัน เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ (เจ็ด) เป็นเงิน ๒,๗๓๐.-บาท (สองพันเจ็ดร้อยสามลิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน ๔๑,๗๓๐.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ผู้ร ับสัญญาได้จ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก' 
ผู้ให้สัญญาในวันทำสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้วตามใบเสร็จรับเงินองค์การเลขที่ 1-1-๖๔-๓-RT--๐๘๑๗ ลงวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๔๒ มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
กำหนดอัตราค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ค่าตอบแทนคันละ ๓๘ บาท (สามสิบแปด 
บาท) ต่อวัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๔.๓ ผู้รับสัญญาต้องขำระเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรา 
ท ีทางราซการกำหนด ให ้แก'ผ ู้ให ้ส ัญญาเป ็นการล่วงหน้าเด ือนละ ๒ (สอง) งวด งวดที ๑ ชำระสำหรับ
ค่าตอบแทนระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑ ๕ ของเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑ ของเดือนนั้นส่วนงวดูแ 
สำหรับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนนั้น 

ในกรณีวันที่ ๑ หรือวันท่ี ๑๕ ของเดือนตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้สั 
ชำระเงินขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายที่เป็นวันทำการก่อนถึงวันที่ ๑ หรือก่อนวันที่ ๑๕ ดังกล่าว แส้วแ!



๓

๔.๔ ถ้าผู้รับสัญญาชำระเงินค่าตอบแทนล่าข้ากว่ากำหนดในข้อ ๔.๓ ผู้รับสัญญาต้อง 
ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ (สิบห้า) ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระนับแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน 

ในกรณีผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้รับสัญญาชำระหนี้งวดใดแล้ว หากผู้รับสัญญา 
ยังไม่นำเงินมาชำระ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องจากธนาคารผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗ ได้ทันท่ี

ข้อ ๕. ตัว๋คา่โดยสาร
ผู้ร ับสัญญาเป็นผู้จ ัดทำตั๋วค่าโดยสาร โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ร ับสัญญา ตามรูปแบบ 

ลักษณะ ข้อความและราคาตามที่ผู้ให้สัญญากำหนด

ข้อ ๖. การโฆษณา
กรณีผู้รับสัญญาประสงค์จะทำการโฆษณาบนตัวรถโดยสารของผู้รับสัญญาผู้รับสัญญา 

จะต้องยื่นเร ื่องขออนุญาตต,อผู้ให ้ส ัญญา และผู้ให ้ส ัญญากับผู้ร ับส ัญญาจะต้องเจรจาแบ ่งผลประโยชน์ 
ค่าตอบแทนจากการโฆษณากันก่อนที่จะทำการโฆษณา

หากผู้รับสัญญาทำการโฆษณาบนตัวรถโดยสาร โดยไม,ได้ขออนุญาตต่อผู้ให ้ส ัญญา 
ผู้รับสัญญาจะต้องชำระค่าตอบแทนจากการโฆษณาตั้งแต่วันที'ทำการโฆษณา และต้องชำระค่าปรับให้แก, 
ผู้ให้สัญญา ในอัตราคันละ ๑,๐ ๐ ๐ .-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน นับแต่วันทีทำการโฆษณาจนถึงวันที่ 
ผู้ให้สัญญาอนุญาตให้ทำการโฆษณาได้

ข้อ ๗. หลกัประกันสญัญาและหลักประกนัคู่ๆ เสยืหาย
ในวันทำสัญญาบี้
๗.๑ เพ ื่อ เป ็นหล ักประก ันการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญ ญ าน ี้ ผ ู้ร ับส ัญญาได้วางหลักประกัน 

ในวงเงิน ๒๗,๐๔๗.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า) ของค่าตอบแทบวับละ 
๓๘.-บาทต่อคัน จำนวน ๓๙ คัน ตั้งแต่วันที ๑ มกราคม ๒๔๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ เป็นเงินสดโดยนำ 
ห ล ักป ระก ัน ตาม ส ัญ ญ าเลขท ี จ .๑๐๑/๒ ๔ ๖๓  ลงวันท ี ๒๑ ต ุลาคม ๒๔๖๓ ใบ เส ร ็จร ับ เง ิน เล ข ท ี่ 
แ-๖๒-๘-R0--๐๔๓๓ ลงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ จำนวนเงิน ๔ ๙ ,๑ ๐ ๙ .-บาท ผ ู้ร ับส ัญญาขอวางเป ็น 
หลักประกัน จำนวน ๒๗,๐๔๗.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓๒,๐๖๒.-บาท
ฝากไว้เพื่อขอรับคืนเมื่อสัญญานี้สิ้นภาระผูกพัน

๗.๒ เพื่อเป็นหลักประกันค่าเสียหายและค่าสิบไหมทดแทนกรณีรถเกิดอุบ่ตเหตุ ในอัตรา 
คันละ ๑ ๔ ,๐ ๐ ๐ .-บาท (หน ึ่งหม ื่นห ้าพ ันบาทถ้วน) จำนวนรถ ๓๙ ค ันรวมเป ็นเง ิน  ๔๘๔,๐๐๐.-บาท 
(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับสัญญาได้วางหลักประกันเป็นเงินสดโดยนำหลักประกับค่าเสียหายและ
ค่าส ินไหมทดแทนกรณ ีรถเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุตามส ัญญาเลขท ี จ .๑๐๑/๒๔๖๓ ลงวันที ๒๑ ต ุลาคม ๒๔๖๓ 
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1-1-๖๒-๘-R0-๐๔๓๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๒ จำนวนเงิน ๑,๒๗๔,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับสัญญาขอวางเป็นหลักประกันจำนวนเงิน ๔๘๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ 
อีกจำนวน ๖ ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐ .-บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ฝากไว้เพ ื่อขอรับคืนเมือหลักประกันส่วนนี้ส ิ้น 
ภาระผูกพัน ร ^

เมื่อผู้ให้สัญญาได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่เพิ่มขึ้น ผู้ร ับสัญญาจะพํ™สั' , '■
วางเพ ิ่มตามที่ผ ู้ให ้ส ัญญากำหนดต่อไป หากผู้รับสัญญาไม,ดำเน ินการตามท ี่ผ ู้Iห ้ส ัญญวัก่ตั๋ห 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที เ ^

/ต ั้ล !
A
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ตลอดระยะเวลาที,ผู้ร ับสัญญายังคงผูกพันรันผิดซอบต่อผู้ให้สัญญาตามสัญญานี้ หาก 

ผู้ให้สัญญาได้เรียกร้องให้ผู้คํ้าประกันซดใช้หนี้สินแทนผู้รับสัญญา และเป็นเหตุให้หลักประกันสัญญาตามข้อ 
๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี มีจำนวนลดน้อยลงไปเท่าใด ผู้รับสัญญาจะต้องจัดหาหลักประกันใหม่หลักประกัน 
เพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา

ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้หักหลักประกันเพื่อซดใช้หนี้สินแล้ว ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอที่จะ 
ซ0าระหนี้ให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดซอบขดใช้หนี้ส่วนดังกล่าวให้แก'ผู้ให้สัญญาภายในกำหนด 
๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูใ้ห ้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม,ซดใช้หนี้ภายใน 
กำหนด ให้นำความในสัญญาฑ้ค ๔ ๕ วรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หลักประกันตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ผู้ให้สัญญาจะคืนให้แก1ผู้รับสัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ย 
เมื่อผู้รับสัญญาพ้นข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. กๆรุจ๑ทะผีย.นรกโดยสาร
การจด ท ะเบ ียน ห ร ือ ต 'อ ท ะเบ ียน รถ โด ยส ารให ้ท ำใน น าม ขอ งผ ู้ให ้ส ัญ ญ าเป ็น  

ผู้ประกอบการซนส่ง โดยผู้รับสัญญาเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดซอบในค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ
เองท้ังส้ิน

ในการต่อทะ-เบียนรถโดยสารทุกครั้ง ผ้ร ับสัณณวจะต้องส่งสำเนาทะเบียนรถที'ได้ 
ต่อทะเบียนแล้วให้ ผู้ให้สัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันต่อทะเบียน

ข้อ ๙. เงื่อนไขการเดินรถของผู้รับสัญญา
ผู้รับสัญญาจะต้องเดินรถรับส่งผู้โดยสารตามข้อกำหนดเงื่อนไขและเก็บค่าโดยสาร 

ตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามสัญญาข้อ ๑ โดยเคร่งครัด
ห้ามมีให้ผู้รับสัญญาหยุดหรือระงับการเดินรถตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

มิฉะนั้น หากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้รับสัญญายินยอมให้ปรับในอัตราดันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) 
ต่อวัน รวมทั้งดำเนินมาตรการลงโทษอื่น  ๆ ได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ และ 
หากผู้ให้สัญญาเห็นว่าการหยุดหรือระงับการเดินรถดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประซาซนผู้ใช้บริการ 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

ในกรณีที่ผู้รับสัญญาหยุดหรือระงับการเดินรถ หรือกรณีพนักงานของผู้รับสัญญานัดหยุด 
งาน ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารซองผู้ให้สัญญาเดินรถแทนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถแทนเป็นการซั่วคราว 
โดยเก็บค่าโดยสารเองได้ตามที,เห็นสมควร โดยผู้รับสัญญาไม'มีสิทธิเรียกร้องใด  ๆ จาก ผู้ให้สัญญาหรือ
ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว

ไม'ว่ากรณีใด  ๆ ผู้รับสัญญาจะยกเลิกหรือหยุดเดินรถก่อนสัญญาครบกำหนดได้ ก็ต่อเมื่อ 
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน

๙.๒ ผู้ร ับส ัญญาต้องด ูแลควบคุมให ้พน ักงานขับรถ พน ักงานเก ็บf 
พนักงานอื่น  ๆ ซองผู้รับสัญญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการซนส่งทางบกและข้อบังคับ 
ประกาศของผู้ให้สัญญาอันเกี่ยวกับการเช้าร่วมเดินรถหรือการจัดการหรือการประกอบก'
รวมทั้งทีจะประกาศใช้ในอนาคต และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศดังก\
แห่งสัญญานี้
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๙.๓ ผู้ร ับสัญญาจะต้องจัดให้มีรถโดยสารเพื่อเดินรถรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางตาม 
สัญญา ข้อ ๑ ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและเส้นทางตามสัญญาข้อ ๑ 
ตลอดอายุสัญญานี้

๙.๔ ผู้รับสัญญา จะต้องไม่เพิ่มจำนวนรถโดยสารที่เดินรับส่งผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ 
กำหนดไว่ในสัญญาข้อ ๑ ไม่ว่ากรณีใด  ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน 
หากมีการฝ่าสิน ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราวันละ ๒ ,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อคัน 
ตามจำนวนรถที่เกินกำหนด

๙ .๕ กรณีผู้ให้สัญญาเห็นว่า จำนวนรถที่เดินรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางใดไม,เพียงพอ 
ให้บริการประขาซนผู้ให้สัญญาจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาเพิ่มรถเข้าร่วมเดินในเส้นทางนั้นตามจำนวนที่เห็นสมควร 
ผู้ร ับสัญญาจะต้องจัดรถเพิ่มให้ไต้ตามจำนวนดังกล่าว ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ไต้รับแจ้งเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจจัดหารถเพิ่มได้หรือไดิไม่ครบ ตามจำนวนภายในกำหนด 
ดังกล่าว หรือในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอ 
บริการประซาขนเป็นการขั่วคราว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารของผู้ให้สัญญาหรือรถอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
เข้าเดินรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมในเส้นทางนั้นและเก็บค่าโดยสารเองได้จนกว่าผู้ร ับสัญญาจะสามารถนำรถ 
โดยสารเข ้าร่วมให ้บริการ ได้ครบตามจำนวนที,ผู้ให ้ส ัญญากำหนด ท ั้งน ี้ ผ ู้ร ับส ัญญาไม่ม ีส ิทธิเร ียกร้อง 
ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด  ๆ จากผู้ให้สัญญา

๙.๖ กรณีที่ผู้รับสัญญามีรถโดยสารปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนขั้นต้าตามที่กำหนดไว้ใน 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ และตามสัญญาข้อ ๑ ในเส้นทางใด ผู้ให้สัญญาจะเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้รับสัญญาจัดรถเข้าปฏิบัติงานให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน และถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจนำรถ 
เข้าปฏิบัติงานให้ครบได้ ภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารอื่นใดเข้าปฏิบัติงานในเส้นทาง 
นั้นและเก็บค่าโดยสารเองได้ ทั้งนี้ กรณีรถมีจำนวนไม่ครบขั้นตํ่านี้1ม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาพ้นความรับผิดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใซ้อยู่ในขณะนั้น

๙.๗ ผู้ร ับส ัญญาจะต้องควบคุมดูแลให ้พน ักงานเก ็บค่าโดยสารประจำรถแต่ละคัน 
เก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร ตามอัตราและระยะทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
กำหนด และจะต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารให้แก1ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนตามที่ทาง 
ราซการหรือกฎหมายกำหนดไว้ การเก็บค่าโดยสารจะต้องออกตั๋วค่าโดยสารให้ผู้โดยสารครบถ้วนถูกต้อง 
ตรงตามค่าโดยสารที่ได้รับทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องอนุญาตให้พนักงานของผู้ให้สัญญาที,แต่งเครื่องแบบหรือ 
แสดงบัตรประจำตัวพนักงานโดยสารรถโดยไม่ต้องขำระค่าโดยสาร

๙.๘ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ดำเนินการหรืออนุญาตหรือสนับสนุน 
การดำเนินการใด  ๆ ไม,ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อ ืบนำรถอื่นนอกเหนือจากรถที่ไต้รับอนุญาตจาก 
ผ ู้ให ้ส ัญญาเข ้าเด ินรถหรือร่วมเด ินรถรับส ่งผ ู้โดยสารในเส ้นทางเด ินรถตามสัญญาน ี้หรือเส ้นทางอื่นใด
ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งฯ ไม่ว่าตลอดหรือบางส่วนของเส้นทางเดินรถและไม่ว่าเส้นทาง 
นั้นจะเป็นเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้อนุญาตให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญาหรือ' พ ^
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที f ^  ^  '

