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หน่วยงาน สำนักกฎหมาย กลุ่มงานนิติกรรม โทร ๐ ๒๒๔๕ ๔๙๖๔, ๐ ๒๐๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๓๑๗
ที่ สกม. (กนก.)
/ ๒๔๖๔
วันที่
เมษายน ๒๔๖๔
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ ๖๔
เรียน รอง ผอก.ฝบร. รอง ผอก.ฝรอ. รอง ผอก.ฝรร. ข.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.๗ ห.บป.
ด้ว ย กลุ่ม งานนิต ิก รรม สำนัก กฎหมาย ได้จ ัด ทำสัญ ญาให้ป ระกอบการเดิน รถโดยสาร
ประจำทางปรับ อากาศ สายที่ ๖๔ กับ บริษัท ขัยกรการเดิน รถ จำกัด ตามสัญ ญาเลขที่ ร.๑๒/๒๔๖๔ ลงวันที่
๑๙ เมษายน ๒๔๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ โท!!ส’วัสด)
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สำนัก งานใหญ่ เลขที่ ๑๓๑ ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ว ยขวาง กทม. ๑ 0๓ ๑ 0
โหร. 0-๒๒๔๖-๐๓๓๙, 0-๒๒๔๖-๐๗๔®-๔, 0-๒๒๔๖-๐๗๔๐-๒ โทรสาร 0-๒๒๔๗-๒®๘๙

สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ ๖๔
สัญญาเลขที่ ...1.1.9๒1๒๕๖๕......
สัญ ญาฉบับ นี้ท ำขึ้น ณ องค์ก ารขนส่ง มวลขนกรุง เทพ สำนัก งานใหญ่ ตั้ง อยู่เลขที่ ๑๓๑
ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ..รรรนนแเทย.น..๒๕๖๕..................
ระหว่าง องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพโดย นายสุระขัย เอี่ยมวซิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
ตามคำสั่งองค์ก าร ที, ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า “ผู้ใ ห้ส ัญ ญา”
ฝ่า ยหนึ่ง กับ บริษ ัท ขัย กรการเดิน รถ จำกัด โดย นายจิร าวัฒ น์ ธนะขัยวรพงศ์ กรรมการผู้ม ีอำนาจลงนาม
ผูก พัน นิต ิบ ุค คล ตามหนังสือ รับ รองของสำนัก งานทะเบีย นหุ้น ส่ว นบริษ ัท กลาง ซึ่ง จดทะเบีย นนิต ิบ ุค คล
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที' ๐๑๐๕๕๕๑๐๑๘๖๕๑ ตามหนังสือรับรอง
ฉบับที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๘๘๐๙๗ ลงวันที, ๑๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที' ๓๓๐ ถนนอิสรภาพ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไป๒สัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เงื่อนไขการอนุญาตให้เดินรถ
ผู้ใ ห้ส ัญ ญาตกลงอนุญ าตให้ผ ู้ร ับ สัญ ญานำรถโดยสารประจำทางปรับ อากาศซึ่ง เป็น
รถยนต์โดยสารตามสัญญาเลขที' ร.๙๖/๒๔๖๓ ลงวันที' ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ คัน เข้าร่วมเดิน รถ
ในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที' ๖๔ ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบกให้
ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ ๖๔ ซึ่อเส้นทาง วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบศร์
ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข้ในการขนส่งโดยสาร ผู้รับสัญ ญาต้องจัดให้มีเอกสาร
การจดทะเบียนรถโดยสารไว้ประจำรถที่ใข้ในการประกอบการเดินรถตามสัญ ญานี้แต่ละคันด้วย รายละเอีย ด
ตามเอกสารหมายเลข ๑

ข้อ ๒. คุณลักษณะของรถโดยสารที่จะนำมาเข้าร่วมเดินรถ
รถโดยสารประจำทางที'ผู้ร ับ สัญ ญาจะนำเข้า ร่ว มเดิน รถกับ ผู้ใ ห้ส ัญ ญาตามสัญ ญานี้
เป็น รถโดยสารปรับ ปรุงตัวถังใหม่ และดัด แปลงเครื่อ งยนต์ไ ข้ก ๊าซธรรมซาติ CNG จำนวน ๑๐ คัน ตามที่
ผู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนดรถโดยสารต้อ งมีม าตรฐานตามที'ทางราชการกำหนด และต้อ งผ่า นการเห็น ขอบจาก
กรมการขนส่งทางบก และต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพตัวกังและสีรถใหม่ด้วย รายละเอียดรถโดยสารตาม
เอกสารหมายเลข ๒
นอกจากนี้ร ถโดยสารจะต้อ งเป็น รถที'มีค ุณ ลัก ษณะ เครื่อ งอุป กรณ์ ส่วนควบต่างๆ
ขนาดความกว้าง-ยาว นํ้าหนักบรรทุก ตามมาตรฐานที่ผู้ให้สัญญากำหนดทุกประการ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไป
ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามสัญญาข้อ ๑ . และได้รับความเห็นขอบเป็นหนังสือจากผู้ให้สัญญาก่อน
นำรถโดยสารออกให้บริการตามสัญญานี้
/ผ ู้,รับสัญญา...

ผู้ร ับ สัญ ญาต้อ งจัด ให้ร ถโดยสารทุก คับ มีล ัก ษณะ ขนาด ความมั่น คงแข็ง แรง และ
ปลอดภัย ทั้งมีอุปกรณ์ป ระจำรถซึ่งสามารถใช้ก ารได้ดีโดยถูก ต้องครบถ้วนตามที่ก ฎหมายกำหนด และตาม
เงื่อนใฃในใบอนุญาตประกอบการฃนส่งๆทุกประการ รวมทั้งต้องมีสี ตราของผู้ให้สัญ ญา หมายเลขประจำรถ
หมายเลขทะเบีย นรถ จำนวนบรรทุก ผู้โ ดยสาร หมายเลขเส้น ทางเดิน รถ แผ่น ปึา ยบอกเส้น ทางเดิน รถ
ขื่อพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถ และให้มีข้อความที่เห็บได้ขัดเจนว่าเป็นรถร่วมบริการของผู้รับสัญญา
ตลอดจนระบุห มายเลขโทรศัพ ท์ข องผู้ใ ห้ส ัญ ญาที่ป ระซาขนสามารถติด ต่อ เพื่อ ร้อ งเรีย บกรณีข ับ รถหรือ
ให้บริการไม่สุภาพ ตามแบบ ขนาด และ ณ จุด ที่ผ ู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนดด้วยโดยผู้รับ สัญ ญาเป็น ผู้อ อกค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการเองและจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนนำรถออกให้บริการตามสัญญา
ในระหว่างอายุสัญญานี้ ถ้าปรากฏว่ารถคันใดมีลักษณะ ขนาด หรือมีเครื่องอุปกรณ์หรือ
ส่วนควบต่าง ๆ ของรถไม'ถูก ต้อ งตามที่ก ฎหมายบังคับ ไว้ หรือไม,มีค วามมั่น คงแข็ง แรงหรือ ปลอดภัย หรือ
ผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิสั่งให้ผู้รับสัญญาหยุดใช้รถคันบั้นได้ทันทีจนกว่าผู้รับสัญญา
จะได้แกใขให้ถูกต้องแล้วโดยไม่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงต่อการคิดค่าตอบแทนตามข้อ ๔
ข้อ ๓. อายุสัญ ญา
สัญ ญ านี้ม ีก ำหนดอายุส ัญ ญ า ๑ ปี นับ ทั้ง แต่ว ัน ที, ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึง วัน ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้รับสัญญาตกลงให้อายุสัญญานี้มีผลย้อนหลังจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
ในกรณีท ี่ใ บอนุญ าตประกอบการขนส'งๆ เส้น ทางที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญาข้อ ๑ ของ
ผู้ใ ห้ส ัญ ญาหมดอายุล งก่อ นวัน สิ้น สุด อายุส ัญ ญานี้ และผู้ใ ห้ส ัญ ญาได้ร ับ อนุญ าตให้ต ่อ อายุใ บอนุญ าต
ประกอบการฃบส่งๆ ดังกล่าวในเส้นทางนั้นๆ ต่อไปอีก ผู้ให้สัญญาตกลงให้ผู้รับสัญญาประกอบการขบส่งตาม
สัญญานี้ต่อไป เฉพาะเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการฃนล่งๆ จบครบอายุ
สัญ ญานี้ แต่หากผู้ให้สัญญาไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส'งๆในเส้นทางใด ให้ถือว่า
อายุสัญญาเฉพาะเส้นทางที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ หมดอายุลงได้สิ้นสุดลงด้วย โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้สัญญา
กรณีท ี่ก รมการขนส่ง ทางบกปรับ ปรุงเส้น ทางเดิน รถโดยสารประจำทางตามสัญ ญานี้
เป็น อย่า งอื่น คู'สัญ ญาตกลงให้ใช้เส้น ทางที่ป รับ ปรุงใหม่แ ทนเส้น ทางเดิน รถฯ เดิมต่อไป โดยผู้ร ับ สัญ ญา
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้สัญญา
กรณีที่กรมการขนล่งทางบกสั่งยกเลิกเส้นทางเดินรถประจำทางตามสัญญานี้ ให้สัญญานี้
สิ้นสุดลงทันที โดยผู้รับสัญญาไม'มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าซดเขย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้สัญญา
ข้อ ๔. ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญ าตให้เข้าร่วมเดิน รถโดยฝึาร
ผู้รับสัญญาตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการอนุญาตให้เช้าร่วมเดินรถโดยสาร
ประจำทางดังนี้
๔.๑ ค่า ธรรมเนีย มทำสัญ ญาตามจำนวนรถโดยสารในอัต ราคัน ละ ๑,๐๐ ๐ บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน ๑๐ (สิบคัน) คัน เป็นเงิน®๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าภาษีม ูล ค่าเพิ่ม
ร้อ ยละ ๗ (เจ็ด ) เป็น เงิน ๗๐๐ บาท (เจ็ด ร้อ ยบาทถ้ว น) รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น จำนวน ๑๐,๗๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่น เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้รับสัญญาได้จ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก' ผู้ให้สัญญาในวันทำสัญญาถูกต้องครบถ้วน
แล้วตามใบเสร็จรับเงินองค์การเลขที่ (+๖๔-๔-FTโ-๐๑๘๐ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