๙V

/ ๙.๙...
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๙.๙ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่นำรถโดยสารคับใดคับหนึ่งหรือหลายคันไปใซ้ในกิจการอื่น 

หรือใช้นอกเส้นทางที่กำหนดไวในสัญญานี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อัก'ษรจากผู้ให้สัญญาก่อน 
ทั้งนึ้1ม่รวมถึงกรณีรถโดยสารที่เสียหรือชำรุดบกพร่อง ซึ่งต้องนำไปซ่อมแซมแกิไขหรือรถโดยสารที่ต้องนำไป 
ตรวจสภาพหรือจอดเก็บตามปกติธุระ ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับสัญญากระทำผิดสัญญาข้อนี้ผ ู้ให ้ส ัญญามีส ิทธิปรับ 
ผู้รับสัญญาเป็นรายคัน และรายวัน ในอัตราคันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน ไม่ว่าผู้รับสัญญา 
จะใช้รถคันนั้นบริการรับส่งผู้โดยสารเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดในวันนั้น ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวัน

๙.๑๐ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง มีความ 
สะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกตัวรถอยู่เสมอ และในแต่ละวันจะต้องจัดให้รถโดยสาร เริ่มออกรับส่ง 
ผู้โดยสารในเส้นทางเป็นคันแรกภายในเวลาอย่างช้าไม่เกินเวลาตามที่กำหนดไว้โนใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ 
ตามสัญญาข้อ ๑ และคันต่อ  ๆ ไปต้องออกเดินรถตามระยะเวลาการเดินรถที่กำหนดไว้โนใบอนุญาตนั้นด้วยทั้ง 
ต้องมีจำนวนรถครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๑ เป็นประจำทุกวันจนกว่าจะถึงเวลาเลิกปฏิบัติการเดินรถประจำวัน 
ตามที่กำหนดไว้โนใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตังกล่าวเว้นแต่รถคันที,เก ิดอุบ ัต ิเหตุไม,อยู่ในสภาพที่ 
จะให้บริการได้อย่างปลอดภัย หรือคันที่เสียต้องจอดซ่อมแซมหรือในกรณีที่พนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บค่า 
โดยสารประจำรถคันนั้นนัดหยุดงาน

รถทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถใด ต้องเดินรถให้สิ้นสุดตลอดเส้นทาง 
เดินรถนั้น ห้ามตัดการเดินรถในระหว่างเส้นทางเดินรถหรือเดินรถออกนอกเส้นทางเดินรถ หรือเดินรถเลย 
ออกไปเกินกว่าเส้นทางเดินรถที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เว้นแต่โบอนุญาตดังกล่าวจะระบุไว้ 
เซ่นน้ัน

๙.๑๑ ห้ามมิให้ผู้รับสัญญานำรถโดยสารที,เช้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาไปให้บุคคลอื่น 
เข่าหรือเข่าซ่วงหรือเข่าซื้อหรือให้สิทธิการเดินรถแก่ผู้อื่นเพื่อเช้าเดินรถแทน หากตรวจพบว่าผู้รับสัญญากระทำ 
การดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว และผู้รับสัญญาต้องหยุดการเดินรถทันที 

๙.๑๒ กรณีที่ผู้รับสัญญาได้นำรถเช้าวิ่งร่วมกับผู้ให้สัญญา และรถคันดังกล่าวอยู่ระหว่าง 
การผ่อนชำระค่าเข่าซื้อหรือสัญญาสินเชื่อ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้รับสัญญาไม่สามารถผ่อนชำระค่าเข่าซื้อ 
หรือผิดสัญญาสินเชื่อ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ผู้ให้เข่าซื้อหรือผู้ให้สินเชื่อเสนอคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 
ผู้ให้สัญญาเพื่อพิจารณาการให้ผู้ให้เข่าซื้อหรือผู้ให้สินเชื่อเสนอนิติบุคคลเช้าสวมสิทธิเป็นคู,สัญญาแทนได้ 
โดยผู้สวมสิทธิรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและ 
กำกับดูแลรถโดยสารเอกขนร่วมบริการ พ.ศ.๒<£๖๑ หรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งข้อบังคับ 
คำสั่ง ประกาศซึ่งผู้ให้สัญญากำหนดไว้ และต้องรับผิดขอบถึงสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนหนี้สินที่ผู้รับสัญญาผูกพัน 
กับผู้โห้สัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สวมสิทธิรายใหม่จะต้องเดินรถภายใต้อายุสัญญาที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

ข้อ ๑๐ ความรับผดิชอบของผูรั้บสญัญา กรณรีถโดยฝาึรเกดิอบุตัเิหตุ
๑ ๐ .๑  กรณ ีพนักงานขับรถ ข ับรถเก ิดอ ุบ ัต ิเห ต ุก ่อให ้เก ิดความเส ียห ายใด  ๆ แก' 

ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในเส้นทาง หรือนอกเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้ 
ผู้รับสัญญาจักต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายนั้นเองแต่เพียงฝ่ายเดียว

รณีที่...
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กรณีที,ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสิบไหมทดแทนจาก 

ผู้ให้สัญญาไม่ว่าจะเรียกร้องด้วยการฟ้องศาลหรือไม่ก็ตาม ผู้รับสัญญาจะต้องเข้าเป็นจำเลยร่วมกับผู้ให้สัญญา 
หรือเข้าร่วมเจรจาตกลงประบีประนอมยอมความด้วยทุกครั้งทุกกรณี โดยผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์ 
อักษรให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เมื่อตกลงค่าเสียหายกันได้แล้ว หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ผู้รับสัญญาจะต้อง 
เป็นผู้ชำระเงินดังกล่าวทั้งสิ้น หากผู้รับสัญญาไม่จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทบภายในกำหนดเวลา หรือ 
ผู้ให ้ส ัญญาต้องถูกบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากสิทธิท ีจะบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ร ับสัญญายินยอมให้ 
เรียกร้องเอาจากผู้คํ้าประกันสัญญาได้ด้วย

หากผู้ให้สัญญาได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแทนผู้รับสัญญา ผู้รับสัญญาต้องซดใข้เงิน 
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี คืนแก'ผู้ให้สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที,ผู้ให้สัญญา 
ชำระเงินไป และได้แจ้งแก,ผู้รับสัญญาแล้ว หากผู้รับสัญญาไม่ซดใช้เงินคืนภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าสัญญา 
เป็นอันเลิกกันทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวแก1กันก่อนเลย และผู้รับสัญญาต้องหยุดการเดินรถทันที

เม ือพน ักงานซ ับรถซ ับรถเก ิดอ ุบ ัต ิเหต ุก,อให ้เก ิดความเส ียหายแก,ผู้โดยสารหรือ 
บุคคลภายนอก ผู้รับสัญญาต้องเร่งแจ้งเหตุแก่ผู้ให้สัญญาทราบทันที และถ้าผู้ให้สัญญาถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือ 
ต้องเข้าเป็นจำเลยร่วม ผู้ร ับสัญญายินยอมจ่ายค่าพาหนะ ค่าเบ ี้ยเล ี้ยง ค่าที่พัก ค่าทนายความ ค่าป่วยการ 
พยานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดีให้ผู้ให้สัญญาทั้งสิ้น และหากผู้ให้สัญญาได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวไป 
ก่อน ผู้รับสัญญาจะต้องชำระคืนให้แก,ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วนภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้สัญญา 
แจ้งให้ทราบ ถ้าผู้รับสัญญาไม่ชำระคืนภายในกำหนด ให้นำความในวรรคแรกและวรรคสองมาใช้บังคับโดย 
อนุโลม

ซ้อ ๑ ๑ หนา้ทีข่องผู้รับสญัญา และความรบัผดิซอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ
๑๑.๑ ผู้ให้สัญญาจะมอบอำนาจให้ผู้รับสัญญานำรถตามสัญญาบี้ทุกคันไปตรวจสภาพ 

และเสียภาษีรถยนต์ประจำปี รวมทั้งการจดทะเบียนตามกฎหมายต่อกรมการขนส่งทางบก โดยผู้รับสัญญาเป็น 
ผู้รับภาระชำระค่าภาษีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด

๑๑.๒ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้มีสถานที่ทำการ สถานที่จอดรถ เก็บรถ อู1ซ่อมรถ และ 
บำรุง รักษารถ รวมทั้งมีท่ารถต้นทางและปลายทางให้เพียงพอสำหรับรถตามเงื่อนไซใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งฯ และสัญญาข้อ ๑ ของแต่ละสายการเดินรถ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ร ับสัญญา และเป็นผู้เส ียค่าใช้จ ่าย 
เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น เซ่น ค,านํ้ามันเขื้อเพลิง นํ้ามันหล่อลื่นทุกขนิด นํ้ามันเบรค ค่าซ่อมรถหรืออุปกรณ์หรือ 
ส่วนควบของรถที่สึกหรอ หรือชำรุดบกพร่อง หรือเสียหาย ทั้งจะต้องจัดให้มีช่างประจำตลอดเวลาตามตาราง 
การเดินรถเพื่อแก่ไขซ่อมแซมให้รถอยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดอายุสัญญาบี้ด้วย

๑๑.๓ ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานซับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถและ 
พนักงานอื่นเท่าที่จำเป็นให้เพียงพอปฏิบัติงานตลอดอายุสัญญาบี้โดยพนักงานของผู้รับสัญญาทั้งหมดไม่มีฐานะ
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้สัญญา รวมทั้งผู้รับสัญญาจะต้องให้พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิต่าง 

 ๆ อันพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย ทั้งบี้ การจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้น 
ตํ่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากผู้รับสัญญาจะต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการประกอบการฃนเ 
เงินประกันความเสียหายอันเกิดแก่ซีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก หรือซึ่งผู้ให้สัญญาจุ!
เนื่องจากการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

/พันักงาน..,
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พนักงานหรือลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงาน 
นายตรวจของผู้รับสัญญาต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารหรือ 
ใบอนุญาตเป็นนายตรวจแล้วแต่กรณีให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วย และผู้รับสัญญา 
จะต้องจัดส่งประวิติฃองพนักงานขับรถทุกคนให้ผู้ให้สัญญาโดยด่วนทุกครั้งที่ได้จ้างบุคคลนั้นเช้าทำงาน

ผู้รับสัญญาจะต้องควบคุมดูแลพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และ พนักงาน 
นายตรวจ ให ้แต ่งกายสะอาดเร ียบร ้อยด ้วยเคร ืองแบบท ี'ผ ู้ให ้ส ัญ ญ ากำห นด และปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่โดยม ี 
ก ิร ิยามารยาทที,ดี สุภาพ เคารพกฎจราจร และให้ความสะดวกและปลอดภัยแก’ผู้โดยสารในการใช้บริการ 
ตลอดจนไม่ก1อความเด ือดร ้อนรำคาญ ห ร ือข ับรถเป ็นท ี,น ่าห วาด เส ียวห ร ืออาจก ่อให ้เก ิดอ ัน ตรายแก ่ 
บุคคลภายนอกผู้ใข้รถใช้ถนนและผู้โดยสาร

๑๑.๔.ผู้รับสัญญามีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่าย 
ของผู้รับสัญญาทั้งสิ้น โดยจะต้องมีระบบการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น  ๆ ของรถโดยสาร 
อย่างมีมาตรฐานมีแผนการดำเนินงานตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและ 
กำกับดูแลรถโดยสารเอกขนร่วมบริการ พ.ศ.๒๔๖๑ ดังนี้

๑๑.๔.๑ แผนการเดินรถและการบริการ 
๑๑.๔.๒ แผนพัฒนาบุคลากร 
๑๑.๔.๓ แผนการซ่อมบำรุง 
๑๑.๔.๔ แผนด้านความปลอดภัย 
๑๑.๔.๔ แผนด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข ๓
๑๑.๔ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดทำประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้ทุกคันตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และจัดทำประกันภัยรถยนต์ตามกฎหมายไม่ตํ่ากว่าประเภท ๓ โดย 
ผู้รับสัญญาเป็นผู้ออกค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ เองในวงเงินประกันภัยดังนี้

(ก) ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีว ิตของบุคคลภายนอกรวมผู้โดยสารคนละ 
ไม ่น ้อยกว ่า ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ ็ดแสนห ้าหม ื่นบาทถ้วน) ครั้งละไม1น ้อยกว ่า ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท 
(สิบล้านบาทถ้วน)

(ข) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(ค) ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของพนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บ 
ค่าโดยสารหรือพนักงานนายตรวจที่อยู่บนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง คนละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผ ู้,ร ับ ส ัญ ญ าต ้อ งต 'อ อ าย ุก ารป ระอ ัน ภ ัยก ่อ น ค รบ ก ำห น ด ระยะ เวล าส ิ้น ส ุด ก าร  
เอาป ระก ัน ภ ัยตลอดอาย ุส ัญ ญ าน ี้ และส ่งสำเนากรมธรรม ์ประก ันภ ัยท ุกฉบ ับให ้แก ่ผ ู้ให ้ส ัญญาภายใน 
๑๔ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่จัดทำหรือต่ออายุการประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้

๑๑ .๖  ผ ู้ร ับส ัญญาจะต ้องส ่งสำเนาบ ัญชีงบด ุลรายได ้ รายจ่ายประJ a - บ ัรู)นุได้ 
นิติบุคคลของตนให้ผู้ให้สัญญาภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้รับสัญญาi 
กรมสรรพากรแล้ว 9JL - 1
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๙
๑๑.๗ ใบระหว่างอาย ุส ัญญาบ ี้ ถ ้าม ีเหต ุจำเป ็นต ้องอ ันแก ้!ขเปล ี่ยนแปลงเพ ิ่ม เต ิม  

ข้อกำหนดในสัญญานี้ประการใด คู่ส ัญญาจะเจรจากันด้วยความเข้าใจอันดี เมือตกลงกันได้ให้ทำเป็นสัญญา 
แก้ไขเพิ่มเติมลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

๑๑.๘ ผู้รับสัญญาจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบการเดินรถตามสัญญาบี้ไม่ว่า 
ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใดให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา

ในกรณ ีท ี'ผ ู้ร ับส ัญญาขอเล ิกส ัญญาก ่อนสิ้นส ุดอาย ุส ัญญาและผู้ให ้ส ัญญาอน ุญาต 
ผู้รับสัญญาต้องขำระค่าเสียหายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ ในส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนด 
ขำระทั้งหมดให้แก,ผู้ให้สัญญาจนกว่าผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญากับผู้อื่นให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถฯในเส้นทาง 
เดินรถตามสัญญาบี้แล้ว หรือกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามข้อ ๑ แล้ว 
โดยผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากธนาคารผู้คํ้าประกันได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับ 
สัญญาขำระก่อน ท ั้งบ ี้ ให้ใช้ความในข้อบี้บังคับกรณีผู้รับสัญญาขอเลิกการเดินรถตามสัญญาบี้ บางเส้นทาง 
(หากมี) โดยอนุโลม

๑๑.๙ เมือสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้รับสัญญาต้องหยุดเดินรถทันที หากผู้รับ 
สัญญาไม่หยุดเดินรถ ผู้รับสัญญายินยอมขำระค่าปรับให้แก,ผู้ให้สัญญาเป็นจำนวนวันละ ๓1๐๐๐.-บาท (สามพัน 
บาทถ้วน) ทั้งบี้ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถเป็นจำนวนเที่ยวหรือระยะทางเท่าใด นอกจากนั้นผู้รับสัญญาจะต้อง 
ลบตราของ ผู้ให้สัญญา หมายเลขประจำรถ รวมทั้งข้อความหรือสิงอื่นใด ซึ่งอาจทำให้ประซาซนเข้าใจว่าเป็น 
รถโดยสารประจำทางของผู้ให้สัญญา หรือร่วมกิจการอยู่กับผู้ให้สัญญาออกจากรถให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๔ (สิบ 
ห้า) วัน นับแต่วันที,สัญญาสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับสัญญาไม,ดำเนินการให้ครบถ้วน ผู้รับสัญญายินยอมขำระค่าปรับ 
ให้แก่ผู้ให้สัญญาในอัตราคับละ ๑ ,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน และทั้งสองกรณีดังกล่าวผู้รับสัญญา 
จะต้องขำระค่าเสียหายให้แก,ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นัขแต่วันที่!ด้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้สัญญา หากไม่ 
ขำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗.๑ 
ได้ทันที

๑๑.๑๐ หากผู้รับสัญญาประสงค์จะต่ออายุสัญญา ผู้รับสัญญาต้องมีหนังสือขอต่ออายุ 
สัญญาถึงผู้ให้สัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า ๑ (หน่ึง) ปี และเมื่อผู้ให้สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาให้ 
และได้ทำสัญญาขึ้นใหม่แล้ว ผู้รับสัญญาจะต้องนำรถโดยสารใหม่ที,มีมาตรฐานตามที,ผู้ให้สัญญาและทาง 
ราซการกำหนดมาเดินรถแทน

ข้อ ๑๒. การปฏบิตัผิดิสญัญาของผูรั้บสัญญา
๑๒.๑ ในกรณ ีท ีพน ักงานข ับรถ พน ักงานเก ็บค ่าโดยสาร หรือพนักงานอื่นใดของ 

ผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือกระทำการโดยประมาทก่อให้เกิดอันตรายแก'ชีวิต 
หรือร่างกายของผู้โดยสารหรือประซาซนผู้ใข้รถใช้ถนน หรือถูกผู้โดยสารหรือประซาขนผู้ใข้รถใช้ถนนร้องเรียน 
และผู้ให้สัญญาสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง หากเป็นกรณีที่มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบ ให้ 
ดำเนินการตามระเบียบที่ใข้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที'กำหนดในระเบียบ ผู้รับ 
สัญญาจะต้องขำระค่าปรับให้แก,ผู้ให้สัญญาเป็นเงินครั้งละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ในกรณีเกิดเหตุการณ์เซ่นเดียวกับที่กล่าวในวรรคก่อนซํ้าเกินกว่า ๑ (
๑ (หน่ึง) เดือน ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นโดยพนักงานคนเดิมหรือไม่กิตาม ผู้ให้สัญญาจะถือว,าผู้รับสัเ 
ปรับปรุงการบริหารงานให้ถูกต้องตามสัญญาที่มุ่งประสงค์จะให้บริการที่ดีแก่ประซาซนแลร:',
ปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที



๑๐
๑๒.๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒.๑ วรรคสอง ใบกรณีผู้รับสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาหากเป็น 

กรณีที่มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในระเบียบ ให้ดำเนิบการตามระเบียบที่ใข้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่หากเป็น 
กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบ ผู้ให้สัญญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญญาแกไขปรับปรุง 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรภายในเวลาที่กำหนดให้ 
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานื้ใด้ทันที

๑๒.๓ ถ้าผู้ร ับสัญญาผิดนัดใม,ชำระเง ินค ่าตอบแทนติดต ่อก ันเก ินกว่า ๒ งวด เมื่อ 
ผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับสัญญายังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
ได้ทันที

๑๒.๔ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และสัญญา,น้ีมิ'ได้ 
กำหนดค่าปรับในกรณีเข่นนี้ไว้โดยเฉพาะผู้ร ับสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก'ผู้ให ้ส ัญญาเป็นเงินวันละ 
๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อกรณี จนกว่าผู้รับสัญญาจะปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือจนกว่า 
ผู้ให้สัญญาจะบอกเลิกสัญญา

๑๒.๕ ค่าปรับใด  ๆ ที่ผู้รับสัญญาจะต้องชำระตามสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องชำระให้แก, 
ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที,ผู้ให้สัญญาแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ชำระภายใน 
เวลาดังกล่าวผู้ให้สัญญามีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๑๒.๖ การบอกเลิกสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใด  ๆไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาหลุดพันจากการ 
ชำระหนี้ที่ผู้รับสัญญายังค้างชำระหรือที่ผู้รับสัญญาจะต้องซดใช้ให้แก,ผู้ให้สัญญา

ข้อ ๑๓. สทิธขิองผูใ้หส้ณัณาภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณีผู้ให้สัญญาบอกเลิกสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถหรืออนุญาตให้ผู้อีบเดินรถใน 

เส้นทางเดินรถตามสัญญานี๋ได้ทันที ทั้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ 
คํ้าประกันให้ชำระเงินตามหลักประกันได้ นอกจากนี้ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดชอบชำระเงินใด  ๆ ในส่วนที่เกิน 
กว่าหลักประกันดังกล่าว (หากมี) ให้แก'ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วน

ข้อ ๑๔. การวินจิฉยัหรือตคีวามสญัญา
ในกรณีที่เกิดบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบ้ติตามสัญญา หรือมีกรณีจะต้องมีการตีความสัญญา 

นี้ ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้สัญญาทุกกรณี และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย 
ผู้รับสัญญาจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายหรือเงินใด  ๆ จากผู้ให้สัญญาอันเนื่องจากคำวินิจฉัยดังกล่าวไมได้

ข้อ ๑๕. เอกฝาึรอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
๑๕.๑ เอกสารหมายเลข ๑ ะ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน ๑๙ หน้า
๑๕.๒ เอกสารหมายเลข ๒ ะ รายละเอียดรถโดยสาร จำนวน ๒ หน้า
๑๕.๓ เอกสารหมายเลข ๓ ะ แผนการคำเนินงาน จำนวน ๗^หน้า'

ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให ้ใช้ข ้อความในส ัญ ^ ^ พ ^ ค ับน ี้^ ,-^ 
ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิ,บติตามข้อ ๑๔

ใบกรณีเอกสารแนบท้ายส ัญญาขัดหรือแย้งกับส ัญญานี้ให ้ใช้ข ้อความใน !'^ญ าน ี้ 
ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๔

/สัญญานี้...



๑  G)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีฃ ้อความถูกต้องตรงกัน คู,ส ัญญาไต้อ ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

โดย นายบรรพต ศศะภูริ กรรมการผู้จัดการผู้มือำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ลงซ่ือ Q..................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร้)

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

(นายประเสริฐ ขุนเภา)
ลงซ่ือ .พยาน



เอกฟา้ทนทยเลข 1 นบบท้ายส์ญแา พ่นวน า9 หน้า หน้า 1 
1 ฃส.บ. 12 ก.

ต่ออาชุ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประด้าทาง 
ด้วยรลฑึใ่ช้!นการขนสํงผูโดยสาร

ใบอนุญาตท่ี กท .27/2557 I

นายหะเบยีนออกใบอนญุาตให ้ ฮงตกิารขนอ่งมวลชนกรุงเทพ !
สำนักงาน'รเอ องตกิารชนอ่งมวลชนกรุง เทพ I
อย่เลขท่ี 13!  ล.เทอนรว่นมติร แชวงตวิอชวาง

เชตตวิอชวาง กรุงเทพมหานคร
?มีสิทธิประกอบการขนส่งประจำทาง, ในเสันทางหมวด 1 3 าฮ ท 132

พระโชนง (ฟ้ลานรท';พติาอ่อนนช) -  การเคหะ๗ งชาตโิครงการวาระท 2<ยางพล)ิ
ใบอนญุาตฉบบันืใ้หม้อีาย7ุ ปี นับต้ังแต่วันท่ี 30 เตอืน มิลุนาอน พ.ส. 2557
ฉึงร้นท่ี 29 เตอืน มิลนารน พ-ศ- 2564
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและเง่ือนไขทีน่ายทะเบยีนกำหนตตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญติั 
การขนส่งหางบก พ.ส. 2522 ในใบอนญุาตนิ้

ใหไํร ้m ร้นท่ี 3 เตอืน ตลาคม พ.ส. 2557
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.  เอกสารหมายเลซ 1 หน้า 2(1) จำนวนรถ
ผู!้คัร้ปใบอาJญาm hsneบการจนสง่ตอ้งใเทพีร่สกัamsตามซ่ืกำVทฬไวํเในซ้อ 3 นจำนวนอย่างน้อย 4 

ก 59 ต้น
(2) สิทธิในรถ

: (3) ลกัษณ ะ ชนดิ ขนาด สขีองรถ น.ละ!,คร่ืองหมาย
(ท) ผู!้ตรั้บใบอนุ̂ าตปTKกอบการจนส่ง ตอ้งใเพ!

ลักษณะ รทรอยสารซร้นอาทาสอน 2 จำนวน 15 -  20
ลักนผะ รทรคยสารรรรนคาอ้ท!ฒพํแสย แอะนรอ รทรอยสารทรรนอาอัทผะน๙ » ทa) 28 -  39
ลักษณะ
ลักษณะ
ลักษณะ

จำนวน
จำนวน
จำนวน.

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

(ร} ^ ผู้!ต้พใบอนุญาตประกอบการขนส่งใเสีต้งต่อ'!นน้ืเ9 ฬตา้กงัรถ
ทาา-เก14น-สา-แเพอง 

;า  ^ :
เนออง-นฯอาอ 
ทาา-นฯIงน-นา-เ8ยา 

*

พออง
(ค) ให้ผู้!ต้รับใบอนุญาตประกอบการชนส่งใแต่ร๋ึองm ทยตามแมบต่ีแนบท้ายใบอนุญาตuHนคร๋ึองาพยต่ีต้องให้ปรากฎ 

ประจำรถทุกต้น โดยแสคงไว้ต่ีต้านพกต้วรทดังสองข้าง
(4) จำนวนท่ีน่ัง เกณฑ์'น้ําพนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก

(ก) พพนางภใช!พารขนส่งนต่ละต้นต้องมจำนวนร^นละนริอท่ีส์พรับผู้!คยสารtmตามต่ีกรมการซาฟงทางบกกำทนด 
(ช) วิธการบรรทุกให้!รนไปตามทลักเกณทต่ีคณะกรรมการควบคุมการชนส่งพางบกกลางกำพนค

(ธ) จำนวนผู้!]ระจำรถ
ผู้!ต้รับใบอนุญาตประกอบการชนส่งต้องมีผู้ประจำรทอย่างน้อย ดังน้ี- เ
(ก) ผู้ขับรท 1 คนต่อรถ 1 ต้น (ค) นายตรวจ คนต่อรถ 1 ต้น
(ช) ผู้เท็บคุ่าโคยสารนละนรอผู้าทการ11 1 '81ท 1 ^

1ๅร ในรช่บยี่สิบต่ีพ่ัโมงให้^ะจำ.r.T.r,:.".,:-. ■ไ '.. V  :านนคใต้•สุกร*ส่อทิน
เป็น!าลาไปฺน้อฃกจำท?■ พุโมง กิไหัปฎินัต่^นาทรัน;เไค่รเบนโอ้กไปเกินสิ'ร่ํวโนงติคค่อก้น 

'องบ่ร้การโดยมีมาตรจาน ดังน
^  (O) 9J IVTJ

7) JLวราทำงานประจำวัน
ผู้!ต้รบใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเปีคปางานประจำวัน ต่ีสำมิเทงานใทญ่ เ๓ ะทร่อสำพงัPฺนสาชา ต้ังแต่ 

08:30 - น 18: 30 นอย่างนอ้ยเวันวัน 1*า; .  8^  แอะร้นหยฺครา,,การ
(8) สถานทเก็บ ทํอม และบำรุงรักษารถ

ผู้!ต้รัมใบอนุญาตประกอบการชนส่งต้องมีสถานต่ีเก็บ เอม  และบำรุงรักษารท ดังน้ี
(ก) สถานทเก็บรถดังอยู่ทุ«J 1 8 เออ*เทนเอทสารแนบ)
(ช) สถานต่ีส่อมนละบำรุงรักษารท^1 & 1̂ เ 0n a r111พ )