/ ๔๒ ...

<ๅ '^') จ Q4o O ’(น'.

ร*น9 ‘คั

*

๓
๔.๒ ผู้ใ ห้ส ัญ ญาตกลงให้ผ ู้ร ับ สัญ ญาชำระค่า ตอบแทนให้แ ก1ผู้ใ ห้ส ัญ ญา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การครั้งที่ ๒/๒๔๖๑ เมือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๑ ค่าตอบแทนคันละ ๗๘ บาท
(เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ต่อวัน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔.๓ ผู้รับสัญญาต้องชำระเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ พร้อมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตรา
ที่ท างราซการกำหนด ให้แ ก'ผู้ใ ห้ส ัญ ญาเป็น การล่ว งหน้า เดือ นละ ๒ (สอง) งวด งวดที, ๑ ชำระสำหรับ
ค่าตอบแทนระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๔ ของเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑ ของเดือน'นั้น ส่วนงวดที, ๒ ชำระ
สำหรับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน โดยชำระภายในวันที่ ๑๔ ของเดือนนั้น
ในกรณีวันที่ ๑ หรือวันที่ ๑๔ ของเดือนตรงกับวันหยุดทำการของผู้ให้สัญญาให้เลื่อนการ
ชำระเงินขึ้นมาเป็นวันสุดท้ายที่เป็นวันทำการก่อนถึงวันที่ ๑ หรือก่อนวันที่ ๑๔ ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
๔.๔ ถ้าผู้ร ับ สัญ ญาชำระเงิน ค่าตอบแทนล่าข้ากว่ากำหนดในข้อ ๔.๓ ผู้รับสัญ ญาต้อง
ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ (สิบห้า) ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระนับแต่วันผิดนัด จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน
ในกรณีผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้รับสัญญาชำระหนี้งวดใดแล้ว หากผู้รับสัญญา
ยังไม่นำเงินมาชำระ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องจากธนาคารผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗. ได้ทันที

ข้อ ๕. ตั๋วค่าโดยสาร
ผู้ร ับ สัญ ญาเป็น ผู้จ ัด ทำตั๋ว ค่า โดยสาร โดยค่าใช้จ ่า ยเป็น ของผู้ร ับ สัญ ญา ตามรูปแบบ
ลักษณะ ข้อความและราคาตามที่ผู้ให้สัญญากำหนด