(9) เง่ือนไขอ่ืน
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โคยอบมุสัติามมสคิผะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง ใบการประชมุคเงท ี่ 
■ Jร ่̂ • พ ^ พ ^ ๕๕๘ k o  มกราคม ๖<**๘ บายทะเบียนก'ลางจิงก*าหนด (ปรบัปรงุ) อัตราคาขนส่ง

^ าโด ย ส าร ) ตามมาตรา ๑๔ (๖) แทง่พระราชบญัญสักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใร ๒ั ใบอบญุาต 
“— ประกอบการซบส่งประจำทางด้วยรถท่ีใช้โบการขบส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ สายที ่ ๑๓๒ 

หระโขนง (สถานรีถไฟฟา้ออ่นบชุ) -  การเคหะแทง่ชาตโิครงการวาระที ่๒ (บางพล)ี
โดยให้โช้ตารางการเดินรณลฃท่ี ๑/๕0๕๕0/๒๕๕๘ , ๑/๕©๕๕๑/๒๕๕๘ 1 ๑/๕©๕๕๒/๖๕๕๘

ทัง้นี ้ ท้ังแต่รันท่ี ๑๐ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
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ตารางเลขที1 1/50552/2558

ตารางค่าโดยสารรทโดยสา?ประจำทาง ในเขตกเงเทพมหานครและจ้งหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเน่ือง 
หมวด 1 สายที1่32ช่ึอเส้นทางพระโขนง(สลานรถไฟฟ้าอ่อนนุช) - การเคหะแห่งชาติโครงการวาระท่ี2 (บางพล) 

สำหร้บการเตินรทตัดรเวงบางจาก - กา?เคหะแห่งชาติโครงการวาระท่ี 2 (บางพลี)
โดยอนุม้ติคณะกรรมการควบคุมการขนสํงทางบกกลาง ในกาฟระชุมคร้ังท่ี 1/2558 เม่ึอวันท่ี 20 มกราคม 2558

1. รถโดยสา?ของ ชลมก. อัตราค่าโดยสารตลอดลาย 8.00 บาท
2. รทโดยสารของเอกชนร่วมบ่?การ อัตราค่าโดยสารตลอดสาย 9.00 บาท

หมายเหคุ 1. สำหรบรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา)
2. ให้เก็บค่าบรํกา?เพ่ิมอก 1.50 บาท ตลอดสาย เฉพาะรเวงเวลาการเดนรถระหว่าง 23.00 น. - 05.00 น.

I เอกสารน้ีเป็นเง่ือนใชในใบอนุญาต 
ตามมาตรา 31 (7)

แห่ง ท.ร.บ.การชนส่งทางบก พ.ศ. 2522
สำนักการขนส่งผู้ใดยสาร 
กรมการขนส่งทางบก



ท่ี 01๕/๖๕๔๐ เมือ่วบัที ่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๙๐ คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๔๖ เมือ่วบัที ่ ๓๐ หฤศจกึายบ ๒๕๔๒ 
และครัง้ที ่ ๓๒/๒๕๕!๒ เมือ่วับที ่ ๙  ออบุายบ ๒๕๕๒ นายท*รเปยีนกลางจงึกำหนค (ปรับปรุง) เท่ี©นไข 
คามมาครา ๓๑ (๔) แหง่หระราชปัญญติัการขนส่งทางบก ห.ค. ๒๕๒๒ ไวใบใบอบญุาคประกอบการขบสง่

โดยอบมุตัขิองคณ ะกรรมการควบคมุการขบสง่ทางบกกลาง ใบการประยมุครัง้

เอกสารหมายเลข 1 หน้า 5

ป ระจำท างด ว้ยรถ ท ีใ่ข ใ้บ การข บ ส ง่ผ ูโ้ด ยส าร ใบ เส บ้ ท างรถ โด ย ส ารป ระจ ำท าง หมวด ๑ 
ใบเขตกรุงเทพมหานครและวังหวัดท่ีมีเสับทางต่อเบ่ืองและหมวด ๔ กรุงเทหมหาบคร

๑. จดัใหมี้การสำรองท่ีนัง่สำหรับพระภิกษุสงฆแ์ละสามฒร โดยกำหบดทีน่งใม่บอ้ยกว่า 
๒ ท่ีบ่ังหรอท่ีบ่ัง ๑  แถว แล้วแด่กรณ

๒. วัดใหมี้การสำรองท่ีนัง่สำหรับผู้สูงอายุ โดยกำหบดทีน่ัง่ไมน่อ้ยกวา่ ๖  ท่ีน่ัง หรีอท่ึน่ัง 
■ ๑ แถวแลว้แดก่รณี

๓  วดัใหม้กีารสำรองทีน่ ัง่สำหรบัคบหก้าร โดยกำหนดทีน่ ัง่ไมน่อ้ยกวา่ ๖  ทีน่ัง่ 
หรอทีน่ัง่® แถว แล้วแด่กรณี

สำหรบัการสำรองทีน่ัง่ดอ้ง่จดัวางทีน่ัง่ใหต้อ่เบือ่งกบัและอยูใ่นตำแหนง่ใกลท้างขึน้ -  ลง 
ประดูแรกของรถ ห่รอกำหนดท่ีน่ังดามความเหมาะสมของลักษณะรถ และอยู่ใบตำแหนง่ท่ีสามารถข้ึน -  ลง 
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย

๔. ต้องจัดให้มีข้อความว่า “ท่ีน่ังสำรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร” หรือ “ท่ีน่ัง 
สำรองสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ “ท่ีน่ังสำรองสำหรันคบพการ” แล้วแด่กรณ ี ข้ึงขนาดของตัวอักษรให้มีความสูง 
ไมน่อ้ยกวา ๕ เขบดเมตร และหนาไมน่อ้ยกวา่ ๐ .๖  เชนดเิมดร แสดงไวบัรเืวฌทีน่ัง่ตามขอ้ ๑ ขอ้ ๒

และมาดรฐาน ๓ (จ) (ฉ) ขึง้เปน็รถโดยสารทีม่สีกัษฌะตวัรถเปน็ผู ้ หรอืสองแถว หรอืลกัษณะอยา่งอีบ่ 
ทีม่ลีกัษณ ะหเ็ศษหรอืเฉพาะน ัน่  การจดัวางท ีน่ ัง่ให เ้ปน็ไปดามความเหมาะสมของลกัษณ ะรถ  
และอยู่ในตำแหน่งท่ีข้ึนลงรถได้โดยสะดวก้และปลอดภัย

และข้อ ๓ และอยู่ใบตำแหน่งท่ีสามารถมองเห็บได้อย่างข้ตเจบ
๕. กรณกีารสำรองทีน่ัง่ตงักลา่วสำหรบัรถทีใ่ขใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ)

สำเนานีถ้า่ยจากเอกสารตวั*ร*ื
ลงขึอ้.........ะะZ ...4 ล่า&
ลงขึอ้ ผู้ตรวจ
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โดยอบมุตํของคณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบกกลาง ใบการไ)ระชมุครัง้ท ี่ 
๑๔/๖๕๕๕ เนือ่วนัที ่ ๖  ธนัวาคม ๒๕๕๕ นายทะเปยีบกลางจงึอบมุสั ใิหย้กเวน้เอทาะคา่โดยสาร 

^- ...,==^.,,..,— .— โนร่วนค*่ฟรกิกรรเพ่งอ1บ!่1»m m d ง^1ฅ รํ ร Iมพ เี ฬ ใหแ้ก ่เฟ เ พ !อหบังส ริ รับรองการน,งชจากสา์ไร้ณ^ทสัธิรรม.
พร้อมบัดรประจำตัวประซาขน ใบเส้บทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑  ใบเซตกรุงเทพมหานครนละจังหวัด 
ท่ีมเส้นทางส่อเน่ืองและหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร

ท้ังน้ี ท้ังแส่วันท่ี ๑ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

สา์เนานืถ่า่ยจาก®กสารตวัจวงั
ลงชึอ๋............^?!L๘:.....ตถ้า่b
รงซึก๋__ ________ _ตราง รงซ ึอ๋
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โดยอบุม้ติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ใบการประชุมคร้ังท่ี ๖Ad๕๕๕ 
เน่ือวับท่ี ๗ มอิบุายบ ๖๕๕๕ นายทะเบยีนกลางจงอบมุ้ตใิหล้ดหย่อนเฉพาะคา่โดยสารคร่ึงราคา โมร่วม 
คา่ธรรมเบยีม สำหรบัคบพการทกุประเภท ได้แก, คบพการทีเ่หบ้เบบีประจกัษ ์หรือคบพการทีถื่อ่บดัร 
สมาขกัสมาคมคนพกิารสมาคมใดสมาคมหนืง่ ใบเสบัทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ ใบเขด  
กรุงเทพมหาบครและจังหวัดท่ีมีเสับทางพ่อเน่ืองและหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร

ทีง่บี ้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๖๕๕๕ เบีนด้นใป

(บายฉัตรชัย อ' 
ห้วหบ้าส่วบใบอบุญาดขับรถ

หํทหบ้าส่วนการขบส่งผู้โค!
®.................ทาการแทน นายทะเ'

(พางสาวสมรค นจํมจัน'พบี 
บกพการขนส่งจำนาญ0',,
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เททเทรแนบสิดัวกึงรณสันทางหมวด I ใพ ซคทรงเท^มห^ครกย?^หๆตที่รเส ันทหค่กเMB3 

1. ๙-พรับรถโกยสารประจำทาง ท่ีใชัน่ัามันเป็นเชื้อเพอิง หรือรกโดยสารประจำท-พเดิม (ไม่ปการปรับป!ง 
ฅวผใหม่ฟ้เปิส ซนพรื้องยนป หรือ ดัดนปสงเดร่ืองยนคฯปใสัสัาซรรรน*าพํ (CNG) เป็นเช้ือเพอิง

_______________________ _______รตัวลังรก----------------------------------------------
มาตรฐานรก รกองปการศ รกร่วมบริการ

ม.2 (รกโดยสารปรับอากาศชัน 2) สีครีม-น่าเงินดาดสิฟ้าและสีเขียว สีด'รีม - นำเงิน ดาดสีฟ้าและสีเหลือง
ม.2 (รกโดยสารปรับอากาศชื้น 2) 
ชนิด EURO

สิสัม -สีฟ้า
- สีฟ้าคาดเหลือง สัาหรับสายท่ี

157,170, 171,172, 173,174, 
177,183,528,529แ ล ะ 544

ฆ.2 ธ (รก!โดยสารปรับอากาศใน 
เสันทางสายท่ี ส— )

สีตัวกังเดิม ดาดสีเหลือง และสีน่ัาเงิน

ม.2 จ (รถ!โดยสารปรับอากาศใน 
เสันทางชุวรรณภูมิ)

สิขาว

ฆ3  (รถโดยสารธรรมคาลักษณะ 
ฟ้เสษ)

สิครีม - แดง ดาดสิเขียว สีด'รีม - แดง ดาดสีเหลือง

ฆ.3 โรกโดยสารธรรมดากักษณะ 
ฟ้เศษ(ข))

สิขาว - สีฟ้า - สิน่าเงิน - สิเขียว สิขาว - สีฟ้า - สีนำเงิน - สีเหลือง

ฆ. 3 ธ. (รถมินิบัสท่ีมีจำนวนท่ีน่ัง 
ตั้งแต ่13กง24ที่นั่ง)

* สีเขียวใบไบั

ม. 6 ก (รถโดยสารกึ๋งฟวงปรับอากาศ) สิขาว ดาดสีเขียว สีนำเงินนละสีแดง -

2. ๙ใหรับรกโดยสารประจำทาง ที่ใชัก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเช้ือเพอิง เฉพาะรถใหม่หรือรกที่ปรับปรุง 
ตัวกังใหม่ ใ'สัใชัสีตัวกังรถ ตังนี้

มาต^ฐานรถ สีตัวกังรถ
รกองปการฯ รกร่วมบริการ

ม.2 (รกโดยสารปรับอากาศชน 2)
ม.3 (รกโดยสารธรรมคา)
ม.2 (รกโดยสารปรับอากาศชื้น 2) และ 
หรือ ม.3 ธ (รถมินิบัสที่รจำนวนที่นั่ง 
ต้ังแต่ 13 กง 24 ที่นั่ง)
- ม.3 9 (รถมินิบัสท่ีมิจำนวนท่ีนั่ง 
ต้ังแต่ 13 กง 24 ที่นั่ง)

-ม.2 ในเสันทางมินิบัส 
ม.2 ธ (รก!โดยสารปรับอากาศ 
ทุกเสันทาง)

สีเหลือง
ส ีชมช ุ^ y /

สีเหลืองและสีนี้าตาล
สีชมชุและรนาดาล

'ร
ส ์าเน าน ถ ่าย ่ไหเณบฺแ tt เรต่วธเ^
ส*ชื้*)........... ^ « ^ . . . . . ผถ่า«
ทงธ ิก................£ ^ ! ! โ!ช ุด รว ธ
สีสัมและสีนำตาล 
สีเหลืองและสีนำตาล .
สีขาว สีชมชุ และสิม่วง

- y ^ w j b L  v j

3. ๙•พรับรกโดยสารประจำทาง ที่ใ1ร,ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเ^พกังไนระบบสัญญากัาง

มาตรฐานรก สีตัวกังรก
รกองปการศ รกร่วมบริการ '

ม.2 (รกโดยสารปรับอากาศชน 2) - - สีขาว - สีเขียว
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* --^ท^หริดลดหมุอ่นค่าโดยสารรทโดยสาฟ?d o im  
: •พ■ เกา?ยกเว้'นค่า'fail ส-ว;

1.1 ผู้ตราจการซนสง 
12 พระภิกชุ ตามเณร
1.3 บุรุษไปรษณน้!นเค่รีองแบบ
1.4 ผู้ทอบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการรเบสง
1.5 ผู้ถอบัตรหรอเห่?ยญตราชองท!ง?!ชกา?ทีมีระบัเยบ?รน้ัโ!วิ!มีธิท® กา?ยก1^นป'^ดย๙ารร^ ดยสารบ่ระ̂ าทาง

2 ผฺใด้รับก ?ๆลคหปอนตำโดยส!?ตํรีง?!ร!
2.1 คนตาบอดทีมีหบังสือร้น?องชองสม!คมคนคาบอด
2.2 ทหาร ตำราจ ไนเครองแบบ
2.3 ผู้ถอบัตรหรอเห?ยญตทของทางทชกา?ทีมีระณยบระนุ^ว่ามีสิทธํไตํร้นการคดหปอบ 

ตำโดยสารรทโดยสาฟระอำทางคร้งราคา เทียตำโดยสารครงราคา ดังมี
- ผู้ถอบัตรประอำตัวเหรียญช้ยตม?ภูมีแสะทายาท
- ผู้ทอบัตฟระอำตัวเห่รัยญงานพระราชตงคทมไนทวปยโ?ป
- ผู้ทอบัตรประอำตัทห่รัยญราชการชายแตน
- ผู้กอบัตรประจำตัวเหรียญพทกบัเสรีซน
- ผู้ทอบัตรประอำตัวทหารฝานทีกนอกประอำการ บัตรช้นที 1 บัตรชนที 2 บัตรรันที 3 และบัตรชนที 4
- ผู้ถอบัตรประอำตัวครอบครัวทหารผ่านทีก บัตร'ช้ันที 1
- ผู้ทอลมดดู่มอประอำตัวครอบครัวทหารและเว้าหน้าทีปฐบัตราชการสนาม กรณไปท่าการรบ

ในงานพระราชสงคราม'โนทว้ปบุโรป กรท!รทีพาทกับอินโดจน กรณสงครามมหาเอI?ย'บุรพ'า สา^ านถ เข ^ ^ ก ส า ร ด !จ ร ง  
กรณสงครามเกาหสื และกรณสงครามเวิยดนาม ลงช0...........ต ่^ ' ,๘"-" โว่ถ,า&

- ผู้กอบัตรประจำตัวครอบครัวทหารฝานทีกนอกประจำการ บัตรช้นที 1 ............................... ผ้ตรว!)
2.4 ผู้'สูงอายุตามพระราชบัญญ่ติผู้สูงอายุ พ.ค. 2546 แสดงบัดฝระจำตัวประชาชนเมีอมาใช้บริการ รกโดยสารประจำทาง 

ชอง ขสมก. นสะรทชองผู้ป?ะกอบการทีเดิน?ทร่วมกับ ขสมก. เท่าน้ัน
3 ผู้เรตัวรายฒดฬและ?ายเดอน โดยมีเงอนไรการใเด้ว ด้งมี

3.1 ผู้เอตัว?ายดัปดาน้นละรายเสือนสามารถใช้เดินทางไปกับ?ถ ขสมท. ทุกลาย {ยกเว้นรณรกชนร่วมบริการ)
ไม่จำกัดจำนวนเทียว ภายในวันทีทีกำหนดไว้ในตัว

3.2 ผู้เอตว?ายฒตาบัและทยเสือนของรทธรรมดาไม่สามารณดินทางด้วยรทปรับอาทาคได้
3.3 ผู้เอค่ัว?ายดัปดาน้และรายเสือนของรถปรับอากาศสามา?ณดินทางด้วยรทธรรมดาไต้ด้วย
3.4 ผู้เอค่ัวทยดัปดาห์และรายเสือนลามา?ทใช้บริการได้กับ?ททุกช้บัดที ซสมก. จัดใบัมีบริการอยู่ในป๋จจุบัน 

โดยไม่ต้องเสืยตำธรรมเนียมเพม (รทบริการบนทางด่วน รทบริการตลอดคน)
^ *^*» ToetiidtAi —
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โดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 14/2551 
ฒึ๋อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 นายทะฒียนกลางจึงกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว 
จำนวนรถ และทลาการ!ดินรถตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไ'5ไน 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางลัวยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร!สันทางหมวด 1 ในแฃค 
กรุงเทพมหานคร!เละจังหวัดที่มีเสันทางต่อ!ที่อง สายที่ 132 พระไขใ!ง (สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช) - 
การ!คหะแห่งชาติโครงการวาระที่ 2 (บางพลี) ล ังน ี้

1. รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติ NGV เป็น 
เชื้อเพลิง เดินรถชั้นตํ่าวันละ 80 เที่ยว (ไป 40 ฌ ี่ยว กลับ 40 เที่ยว) จำนวนรถ 15 - 20 ลัน โดย'ให้ใ.ช้ 
ดารางการเดินรถและตารางค่าโดยสาร!ลขที่ 1/50508/2551

2. รถมาตรฐาน 3 [(รถโดยสารธรรมคาลักษณะพิเศษ (สีครีม - แดง) และหรือรถ 
มาตรฐาน 3 รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ (ข) (สีขาว - นี้าเงิน)] ให่ไช้เงื่อนไขการเดินรถเติม

สำหรับรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) ที่จะนำ?ทบรรชุเพิ่มตา?แงื่อนไข 
ที่!ต้รับอนุ?,เตจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถประกอบชั้นใหม่ หรือทเลี่ยน หรือปรับปรุงตัวถังใหม่ ท่ี?ไอายุ 
การใช้งานไ?แกิน 7ร ีเ และอายุโครงคัสเต้องไม่เกิน 30ปี

ให ้ผ ู้'ประกอบการ'ขนส่งนำรถเช ้าดำเน ินการทา4ทะเบ ียนและเทษ ีรถ พรัอมทั้ง 
จัดการเดินรถตา?แงื่อนไขที่ไต้รับอนุ?เตภายในกำหนด 180 วัน ครบกำหนดวันที 6 คุมภาพันธ์ 2552 
หากไม่สามารถนำรณช้าดำเนินกไรภายในกำหนด นายทะเปียนกถางจะปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ 
เหลือเทีาที่ไต้ดำเนินการภายในกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ น  สีงหาคม 2551

(นายเชิดชัย สมันศรีสาค]
ผู้อำนวยการส่วนกิจการข 
ทาการแทน นายทะเบียนกลโ

ส่าเนานี้ถ่ายจาเนอกสารลัวแรั*
........ก'าย

ลงช ้0 .......... ส ิ^ ผ ู้ต ร ว »
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■ ถัวพตณะกรรมกา?ควบรุมท.ไรชนส่งทางบทกลาง ในการประชมุครัง้ที ่ 8/2551 พร 
วันท่ี 6 หชุบภาคม 2551 มมีตอินมุตัใิหก้ำหนด (ปรบัปรงุ) สดืวัรถและเครือ่งหมายประจำรอ 
ทีใ่ชก้า๊ชธรรมชาต ิ (CNG) เปน็เชือ้เพลงิ ใน!สนัทางรถโดซสารประจำทาง หมวด 1 ใน!ขด 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ึมีเสันทางต่อเน่ืองดังน้ี

1. อนมุตัใิหก้ำหนด (ปรบัปรงุ) สดีวัถงัรถที'่ใชก้า๊ชธรรมชาต ิ (CNG) เป็น 
เชือ้เพลฺงิ เฉพาะรถใหมห่รอืรลทีป่รบัปรงุดวัถงัใหม ่ ดงันี้

มาดรฐานรถ สีดวัถังรถทีไ่ดรัับอนมุตัิ
รถองค์การฯ รถร่วมบ?การ

ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศช้ืน 2) สีเหลือง สเีหลืองและสนีีา้ดาล
ม.3 (รถโดยสารธรรมดา) สีชมดู สชีมดแูละสนีีา้ตาล
ม3  จ.(รถมีนบัส) และหรือรถ ม.2 ในเสันทางมินิบัส 
- ม.3 จ. (มีนิบัส)
-ม.2ในเสนัทางมนีบสั

- สีสมัและสนีีา้ดาล 
สีเหลืองและสนีีา้ตาล

ม.2 จ.(รถผูโ้ดยสาร) - สีชาว สชีมด ูและสีม่วง

ร .^* ^ /^ -^ ,

2. สำหรับรถเก่าใหใ้ช้สีตวัถังตามทีไ่ดัรับอนมุติัไวัเตมิ

■ 3. อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เคร่ืองหมาซประจำรถท่ีใช้ก๊าชธรรมชาติ (CNG)
เปน็เชือ้เพลงิ ดามทีอ่งคก์ารชนสีง่มวลชนกรงุเทพเสนอ (ดามแนบ)

เปน็ดันไป

สำเนาน้ีถ่ายจาก^กสาร■ ดัว*รัง 
ลงชือ้

fits

(นายธุดม รุกชุบฎ่ 
ผู้อ่านวอการส่วนกิจก 
สำการแทน นายทะเมี 

22พฤษกาคม2551
ลงชือ้. . . ผ ู้ตรวจ

<นางเทnfrพ  ศรin sพ า^ส ่) 
ม่ก้วชพาร1#นร่.เ ร X ,«ทฟ ท***"8*__J« 1



เสนัทางเตนิรถโดยลา?ประจำทาง ในเขตก^เทพมหานครนละจ้งหวัดทีม่เสนัทางส่อเนึอ่ง 
ฬมวด 1 สายท่ี 132 เอเสนัทาง พระโขนง (สถานรถไฟฟ้าอ่อนนุช) - การเคหะ๗ งชาติโครงการวาระท่ี 2 (บางพล) 

/  1! รายละเอยดเสนัทาง
r  จากพ ร ะ โ !น ง .!ไ ฟ ฟ า้ อ อ่ น^ ไ ม ก่ ารเร■ หะ๗ งช!เรโฺครง!}าราา๙ ! .2 1บ.ว331ส).

เร่ิมตนจากหระโขนง (บริเวณลถานิรถไฟฟ้าอ่อนนุช) ไปตามถนนสุชุมวิท ถงึทีแ่ยกบางนา-ตฑค แยกซ้ายไป 
ตามถนนบางนา-ตราด จนถึง กม.ท่ี 23 แยกชวาไปตามถนนเซา้โครงกา?การเคหะแหง่ชาต ิ(บางพล) ไปจน 

. สดุเสนัทางทีบ่รเิวณกา?เคหะแหง่ชาตโิครงการวาระที ่2 (บางพลี)
จ.วปีกวแฒะฟงชาติโครงทา?วาระท่̂ี  (บางพลี) ไปพระโ!น.ง (สถานีรถไฟฟ้าฒ่นนุช)

เร่ิมสนัจากบริเวณการเคหะแหง่ชาตโิครงการวาระที ่2 (บางพลี) แสวัไปตามเสนัทางเตมิ ไปจนสุดเสันทาง 
ท่ีพระโขนง (บริเวณสถานรถไฟฟา้อ่อนนชุ)
พนทีส่งัเขป

เอกสารหมายเลข า หน้า 12

หมายเหค ระยะทางตสอดสายยาว 32 กม. ถนนลาดยางและคอนกรีต 

ฟา้!นานถิา่ยขแแยททารสวัจรง
ล ง เ อ . . . . . . . . . ช ล ’ี10
ล ง เอ _______

กองวิชาการและวางแผน 
กรมการชนส่งทางบก
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/

ตารางเลขท ิ1/5268/2542
ตารางกา?เดิน?ดโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครนละลังหวัดท่ีมีเสันทางต่อเน่ึอง 

หมวด 1 สายท่ี 132 ท่ีอเสันทาง พระโขนง(สถานรถไฟฟ้าอ่อนนุช)-การเคหะแห่งชาติโครงการวาระท่ี2(บางทล) 
สำหรบการเดิน?ถช่วงบางจาก - ทา?เคหะแห่งชาติโครงการวาระท่ี 2 (บางพล)

รายละเอียดการเดินรถ
1. ระยะทาง 29 กม.
2. เรมต้นเดินรถเท่ียวแรกเวลา 05.00 น. เทีย่วสดุ#เยเวลา 23.00 น.
3. เวลาการเดนิรถอย่างตํา่

fiZHJfl (นาท)เวลา จำน21แท่ียว.(ไป-กสบั)
(1) 05.00น .-06.00น. ออกทกุๆ 10 14
(2) 06.01 น. - 09.๓  น. ■  5 72
(3) 09.01น .-1 5 .๓ น. “ 12 60
(4) 15.01 น .-18.00น. " 9 40
(5) 18.01 น .-20.00น. “ 12 20

/  (6) 20.01 น. - 23.00 น. “ 20 14 .*

4. เดินรถอย่างต่ําวันละ 224 เท่ียว
* 2 2 ๗ จ.

ฉ:'5ว.
5 .จำนวนรถ 28 - 39 คัน

.'ไ’ ;'):;

6. ลกัษณะรถมาตรฐาน 3 [รถโดยสารธรรมดาลักษณะพเิศษ (ลครีม-แดง) แคะหรือรทมาตรฐาน 3 
รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ(ข) (สืขาว-น้ําเงํน)]

7. ยกเลิกตารางกาทดไิไรณดมิและใหฬ้ตารางการเดนิรถนีแ้ทน
โดtre»เนรัคฌะท ร»ฆทๆรควนคุ,พ ท ; ■ 'ว ’£ If'®'1'5 urannoประรฺฆ 

ะ. J ____ ไ -  J  ________

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

1/ ^
(น.ส.ณรา1วร?ณ ปัญสุทธ้ิ)

นักวิชากา?ชนส่ง 6 ว.
22 มีนาคม 2542

<ท$น เนถ่ เยจ Itjttyเสารค้วธรง 
งช๋ึอ.

ทง4 อ.