ข้อ ๖. การโฆษณา

กรณีผู้รับสัญ ญาประสงค์จะทำการโฆษณาบนตัวรถโดยสารของผู้รับสัญ ญาผู้รับสัญ ญา
จะต้อ งยื่น เรือ งขออนุญ าตต่อ ผู้ใ ห้ส ัญ ญา และผู้ใ ห้ส ัญ ญากับ ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งเจรจาแบ่ง ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนจากการโฆษณากันก่อนที่จะทำการโฆษณา
หากผู้ร ับ สัญ ญาทำการโฆษณาบนตัว รถโดยสาร โดยไม1ไ ด้ข ออนุญ าตต่อ ผู้ใ ห้ส ัญ ญา
ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งชำระค่าตอบแทนจากการโฆษณาตั้ง แต่ว ัน ที,ทำการโฆษณา และต้อ งชำระค่าปรับ ให้แ ก่
ผู้ให้ส ัญ ญา ในอัต ราคัน ละ ๑ , ๐๐๐.-บาท (หนึ่งพัน บาทถ้วน) ต่อ วัน นับ แต่ว ัน ที่ท ำการโฆษณาจนถึงวัน ที่
ผู้ให้สัญญาอนุญาตให้ทำการโฆษณาได้

ข้อ ๗. หลักประกันสัญญาและหลักประกันค่าเสืยหาย
ในวันทำสัญญานี้
๗.๑ เพื่อ เป็น หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานี้ ผู้ใ ห้ส ัญ ญาตกลงให้ผ ู้ร ับ สัญ ญา
วางหลักประกันในวงเงิน ๑๔,๒๓๔ บาท (หนึ่งหมื่นลื่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๔ (ห้า)
ของค่าตอบแทบวันละ ๗๘.-บาทต่อคัน จำนวน ๑๐ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๔๖๔
โดยผู้ร ับ สัญ ญ าได้น ำห นัง สือ ต1ออายุส ัญ ญ าคํ้า ประกัน ของธนาคารธนซาต จำกัด (มหาซน) เลขที่
๔๘๒๘๑๘๐๐๐๐๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๓ จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อวาง
เป็นหลักประกันในการทำสัญญาฉบับนี้จำนวน ๑๔,๒๓๔ บาท (หนึ่งหมื่นสี,พันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
และให้ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๑,๗๖๔ บาท(หนึ่งหมื่น หนึ่งพับ เจ็ด ร้อ ยหกสิบ ห้าบาทถ้วน) จะนำไปใข้เป็น
หลักประกันที่จะเพิ่มจำนวนรถต่อไป
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๗.๒ เพื่อเป็นหลักประกันค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ในอัตรา
คัน ละ ๑๕ ,๐๐๐.-บาท (หนึ่ง หมื่น ห้า พัน บาทถ้ว น) จำนวนรถ ๑๐ คัน รวมเป็น เงิน ๑๕ ๐,๐๐๐บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้รับสัญญาได้นำหนังสือต่ออายุสัญญาคํ้าประกันของธนาคารธนซาต จำกัด (มหาซน)
เลซที, ๕๘๒๘๑๘๐๐๐๐๔๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) เพื่อวางเป็นหลักประกันในการทำสัญญาฉบับนี้จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ
ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จะนำไปไซ้วางเป็นหลักประกันที่จะเพิ่มรถต่อไป
เมื่อผู้ให้สัญญาได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่เพิ่มขึ้น ผู้รับสัญญาจะนำหลักประกันมา
วางเพิ่ม ตามที่ผ ู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนดต่อ ไป หากผู้ร ับ สัญ ญาไม'ดำเนิน การตามที'ผู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนดดัง กล่า ว
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
ตลอดระยะเวลาที,ผู้ร ับ สัญ ญายัง คงผูก พัน รับ ผิด ชอบต่อ ผู้ให้ส ัญ ญาตามสัญ ญานี้ หาก
ผู้ให้สัญญาได้เรียกร้องให้ผู้คํ้าประกันซดใช้หนี้สินแทนผู้รับสัญญา และเป็นเหตุให้หลักประกันสัญ ญาตามข้อ
๗.๑ หรือ ๗.๒ แล้วแต่กรณี มีจำนวนลดน้อยลงไปเท่าใด ผู้รับสัญญาจะต้องจัดหาหลักประกันใหม่หลักประกัน
เพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้หักหลักประกันเพื่อซดใช้หนี้สินแล้ว ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอที่จะ
ชำระหนี้ให้ค รบถ้ว น ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งรับ ผิด ซอบซดใช้ห นี้ส ่ว นดังกล่าวให้แ ก'ผู้ใ ห้ส ัญ ญาภายในกำหนด
๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่ขดใช้หนี้ภายใน
กำหนด ให้นำความในสัญญาข้อ ๔.๔ วรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หลักประกันตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ผู้ให้สัญญาจะคืนให้แก'ผู้รับสัญญาโดยไม่มีดอกเบี้ย
เมื่อผู้รับสัญญาพ้นข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. การจดทะเบียนรถโดยฝ็ๆร
การจดทะเบีย นหรือ ต'อทะเบีย นรถโดยสารให้ท ำในนามของผู้ใ ห้ส ัญ ญ าเป็น
ผู้ประกอบการขนส่ง โดยผู้รับ สัญ ญาเป็น ผู้ดำเนิน การและรับ ผิดซอบในค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
is ^
เองทงสน
ในการต่อ ทะเบีย นรถโดยสารทุก ครั้ง ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งส่ง สำเนาทะเบีย นรถที'ได้
ต่อทะเบียนแล้วให้ ผู้ให้สัญญาภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันต่อทะเบียน