ดรงท 7/2542 วันที 7 นทภยน 2542

(นางธทุคย์ ชพะ?สน)
ผู้•รวยเรรทนกุาะ คณะกรรมการควบชนุin ทพรเพแบท™ '''’ 

7 ผหายน 2542

.พทรารฉป้บหั๊,J j ร&■ รร,«' พ เ ^ พ ■ «รุ.1ไก
ทไมมาทรา ------------------
*1.,.J » ~ ๆ ^ 'ไ * ^^ '! 'lif? 25££V พนํ.ชาt r> ✓ ม**’ **»**•

.ผุดรว* กองวิซาการและวางแผน 
กรมกา?ขนส่งทางบก
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fvf;;.}:ส ั ^ : ; . . ,.,' ' . . .-’•{^!i?'- ..โดยอนบุดัดามมตดิ*นะกรรมการควบชมุกาฺร'!ฌสฺง่ทางบกกลาง ในการป?ะชุมคร่ํVท่ี
2/^547 เนอวันท่ี 27 มกทคน 2547 นายทะฒซีนกลาฬงกำหนดเง่ือนไขตามมาตรา 31 (15) แหง่พระราช 
บัญญติการขนส่งทางบก พ.ส. 2522 ไวใันใบอนญุาตประกอบการขนสง่ดวัยรถทุี่ใ เ ในการขนส่งผู้โตยสาร
ในเสน่ทางหมวด..ไ..สายท่ี

(1) ผูป้ระกอบการขนสง่จะดอังไมใ่ชหํรอืยนิยอมใบผัูใ้ดนำรถดงัตอ่ไปนี ้ มา'ใ#กำการ 
ขนส่งในกจิการทีต่นเองไดัรบใบอนญุาต

ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
(ง) รถท ีไ่ม ไ่ดรับัการบรรไ!ในบญั ชรีายละเอยีดของรกท ีใ่ช ใีน การซ นสง่  

(บญัชี ขสบ.!1) ของ5ประกอบการขนส่ง
(2) ^ประกอบการขนสง่ดัองนำรถทีใ่ชีในการประกอบการขนสง่เวัารับการดรวจสอา.ส

จากพนกงานครวจสภาพหรอืสถานตรวจสภาพรถทีไ่ดรับัอนญุาคดามหลกัเกล!,ท ี ่ วธัการแทะเงือ่นไข 
ท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด

(ก) รถทีใ่มไ่ดจัคทะเบยีนและไมช่ำระภาษึ 
(ข) รถท่ีดัางชำระภาษประจำปี
(ค) รถท่ีมีสทาพไม่มนคงแข็งแรง หรือมเีคร่ืองธุปกรถแเละส่วนควบไมชุ่กดอังดาม

ทัง้นี ้ ท้ังแต่บัดน้ีเป็นดันไป

-  5 ก.'น!. 2547

สา่เนานีถ้า่ยจาณชกสารดวัจร'ั*
ลงชือ่... 
ทงชื่อ...

. ผ ู้ถ่าย

. ผ ูด้รว*
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Iอก th  ?หม'ไยเลซ 1

เครึ8๋งหมายท ีต่ e้ งให'้ปราทเ)ประจฯุรถทกุคน้โดยแสดปน้ ุห้ ีด่ !้นนูรทm ถดา้นซา้ยแฟ ะิดไ้ษใa i  

สำหรับรถโดยสารประจำทางในเนน้ทางหมวด 1 และหมวด 4 

ในเขตกรุ^เทพมหานครนละจังหวัดท่ึมีเนน้ทางตร่เนือ่ง ยกเวนัรถมาตรฐาน 3 (รถมปิบ็สั)

1. น่ือเน้นทาง (ตวัอกัษรภาษาไทอ)

2. เครือ่งหมายองคการขนสง่มวลชนกเงเทพ

(ตวัอกัษรสนีํา้เงินฃนวงรสเีขยีว)

หน้า า 6

ดา้นซา้ย ดา้นขวา
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เครือ่งหมายท ีด่ อ้งใหป้รากฦประจำร)โนอกชนรว่มบรกิารท ีใ่ซก้า๊ชธรรมชาต ิ (CNG) 
เปน็ เสอั เพ ลงิ โคยแสดงไวท้ ีด่ า้นนอกตว้รถ ด า้น ซ า้ยและดา้น ขวา

สำหรบัเสน้ทางรถโดยสารประจำทางใน,,สน้ทางหมวด 1 และหมวด 4

1. ชีอ่เสน้ทาง (ดว้อกัษรภาษาไทย ดา้นซา้ย,ดว้อกัษรภาษาองัทฤน•ูดา้นขวา)

2. เครือ่งหมายรงคการขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ตาอกัษรส'ีพาเงนิ และสนิดง ภายในวงรสีนิาเงนิ  
และสเีขยีว)

ดา้นซา้ย ด า้น ขวา
I



g m n a o f l i

ใน้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ$1ดัรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เสันทางหมวด 1 ในเขต 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเสันทางต่อเน่ือง ใชส้ตีอ่ใปนีเ้ปน็สดืวัถงัรถ

1. รถมาตรฐาน 2 (รถโคยสารปรบัอากาศ ช้ัน 2)
- ใชส้คีรมี - ฟ้าเงิน คาดสีฟา้และสีเขียว กรณเีป็นรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ใชส้คีรมี - นาเงิน คาดสีฟา้และสเัหสอืง กรณเีป็นรถร่วมบริการ 
สำหรับรถชนดิ EURO

เอกสารหมายเสข 1 หน้า า8

- ใชส้สีมั กรณเีป็นรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ใชร้ฟา้ กรณีเป็นรถร่วมบริการ

ยกเวันรถร่วมบริการคามเสันทางดังน้ีใช้สีฟ้ไคาคเMieง
สายท่ี 157 นอ้มใหญ-่พรานนก-สถานขีนสง่รโดยสารกรงุเทพฯ(ธชจุกัร) 
สายที ่ 170 น้อมน้อย - สนามหลวง - สถานขีนสง่เโดยสารกรงุเทพฯ(จชจุกัร) 
สายท่ี 171 บางรุเนเทยีน-หนุน่า้นนกกพีา 
สายที ่ 172 แฮปปแ็ลนค-์บางร(ุนเทยีน 
สายที ่ 173 บางรุเนเทยีน-มนีนรีุ
สายท่ี 174 แฮปปแ็ลนค ์- ถนนกาญจนาภเษก - ทุเทธมณฑลสาย 4 
สายท่ี 177 วงกลมบางบวัทอง-วงเวยีนใหญ-่อนสุาวรยีช์ยัสมรฎม ิ
สายท่ี 183 อนุสาวรีย์ชัยสมรถูมิ - ถนนททุธมณฑลสาย 2 -  น้อมน้อย 
สายท่ี 528 อำ๓ อไทรนอ้ย-เทยีมรว่มมติร 
สายท่ี 529 แสมดำ - รัชโยธน
สายท่ี 544 รู่บางรุjนเทยีน(ถนนพระราม2 ) - วัดหนามแดง 

ร้บรถท่ี!ชก๊าชธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
r ใช้สีชาวเป็นสืดัวถังรถคาดดัวยสีเขียวและสืน้ีาเงิน กรณีเป็นรถขององค์คารฯ 
- ใชส้เีหสอืงและสนีีา้ตาล กรณี เปน็รถร่วมบริการ

(รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ)
เรีม - แตง คาดสีเขียว กรณีเป็นรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ใชส้คิรมี-แดงคาดสเีหลอืง กรณีเป็นรถร่วมบริการ
3. รถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ (ข))

- ใชส้ขีาว-สฟีา้-สฟีา้เงนิ - สีเขียว กรณเีป็นรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ใชส้1ีขาว - สีฟ้า - สีน้ีาเงิน - สีเหลือง กรณเีป็นรถร่วมบริการ

4. รถมาตรฐาน 3 จ. (รถมินิบัส) ใชส้เิขยีวใบใน ้เป็นสีดัวถังรถ
เ ไ ะ * /
^  . 5. รถมาตรฐาน 6 ก. (รถโดยสารก๋ึงพว่งปรับอากาศ) ใชส้ขีาว คาดสีเขียว สีฟา้เงินและสีแตง
***'■ '̂' ■ .ร'''''''' *

14 ■ «.4.,,-;,
~ V V
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(1) ผู้ไติรับใบอนุญาดประกอบกวรขนส่งผู้ได ไม^เฏิบติตามเงื่อนไขหส่งไนกบุญ™ 2ตวามผต 
ตองระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูณพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46 แห่งหระราชบัญญัติ
ทารขนส่งทางบท ท JI- 8582

(2) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใต เท่ีม ลต หรือยกเรันด่าขนส่ง หรือค่าบริการโตย 
ไม่ไติรับอนุญาตจากตญะกรรมการตามมาตรา 38 นห่งหระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ท.ห. 2522 มีศวามกิด 
ติองระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

(3) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใ#หรือยอมไห้บุคศลอึ่นใ#รถที่ไติรับอนุญาตห่าการ 
ขนส่งนอกเส่นทาง โตยไม่ไติรับอบุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู้ชึ่งนายทะเบียนมอบหมายตาม 
มาตรา 39 แห่งทระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ท.ห. 2522 มีดวามกิดติองระวางโทษปรับอันละไม่เกิน 
ร,000 บาท ต่อ 1 รัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกติอง

(4) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางผู้ได ใม่ใติรถในการประกอบการขนส่งตาม 
จำนวนท่ีห่าหนตใรัเป็นเง่ือนไขในใบอบุญาตตามฆาตรา 31 (1) แห่งทระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ห.ห. 2522  
มีศวามกิดติองระวางโทษปรับตามจำนวนรลท่ีขาดอันละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 รัน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกติอง

(5) ผู้ใติรัชใบอบุญาตประกอบการขนส่งผู้ใต ไ#รถกิดประเภทตามท่ีระบุไรัในใบอนุญาดโดยไม่ไอัรับ 
อบุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบอนเป็นศร้ิงศราวตามมาตรา 27 วรรศสาม แห่งหระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
ห.ห. 2522 มีกวาฆกิตติองระวางโทษจำ!}กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ

(6) ผู้ไติรับไบอบุญาตประกอบการขนส่งผู้ได ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือไบแทน 
ใบอนุญาตไรัในที่เปิดเผย ผ  ที่ตงส่านักงานของผู้ใติรับใบอนุญาตตามมาตรา 42 แห่งหระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางบก พ.ห. 2522 มีตวาฆกิตติองระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

(7) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปิดประกาศเห้นทางที่ไติไนการประกอบการขนส่ง 
อัตราด่าขนส่งและค่าบริการ สถานท่ีหชุดและจอดเที่อขนถ่ายผู้โดยสาร ที่ที่รถจะติองหชุดในระหว่างเส่นทาง 
เวลาและจำนวนเที่ยวของการเตินรถไรั ณ ท่ีซ๋ึงอธิบดีกำหนดตามมาตรา 31 วรรศสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก ห.ห. 2522 มีศทมกิตติองระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
< (8) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้โต ไม่ยึ๋นห่าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
ภายไน 15 รัน นับแต่รันที่ไติทราบถึงการถูญหาย ถูกห่าลาย หรือชำ3ด ไนสาระส่าอัญของใบอนุญาตตาม 
มาตรา 43 แห่งหระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีศวามกิดติองระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

(9) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ได ไม่ส่งคืนโบอนุญาตที่ถูกส่งเพิกลอนต่อนายทะเบียน 
ภายไน 15 รัน นับแต่รันที่ถูกส่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 47 แห่งทระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
ท.ห. 2522 มีศวามกิตติองฺระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใต เลิกประกอบการขนส่งในระหว่างที่ใบอนุญาตอัง 
โดยไม่นติงศวฺามประสงติเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหนัาไม่นัอยกว่า 90 วัน ก่อนวัน 

ะกอบการขนัส่งดามิมัาติ? f" 44~นิห่งิพิระราชบัญญัติการขนส่งทางฃก ห.ห, 2.522 มีศวามกิตติอง 
ติวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท .«

(11) ผู้ไติรับใบอนุญาดประกอบการขนส่งผู้ใด มีศวามประสงติจะขอต่ออาชุใบอนุญาตติองย๋ึนดำขอ 
ก่อนใบอนุญาตสืนอาชุใม่ห้อยกว่า 120 วัน ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งทระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
ท.ห. 2522

(12) ผู้ไติรับใบอนุญาตประกอบกฺารขนส่งผู้ใต เลิกใ#รถที่จตทะเบียนนติวโตอไม่แติงเป็นหนังสือให ้
นายทะเบียนทราบและไม่นำ๗ นปึายเลขทะเบียนรถคืนแห่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเลิกไ#รถน่ํน 
ตามมาตรา -79 แห่งทระราชบัญญัติการขนส่งทา.งบก ท.ห. 2522 มีดวามกิดติองระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000 บาท



......—  เอกสๆรหม'ไขเลข 2 นนมท้ายล[ญญๆ  r r t n น 2 แน่น
บญัชรีายละเอยีดรถยนตโ์ดยลาร สาย132

บ่รษิท ส์นติมตรขนส่ง จำกัด

เพนH 1

ลำด ับ ท ะเบ ียน เบอร ์ ชน ิดรถ เลซเครองยนต ์ เลขคัลซี รทมาตรฐาน

1 11-4696กท 1 ISUZU 12911 2102099 ม,3

2 11-4837 กท 2 ISUZU EH700-85612 01-1576 «.3

3 11-4694 กท 3 ISUZU EH700-108984 2110390 ม.3

4 11-4695กท 4 ISUZU EH700-107278 2106559 ม.3

5 11-4840กท 5 ISUZU EH7Q0-35132 01-1579 «.3

6 11-4838 ทท 6 ISUZU 6BB1-804301 01-1577 ม.ร

7 11-4843 กท 7 BENZ H07C-A20315 01-1580 ม.3

8 11-4692 กท 8 ISUZU EH700-74646 2110396 ม.3

9 11-5020กท 9 HINO EH700-20358 BT51-41007 ม.3

10 11-4779 ทท 10 BENZ EH700-88331 21-0177 ม.3

11 11-4697กห 11 LEYLAND EH700-71233 51670A ม.ร

12 11-5156กท 12 ISUZU EH700-24024 01-1602 ม.3

13 11-4845 กห 14 ISUZU EH700-143056 2104572 ม.ร

14 11-4690 กท 15 LEYLAND EH700-113720 51663J ม.ร

15 11-4788กท 16 HINO - EH700-39504 BT51-41500 ม.3

16 11-4970กท 17 ISUZU EH700-153347 2166816 ม-ร

17 11-4839กห 18 BENZ EH700-135222 01-1578 ม.3

18 11-4691 กท 19 LEYLAND H06C-PA10712 51660 A ม.ร

19 11-9085กท 20 NISSAN EH700-130184 CV45V-01178 ม.3

20 11-7520กท 21 ISUZU EH700-41290 2107875 ม.ร

__21 11-9086กท 22 ISUZU EH700-102642 CXG19X-19S0010 ม.3

> ะ: 11-7524 กท 23 BENZ EH700-46024 328053-61-038008 ม.31ร ร11-7521 กท 24 ISUZU EH700-13443 2101614 ม.3

411เ7616 กท 25 ISUZU EH700-41024 2108931 ม.3

5

ไ
fy jl-7747 กฑ y BENZ EH700-89920 328053-60-02826 ม.3

11-8746กท, ISUZU EH700-89786 CXG19X-1981079 ม.ร

27
A

11-7676ท้ท 28 j BENZ EH700-51070 UDNPORNGHAI-000132 ม.3

11-7^39 กท 2 9 / BENZ WD6-Q0082 23-0034 ม.3

29 ^<1-9083กท NISSAN EH700-103080 . CV45V-Q1056' ม.ร

30 11-7559/0^ ^ 3 1 FIAT EH700-35402 / r ม.3

นจก.สํนติม] ไท!?11 ท 1/2

\~ร
»
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Iอกท?หมายI(เข 2 หน้า 2 ^

ล ำด ับ ท ะ เบ ีย น เบอร์ ชน ิดรถ เลขเครื่องยนต ์ เลขดัลซี รทมาตรฐาน

31 11-7532กท 32 ISUZU EH700-11628 2108788 ม.3

32 11-8745ทท 33 ISUZU EH700-124141 CXG19X-1980259 ม.3

33 12-2212 กท 34 BENZ EH700-36465 381-018-14-470015 ม.ร

34 12-2211 กท 35 BENZ H07C-A16531 385-024-24-459518 น.3

35 12-2213 m i 36 BENZ H07C-A19272 385-045-25-136784 M.3

36 12-2210 rm 37 BENZ EP100-T31030 ■ND B 385-019-25-13725S ม.ร

37 12-2216 กท 38 BENZ EP100-110927 385019-25-130991 «.3

38 12-2217 กท 39 ISUZU H07C-E21098 1402682 ม.3

39 12-2209 ท■ท 40 BENZ BP100-T31274 385019-25-038104 «.3
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เอกฟ้า J หิมิาย๊โลข 3 1ณบท'ายิ?ผูญิา วัานาน 7 หนา’ หน้า 1 แบบ fเปร-3-06-003

แผนการเดินรณเสิะการบริหาร
1. แผนการเดินรถ

1.1 ป ระ ร ัด ิ / ข ้อมลห ้บร ิหารและท ีมงาน 

บ ร ิษ ัท ฯม ีกรรมการบร ิห ารงานท ั้งหมด  5 ท่าน ด ังน ี้

1 . นายบรรพด

2. นางสาวดวงกมล

3. นายณ ัฎฐ ์

4. น ายอน ันต ์

5. นางล ุษณ ี 

โครงสร ้างการบร ิห าร

ศศะค ูร ิ 

ศศะภริ 

กิตดิก ุล 

ไหลสก ุล 

ประภ ัสสรภ ิญ โญ

ป ็จช ุบ ันบ ร ิษ ัท ฯ  น ีรถ โด ยส ารธ รรมด า  มาตรฐาน 3 ท ั้งหมด2 สาย ได้แก ่ ส าย132 วิ่งในเว ้นหาง การ 

เค ห ะ บ า ง พ ล ี-พ ร ะ โ ข น ง จ ำ น ว น  3 9 ด ัน ส า ย 133ว ิ่ง ใน เน ้นทางการเคหะบางพ ล ี-ว ัดโท ต ุท องจำนวน4 6 ดัน 

พ ร้ชมในการให ้บร ิการไนบ ันท ี
1.2 หล ักฐาน/ประสบการณ ์ในการบร ิห ารขนส ่ง

บร ิษ ัทฯ ม ีกรรมการผ ูมอำนาจผ ูกพ ันด ับบร ิษ ัท  ได้ค ือ นายบรรพต ศศะค ูร ิ นายณ ัค ูฐ ์ภ ิดค ิก ุล  นายอนันต์ 

ไหลสก ุล  และนางสาวดวงกมล  ศศะค ูร ิ ก รรม ก ารส อ งใน ส ํ่ค น น ี้ ได ้เข ้าร ่วมทำส ัญญาเด ินรถด ับองด ้การขนส ่ง 

มวลชนก}งเทพ ใน ป ี2543 เด ินรถในเน ้นทางสาย132แ ล ะ133 จนถ ึงฟ ้จจ ุบ ัน

1.3 แผนการควบต ุมการเด ินรถให ้เป ็นไปคามเง ื่อนไข ตรงต่อเวลา

ทางบร ิษ ัทฯ ได ้ต รงด ั!น ักถงการใท ั้บ ร ิการด ับประชาชนเป ็นส ํ่งน ้าด ัญ จ ึงจ ัดให ้ม ีการทำคาฑ งทลาการ 

ปล ่อยรณ พ ื๋อ ให ้เป ็นไปต ์าม เง ื่อนไขขอท ั้เรมการขนส ่งท างบกและไม ่ให ้เก ิดฟ ้ญ หารถขาดระยะ โดชในช่วงเข้า 

และเย ็น จ ะป ส ่อย รส ่ท ุก ๆร-เจนาท ี ย/เว ้น ว ันหย ุด  ขณะท ี่ช ่วงเวลาสายและน ่ายและฅอนต ึก จะปล ่อยรถท ุกๆ1จ- 

นาแ โคยฬ ํนวนเท ี่ยวว ิ่งในแค ่ล^รนจะไม ่ห ้อยกว ่าท ี่กรมการขนส ่งทางบกกำหนด 

1/4 ห น ังค ือ ร ับ ร !m L W อง;เาครุจานจากองค ํการ/หน ่วยง

■ ^  ' I s  i
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Iอกปารหมายเลข 3 พห้า 4

นบบ !ผ5>06-005

แผนศารซอ่มปาเง
1. แผนระยะสัน

1. ) การตรวจสภาพ รถ ระบบฒ รกและช ุปกรณ ์ต ่างๆ ก ่อนนำรถออกว ึ๋งบร ิการ

- ก ารตรวจสภาพ รถ  ระบบ เบ รกและช ุปกรณ ์ต ่างๆ  ก ่อนนำรถออกว ี้งบรการควรโป'รช ่างประจำล ู่ทำการ 

ตรวจสอบพเอมผ ู้ข ับข ี่ป ระจำรถตรวจสภาพ รถโดยท ั่วไปอย ่างละเอยคและรอบคอบ ด รวพ าอ ุป ก รณ ์ 

ต ่างๆ เพ ื่อ ให ้รถ ท ี่จ ำน ำอ อ ก ว ึ๋ง ให ้บ ร ิก า รก ับ ผ ู้โ ค ข ส า ร  ม ีสภาพ ท ั่นค งแข ็งแ รงและม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  

คำนึงถ ึงความปลอคภัยของผู้โดยสารอย่างส ูงธ ุ[ต

2. ) การซ ่อมบำร ุงป ระจำว ัน

- ให ้ช ่างประจำล ู่ตรวจเช ็คสภาพรถ หากพบเอบกพร ่องของรถใปรบซ ่อมท ันท ี

- จ ัคให ้ม ีการตรวจเช ็คอ ุปกรณ ์ท ี่สำค ัญ ๆ ในการขับขี่ช ํ่งมีโอกาสชำรุดเมียหายหรือเสึ่อมสภา■ทไกง่าย

2. แผนระยะยาว
1. ก ารต รวจ เช ็ค แล ะบ ำร ุง ร ัก ษ าตามก ิโล เมด รท ี่ก ำห น ด ใน ค ่าม ีอบ ำร ุง ร ักษ ารถฮ น ด ์โด !]ส ารแต ่ล ะ

ป ร ะ ๓ ท

1. ) เปล ี่ยนถ ่ายาภ ํ้ม ันเกรอง น ํ้าม ันเก ียร ์ น ํ้าม ันเท ีองห ้าย ตามระยะกิโลเมตรเป ็นประจำท ุกเส ือน

2. ) อ ัดจารม ีท ุกเส ือน

3. ) ตรวจเช ็คสภาพยาง ก ัอหห ้า ล ้อหล ังให ้พ เอมใเงาน

4. ) ตรวจเช ็คระบบเบรกตามระยะเวลาท ี่กำหนด

5. ) ต รวจเช ็ค ระบบก ๊าช  NGV กังเช่น

o  ม ีการตรวจสอบสภาพและเปล ี่ยนห ัวเท ียนท ุกๆ 5,000 กม.

o ม ีก ารต รวจส รบ ส ภ าพ ล ิ้น ? เด  เปิด โซ ล ินนอยก ั ท ่อก ๊าซท ุกๆ i 0,000 กม. โดยช่างผู้ 

ชำนาญ

o  มีการตรวจเช ็คจุดยึด/ขายึดก ังก ๊าซ ม ีการตรวจเช ็คท ุกระยะ 2 เดือน

2. การปร ับค ัวก ัง  ส ็รถและเคร ื่อ งยนต ์ 

ทางบร ิษ ัทฯ ไก ัม ีก ารป ร ับ ป ร ุงซ ่อ มแซ มส  yร์ทอยู่ตลอดเวลา และอ ังไก ัม ีการปร ับปร ุงสกท '!รถใหม ่

ท ุก ๆ 2-3 ป ี เพ ื่อ ให ้รถ ม ีส ภ าพ ท ี่เห ม าะm i ม ั่นคง! งแรง ส ามารถให ้บ ร ิก ารขนส ่งไล ้อ ย ่างม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  

ปลอดภ ัย

0
น'-



ขณ ะข ึ้น  -  ลงรท บริษ ัทฯไห ้ต ิดต ั้งระทJบประค ูอ ัต โนม ิต ิ ท ี่ให ้ความสะดวกและปลอดภ ัยแก ่!ใดยสาร 

โดยจะเปดีออกอ ักโนม ิดหากม ีส ิ่งก ีดขวางท ี่ป ระด ู เพือ่ป ็องก ันอ ันตรายจากการหน ีบค ู้โดยสาร บริษ ัท«1 โค,จ ัดให ้ 

พน ักงานเก ็บค ่าโดยสารและนายตรวจคอยด ูแลrfโดยสารขณะข ึ้น-ลงรถ เพ ื่อให ้ไห ้ร ับความสะดวกนแะปลอดภ ัย 

ยงข ึ้น

ขณะโดยสาร บ ร ิษ ัท ฯให ้จ ัด ให ้ม ีท ี่น ั่งม ั่นคงแข ็งแรง ม ีราวจ ับบนพ น ักพ ิงท ุกท ี่น ั่ง  ในกร mm'องยืน 

บนรถโดยสารจะม ีราวอถ ูม ิเน ียมท ี่ม ั่นตงแข ็งแรงไห ้'บร ิการค ู้โดยสาร

2.2 ส ิ่งอำนวยความสะดวกอ ื่นกท ี่จ ัตให ้ค ู้โดยสาร

บริษัทฯ ให ้ต ิด ต้ังพ ัดลมขนาค 12 น ึ๋ว  จำนวน?ต ัว ในรถโดยสารแค ่ละก ัน  ให้ให้'บริการแก่ค ู้โลยสาร และ 

ให ้จ ัดท ี่น ั่งส ำห ร ับ ส ค ร ิรค รรภ ์ คนพ ิการ พระภ ิกษ ุ และคนชรา

2.3 การผ ่านการอบรมของค ู้ป ระจำรถ จากหน่วยงานภาครัจ/เอกชน

พ น ัก งาน ข ับ รถ แ ล ะพ น ัก งาน เก ็บ ค ่า โด ย ส าร  จะห ้องผ ่านการสอบอบรม เพ ื่อ ให ้ไห ้ใบข ับฃ ี่ 

สาธารณ ะ และใบอน ุญ าตเป ็นพน ักงานเก ็บค ่าโดยสารจากกรมการขนส ่งทางบก นอกจากนึ๋บริษ ัทฯยัง 

ส ่งพน ักงานเข ้าก ึเกอบรมก ับองค ์การขนส ่งมวลชนกรูงเทพฯ ดามหล ักสดรูขององค ์การฯ

2.4 อื่น!}

บร ิษ ัทฯ จ ัดให ้มการตรวจหาสารเสพต ิด เช ่นยาบา จากโรงพยาบาลใกล้แาขง และจาก๓ หนาที่ 

ตำรวจห ้องท ี่ หากตรวจพบสารเสพต ิด  จะม ั่ง ฺให ้พ น ักงานพ ักงานแสะไปร ับการบำบ ้คท ันท ี รการตรวจ 

แอลกอฮอล ์พ น ัก งานข ับ รถ  ค ่อนข ับ รถ  หากตรวจพบว ่าม ีแอลกอฮอล ์จะส ั่งให ้ท ักงานท ันท ี เพิอความ 

ปลอดภัยของค ู้โดยสาร

ไ)



1. เกณ ฑ ก์ารคดัเลอกผูป้ระจำรถ

- ผ ู้ป ระจำรถท ุกคนต ้องผ ่านการอบรมและสอบผ ่านมาตรฐานตาม พ.ร.บ.การขนส ่งทางบก Yl.rt.2522

- ต ้องพ ิจารณาค ุณๅต ิ ม ีใบขบข ี่ ม ีความเความร ับผ ิดชอบ และม ีการแจ ้งประว ํต ิใต ้องคำารเก ็บข,อบุลใว้

- ต ้องม ีการวางเง ินประก ัน  คนคาประก ัน  ตรวจสอบประว ํต ิการทำงาน

2. แผนการแกอบรม

- พน ักงานท ี่เข ้าใหม ่ท ุกคน จะด ้องผ ่านการอบรมจากห ัวหน ้างานแสะผ ่ายบ ุคคล

- เม ื่อม ีการอบรมพน ักงานประจำรถอย ่างสม ํ่า เสมอแห ้ว ควรม ีการต ิคตามประเราเผลอย่างต่ฉเนอง

3. การพรา้งนรงฉงูใฉ

- พน ักงานท ุกคนจะได ้ร ับท ่าจ ้างคามกฎหมายแรงงาน

- พน ักงานช ุกคนจะได ้ร ับ เง ิณส ือนและเปอร ์เซ ็นต ์คามความเหมาะสมจากาการทำงานตามหน ้าท ี่

- พน ักงานช ุกคนจะได ้ร ับ !ทาธ ิดามกฎหมาย เช ่าการม ีประก ันส ังค ม  การคลอตบ ุคร เป ็นด ้น

4. มาตรการและการลงโทษข©งบริษัท ต่©ผู้ประจำรถ

- จ ัดให ้ม ีนใยตรวจให ้กำก ับด ูแฉ เม ื่อคอยตรวจสอบ ออดส ่องความประพฤต ิของพน ักงานประจำรอ โดย 

แบ ่งท ีมหำงานท ั้งกะเข ้าและบ ่าย เม ื่อให ้ท ั่วถ ึง

- จ ัด ให ้ม ีส ายด ่วนโท รแจ ้งจากผ ู้โดยสาร ห าก พ บ พ ฤต ิก รรมท ี่ไม ่เห ม าะส ม  ห ร ือบร ิการไฝด ี โคยทาง 

บร ิษ ัททจะต ิดหมายเลขสายด ่วนไว ้บนรถท ุกก ัแ

5. การให้ลวามร่วมมือในการจัดส่งประว้ดิผู้ประจำรอ



1. รสโดยสาร
1.1 มาตรกา?ตรวจสภาพรถ ยาง ร ะบ บ ณ รก  นละอ ุปกรณ ์ส ่วนควบ ๓ อุความปลอดภัผในการให้บริการ 

พน ักงานข ับรถท ุกคนต'องตรวจสอบความพรอมของรถโคยสารท ุกคร ั้งก ่อนกา?ให ้บร ิการทากพบข ้อ

พ กพ ?องแต ่บ ังสามารถใข ้ไห ้อย ่างปลอดก ัย  โดยไม ่ก ระพ บ ก ับ การให ้บ ร ิก าร ให ้น ั่ารถออกให ้บ ร ิการไห ้ โดย 

แห ้ไขพรอมบ ันท ึกประว ํฅ ิการซ ่อมไข ้

1.2 มาตรการซ ่อมปารงระยะส ั้นแฅะระยะยาว 

แผนการซ ่อมบำรุงระย ะส ั้น

บร ิษ ัทฯ ไห ้ม ีมาตรการตรวจเช ็คสภาพรถ ความพ ?อมในการให ้บ ร ิการท ุกว ัน  เข ้าระบบเบรก สภาพยาง 

สภาพต ัวถ ังรถ ระบ บ ล ม  และระบบไฟท ึาเป ็นต ับ  

แผนการซ ่อมบำร ุงระยะยาว

บร ิษ ัท ฯไห ้จ ัด รถหม ุน เว ียน เข ้าร ับการตรวจสภาพท ั้งระบบนอกเหน ือจากการซอ่มบำร ุงระยะเน  ซ ั๋งจะ 

ต รวจสอบ ท ุก ๆ6เส ือน หร ือท ุก 36,000 กม. โดยจะตรวจยางแท ่นเคร ื๋อง ฟม้ทั้า เทืองทาย ม ุ่เลย ์ ถ ูกป ีน เกิขร์ มอร์ 
เตอร ์สตารท ์ ร ว ม ถงึร ะ บ บ  N G V  เป ็นห ้น

2. ผู้ประจำรถ
2.1 มาตรการตรวจสอบความพรอมของค ู้ป ระจำรถก ่อนข ึ้นปฎ ิบ ํคหน ้าท ี่

บร ิษ ัทฯ ไห ้ม ีการตรวจสอบความพ?อมพน ักงานช ุกคนก ่อนปฐษ ัคหน ้าท ี่ท ุกคร ั้ง  เม ื่อม ิการสรวจพบว่า 

ไม ่ม ีความพ?อมจะไม ่ใหปฎ ิบ ํต ิหน ้าท ี่ และห ้าพบว่าม ีการตมส ุราจะดำเน ินการลงโทษขั้นเด ็คขาด

2 .2มาต รm รต รวจส อบ ระห ว ่างm ร ูป ฎบิ ํตหน ้า ท่ีของคู้ป ระจ ำรถ เช ่น ก ารข ับ รถ ก ารไขค้วามรีวบ■นนย้ง 
ถน น  การ เจ ค -จ ด  ประท ุ เป ็นคน

1

3.1 การรณ รงค ์และรบรมสร ้างจ ิตสำน ึกห ้านควไมปลคดภ ัยใน ้แก ่ค ู้ป?ะจำ?ก

บร ิษ ัทฯ ไห ้จ ัดอบรมพน ักงานเข ้าใหม ่ท ุกคนก ่อนข ี้นไน ้บร ิการ ในห ้านความปลอดภัยท ั้งการป ีอ ุงก ันการ

โคขให้หัวหน้า

S0

กิด่สุบํฅิIเห1ด ุแiท:ะขั้นตอน,ปฏิปติ'หลังเก ิดตุบ ํฒ ึหชุฯฯ?'อมกันยังไห จั้ดใน ้ม ีกท อ® ?ธ^ ขณ เาฑ งาน

ท ั^ ง าบเป็นตัคแถแทะประฒินพ'เ)งานเป็มวัะยะทสาแสืรน หลังจาณรมงา/^๗ Af, พ
■ ร ^ ^ ' บ «่๓ *3เ
/ / ' ^ ^ า นเป็นคู้ฐเแ

1 1  ^ V t F

ร*พร!!ร 5*2*'

r  1 3 1  h
V i i  ; / /

'ำร^^ ด^แรรุ*^*'̂

บริษัทฯ ไดํมการควบตุมพนกังานขับรถไมไ่ห้ไข้ความเร็วเกินกำหนด และมีกฎหา้มขบั?ถแซงกัน ห้าฟ้า 

สนืจะมโีทษปรับและพกังาน รถโดยสารของบริษัทฯไห้ตดตังระประดูอัดโนมีดํบนj เด^กกนั เทือป็องกันการเกิด 
อนัตรายขณะโดยสาร และขณะข้ึน-ลง รถ

3. การจดัการของผ ูป้ระกอบการ ' น ' ' ' "



3.2 การไหควบ i im m | g , p , K p ^ ยสารกรผ ็เมอเก ิดลบ๚เหดู 

°  บ ร ิษ ัท ฯ ไต ้ท ำป ระก ันภ ัยป ระเภท 3 ซ ึ๋งม ีวงเง ินความค ุ้มครองค ุปต ิเหด ุ 750,000 บ■ทา คุ้มครอง

ท ร ัพ ย ์ส ินบ ุคคลภายาเอกวงเง ิน  1,000,000 ต ่อกรง และจัดทำ พ .ร.บ .ค ุ้มค รองเป ระสบภ ัย  

บ ุค คล ภ าอน อก ตามท ี่ก ฎ ห มายกำห น ด  เพ ื่อชดเชยความเส ียหายท ี่อาจ เก ิดข ึ้นฒ ํช ีว ิตนละ 

ทร ัพย ์ส ินของผ ู้โดยสารและบ ุคคลภายนอก

o บ ร ิษ ัท ฯ  จ ัดใต ้ม ีผ ่ายค ุปต ิเหด ุ เพ ื่อด ูแลผ ู้โดยสารและรถค ู่ก รณ ีโดยเฉพ าะ ชงสามาร.ถเขาถึง 

สถานท ี่เก ิดเหต ุไต ้ท ันท ี และพร้อมประสานงานก ับเจ ้าหน ้าท ี่เคลมจากบริษ ัทประก ันภ ัยไต ้ 

o บร ิษ ัทฯใต ้จ ัดใต ้ม ีเจ ้าหน ้าท ี่ด ูแลเย ี่ยมผ ู้ประสบภ ัยจากรถโดยสารประสานงานก ับโรงพยาบาล 

ท ี่ผ ู้บาดเจ็บเขาพ ักรักษาต ัว ต ิดตาบพลการรักษาและค่าใช้จ ่ายต่างๆ 

°  บร ิษ ัทฯไต ้อบรมพน ักงานประจำรณริ่องการช ่วยเหล ีอเบ ื้องต ้นเวลาเก ิดเหต ุ

3.3 ท ี่นๆ

บร ิษ ัทฯม ีมาตาการใต ้พน ักงานข ับรถรายงานค ุปต ิเหต ุท ี่เก ิดข ึ้นฑ ัใเท ี ท ุกครั้งท ี่เก ิดเหต ุ พนัทงานประจำ 

รถ มีหนัาท ี่สอด•ส ่องด ูแลการทำผ ิดใดๆท ี่อาจเก ิดข ึ้นก ับผ ู้โดยสาร เช ่โเการก ักทรัทย ์บนรทโดยสาร การทำอนาจาร 

โดย เฉพ าะก ับผ ู้โดยสารสต ่ร ิ การทะเลาะว ิวาท  น ัก เร ิฆนตก ันบนรถโดยสาร พน ักงานประจำรถต ้องเทนช ้อม ูล 

และแจ ้งเจ ้าหน ้าท ี่ตำรวจท ี่ใกล'ท ี่ส ุคท ันท ี

Iอกสารพนายเลข 3- พ า  6
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แผนด้านส่ิงแวดล้ฮม

3

แนบ [พร.3-06-007 .1,'-'./ ฯ,

หน้า 7 (ร^

1. กำหนดระยะเวลามาตรการตรวจเช็คควันดำและเสียง

บรษิทัฯไดว้างแผนคดัแปลงเครือ่งยนตม์าใชก้ำฃธรรมชาตอิดั NGV มาตัง้แตป่ ี 2550 จนถึงปัจจุบัน 
ทางบรษิทัฯ ดำเนนิการคดัแปลงรถโดยสารทกุคนั ทำใหล้ดป ๋ญหาควันดำ ลฅษญัหามลพษิลงใปใ!,?ทก โดยท่ี 
บริษทัฯหอ้งนำรถเดา้ตรวจเชค็สภาพควันดำและคา่มลพษิใ?]ใหเ้กน๊มาตรฐาหทีก่อหมๅขดำหนด1ป็บ1(1;;ราต8์ง 
จดัทำรายการการดรวจสง่ใหอ้งคก์ารฯ!บทราบ
2. กำหนดระยะเวลาในการปรับเปล่ียนเคร่ืองยนต์

บรษิทัฯ ไดร้การกำหนดระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและดแูลรกัษาเครือ่งยนตใ์นระบบ NGV ตา 
มาตรฐานของบรษิทัฯทีท่ำการตดิคงอปุกรณ์
3. การรักษาความลโะอาดรถโดยสาร อู่จอดรถและท่าปล่®ยรถ

°  บร ิษ ัทฯ จ ัดให ้พน ักงานทำดวามสะอาดค ัวถ ังรถท ุกค ัน  โดยให ้พน ักงานข ับรถนำรณวี!ณเด ้ามา 

เพ ื่อทำความสะอาด ใรั้งภายนอกและภายในรถ

° บร ิษ ัทฯ จ ัดให ้พน ักงานเก ็บค ่าใคขสาร ทำด ูแลเรื่องความสะอาดภายในรถท ุกครั้งท ี่รถ'บอด ท่ี 

ท ่าตนทาง เพ ื่อรอออกให ้บร ิการประชาชนต ่อไป

4. การจดัใหส้บื 'อบำบดันา!สยีบรเิวณ อูจ่รครถ

บร ิษ ัทฯ ได ้สร้างบ ่อค ักไข?รัน เพ ื่อค ักคราบนา?รันต ่างๆ ท ี่ผ ่านการใช้งานแล้วเพ ื่อไ?]ให ้ระบายลงอุ่แหล่ง 

น ํ้าธ รรมชาต ิ เพ ื่อลดมลพ ิษแก ่ส ึ๋งเทดล้อม

5. มาตรการกำกับดูแลการรักษาความสะอาด การเกิดมอภาวะจากเสียงและควันในบริเวณชุมซน
ต่างๆฑ่ิใช้เป็นอู่จอดรถและท่าปล่ร

© ห้ามเร่ฯเครื่องเวลาเช ้ามด ก ่อนนำรถออกให ้บร ิการ เพ ื่อลคมลภาวะทางเสียง 

^ / / หามต ิดเคร ื่องได ้ขณะรถจอดต ิดท ่าเป ็นเวลานาน เพ ื่อลดมลภาวะทางอากาศ 

o กำห นดสถานท ี่ท ิ้งขยะให ้เป ็น^ ค ัส วน  เพ ื่อด ูแลร ักษาความสะอาดในบริเวณท ่าปล ่อยรถแลง 

ลานซ ่อมรถ

6. มาตรการกำจัดสิ่งปฎิฐลบริเวณอู่จฟเรฉ ท่าปล่อยรถและสำนักงาน
ก ำห น ดการส ีกอบ รพ น ัก \าน เร ื่อ งค วามส ฺะอ าค  และนำแพน 5 ส. ม าป ร ับ ใช ้’!นการทำงาน ธาน้กงาน อู่ 

จอดรถ ท ่าปล ่อยรถ  ̂ ^ ^ เท น รจ ิต ส ำน ึก ใน ก า ร ร ัก ษ าค ว าม ส ะล าด แ ล ะ เง แ วด ล ้อ ม .

■  %