ข้อ ๙. เงื่อนไขการเดินรถของผู้รับสัณฺถุท
๙.๑ ผู้รับสัญญาจะต้องเดินรถรับส่งผู้โดยสารตามข้อกำหนดเงื่อนไขและเก็บค่าโดยสาร
ตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ ตามสัญญาข้อ ๑ โดยเคร่งครัด
ห้ามมิให้ผ ู้รับ สัญ ญาหยุดหรือระงับ การเดิน รถตามสัญ ญานี้ไม'ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
มิฉะนั้น หากเกิด กรณีด ัง กล่าว ผู้รับ สัญ ญายิน ยอมให้ป รับ ในอัตราคัน ละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)
ต่อวัน รวมทั้งดำเนินมาตรการลงโทษอื่น ๆ ได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้ และ
หากผู้ให้สัญญาเห็นว่าการหยุดหรือระงับการเดินรถดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายแก1ประซาขนผู้ใข้บริการ
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
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ในกรณีท ี'ผู้รับ สัญ ญาหยุดหรือ ระงับ การเดิน รถ หรือ กรณีพ นัก งานของผู้รับ สัญ ญานัด
หยุด งาน ผู้ให้สัญ ญามีสิทธินำรถโดยสารของผู้ให้สัญ ญาเดินรถแทนหรืออนุญ าตให้ผู้อื่นเดินรถแทนเป็นการ
ชั่วคราวโดยเก็บค่าโดยสารเองได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จาก ผู้ให้สัญญาหรือ
ผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับสัญญาจะยกเลิกหรือหยุดเดินรถก่อนสัญญาครบกำหนดได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน
๙.๒ ผู้ร ับ สัญ ญาต้อ งดูแ ลควบคุม ให้พ นัก งานขับ รถ พนัก งานเก็บ ค่า โดยสาร และ
พนักงานอื่น ๆ ของผู้รับสัญ ญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือ
ประกาศของผู้ให้สัญ ญาอัน เกี่ยวกับ การเข้าร่วมเดิน รถหรือการจัดการ หรือการประกอบการขนส่งที่ใข้อยู่แล้ว
รวมทั้งที่จะประกาศใช้ในอนาคต และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งสัญญานี้
๙.๓ ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งจัด ให้ม ีร ถโดยสารเพื่อ เดิน รถรับ ส่ง ผู้โ ดยสารในเส้น ทางตาม
สัญ ญา ข้อ ๑ ครบถ้ว นตามจำนวนที’ระบุไ ว้ในใบอนุญ าตประกอบการขนส่งและเส้น ทางตามสัญ ญาข้อ ๑
ตลอดอายุสัญญานี้
๙.๔ ผู้รับสัญ ญา จะต้องไม่เพิ่มจำนวนรถโดยสารที่เดินรับส่งผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่
กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑ ไม,ว่ากรณีใด ๆ เว้น แต่จ ะได้ร ับ อนุญ าตเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรจากผู้ใ ห้ส ัญ ญาก่อ น
หากมีก ารฝ่าสิน ผู้ใ ห้ส ัญ ญามีส ิท ธิป รับ ผู้รับ สัญ ญาในอัต ราวัน ละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพัน บาทถ้วน) ต'อคัน
ตามจำนวนรถที่เกินกำหนด
๙.๕ กรณีผ ู้ให้ส ัญ ญาเห็น ว่า จำนวนรถที่เดิน รับ ส่งผู้โดยสารในเส้น ทางใดไม่เพียงพอ
ให้บริการประซาฃนผู้ให้สัญญาจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาเพิ่มรถเข้าร่วมเดินในเส้นทางนั้นตามจำนวนที่เห็นสมควร
ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งจัด รถเพิ่ม ให้ไ ด้ต ามจำนวนดัง กล่า ว ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับ แต่ว ับ ที,ได้ร ับ แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจจัดหารถเพิ่มได้หรือได้ไม่ครบ ตามจำนวนภายในกำหนด
ดังกล่าว หรือในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญ ญาเห็น ว่ามีเหตุจำเป็น ที่จะต้องเพิ่มจำนวนรถให้เพียงพอ
บริการประซาขนเป็นการชั่วคราว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารของผู้ให้สัญญาหรือรถอื่นใดตามที่เห็นสมควร
เข้าเดิน รับ ส่ง ผู้โ ดยสารเพิ่ม เติม ในเส้น ทางนั้น และเก็บ ค่าโดยสารเองได้จ นกว่าผู้ร ับ สัญ ญาจะสามารถนำรถ
โดยสารเข้า ร่ว มให้บ ริก าร ได้ค รบตามจำนวนที'ผู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนด ทั้ง นี้ ผู้รับสัญ ญาไม,มีส ิท ธิเรีย กร้อ ง
ค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้สัญญา
๙.๖ กรณี รับ สัญ ญา รถโดยสารปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนขั้น ตาตาม กำหนดไว้ใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ และตามสัญ ญาข้อ ๑ ในเส้นทางใด ผู้ให้สัญ ญาจะเตือ นเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษร
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เห้ผู้รับสัญ ญาจัดรถเข้าปฏิบัติงานเห้ครบถ้วนภายเนกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน และถ้าผู้รับ สัญ ญาเม่อาจนารถ
เข้าปฏิบีติงานให้ครบได้ ภายในกำหนดดังกล่าว ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถโดยสารอื่นใดเข้าปฏิบัติงานในเส้นทาง
นั้นและเก็บค่าโดยสารเองได้ ทั้งนี้ กรณีรถมีจำนวนไม่ครบขั้นตํ่านี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาพ้นความรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใข้อยู่ในขณะนั้น
๙.๗ ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งควบคุม ดูแ ลให้พ นัก งานเก็บ ค่า โดยสารประจำรถแต่ล ะคัน
เก็บ ค่าโดยสารจากผู้โ ดยสาร ตามอัต ราและระยะทางตามที'คณะกรรมการควบคุม การขนส่ง ทางบกกลาง
กำหนด และจะต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนตามที่ทาง
ราซการหรือ กฎหมายกำหนดไว้ การเก็บ ค่าโดยสารจะต้อ งออกตั๋ว ค่าโดยสารให้ผ ู้โ ดยสารครบถ้ว นถูก ต้อ ง
สารที่ได้รับ ทุก ครั้ง รวมทั้งจะต้อ งอนุญ าตให้พ นัก งานของผู้ให้ส ัญ ญาที'แต่งเครือ งแบบหรือ
แสค่งิบ ตรปีร^^พนัก งานโดยสารรถโดยไม่ต ้อ งขำระค่าโดยสาร
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๙.๘ ในระหว่างอายุสัญญานี้ ผู้รับสัญญาจะต้องไม่ดำเนินการหรืออนุญาตหรือสนับสบุน
การดำเนิน การใด ๆ ไม่ว ่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม ให้ผ ู้อ ื่น นำรถอื่น นอกเหนือ จากรถที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตจาก
ผู้ใ ห้ส ัญ ญาเข้า เดิน รถหรือ ร่ว มเดิน รถรับ ส่ง ผู้โ ดยสารในเส้น ทางเดิน รถตามสัญ ญานี้ห รือ เส้น ทางอื่น ใด
ที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งฯ ไม่ว่าตลอดหรือบางส่วนของเส้นทางเดินรถและไม่ว่าเส้นทาง
นั้นจะเป็นเส้นทางที่ผู้ให้สัญญาได้อนุญาตให้ผู้รับสัญญาประกอบการขนส่งตามสัญญาหรือไม่ หากมีก ารฝ่าแน
ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
๙.๙ ผู้รับสัญญาจะต้องไม1นำรถโดยสารคันใดคันหนึ่งหรือหลายคันไปใช้ในกิจการอื่น
หรือใช้นอกเส้นทางที่กำหนดไวในสัญญานี้ เว้น แต่จะได้รับ อนุญ าตเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรจากผู้ให้ส ัญ ญาก่อ น
ทั้งนี้โม่รวมถึงกรณีรถโดยสารที,เสียหรือชำรุดบกพร่อง ชื่งต้องนำไปซ่อมแซมแกไขหรือรถโดยสารที่ต้องนำไป
ตรวจสภาพหรือ จอดเก็บ ตามปกติธ ุร ะ ในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ สัญ ญากระทำผิด สัญ ญาช้อ นี้ผ ู้ใ ห้ส ัญ ญามีส ิท ธิป รับ
ผู้ร ับ สัญ ญาเป็น รายคัน และรายวัน ในอัตราคันละ ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน ไม่ว่าผู้รับสัญ ญา
จะใช้รถคันนั้นบริการรับส่งผู้โดยสารเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดใบวันนั้นให้ถือว่าเป็นหนึ่งวัน
๙.๑๐ ผู้รับสัญญาจะต้องจัดให้รถโดยสารทุกคันที่ออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทาง มีความ
สะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกตัวรถอยู่เสมอ และในแต่ละวันจะต้องจัดให้รถโดยสาร เริมออกรับส่ง
ผู้โดยสารในเส้นทางเป็นคันแรกภายในเวลาอย่างช้าไม่เกินเวลาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขบส่งฯ
ตามสัญญาข้อ ๑ และคันต่อ ๆ ไปต้องออกเดินรถตามระยะเวลาการเดินรถที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตนั้นด้วยทั้ง
ต้องมีจำนวนรถครบถ้วนตามสัญญาข้อ ๑ เป็น ประจำทุก วัน จนกว่าจะถึงเวลาเลิกปฏิบ ัติก ารเดิน รถประจำวัน
ตามที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญ าตประกอบการขบส่งฯ ดัง กล่า วเว้น แต่ร ถคับ ที่เกิด อุบ ัต ิเหตุไ ม,อยู่ใ นสภาพที่
จะให้บริการได้อย่างปลอดภัย หรือคันที่เสียต้องจอดซ่อมแซมหรือในกรณีที่พนักงานขับรถหรือพนักงานเก็บค่า
โดยสารประจำรถคันนั้นนัดหยุดงาน
รถทุกคันทีออกรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถใด ต้องเดินรถให้สิ้นสุดตลอดเส้นทาง
เดินรถนั้น ห้ามตัด การเดิน รถในระหว่างเส้น ทางเดิน รถหรือ เดิน รถออกนอกเส้น ทางเดิน รถ หรือ เดิน รถเลย
ออกไปเกินกว่าเส้นทางเดินรถที่กำหนดไวใบใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เว้นแต่ใบอนุญาตดังกล่าวจะระบุไว้
เซ่นนั้น
๙.๑๑ ห้ามมิให้ผู้รับสัญ ญานำรถโดยสารที่เช้าร่วมเดินรถกับผู้ให้สัญญาไปให้บุคคลอื่น
เข่าหรือเข่าช่วงหรือเช่าซื้อหรือให้สิทธิการเดินรถแก'ผู้อื่นเพื่อเช้าเดินรถแทน หากตรวจพบว่าผู้รับสัญญากระทำ
การดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว และผู้รับสัญญาต้องหยุดการเดินรถทันที
๙.๑๒ กรณีที่ผู้รับสัญญาได้นำรถเข้าวิ่งร่วมกับผู้ให้สัญญา และรถคันดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การผ่อนชำระค่าเข่าซื้อ หรือ สัญ ญาสิน เชื่อ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้รับสัญญาไม,สามารถผ่อนชำระค่าเข่าซื้อ
หรือผิดสัญ ญาสินเชื่อ ผู้ให้ส ัญ ญายิน ยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อ หรือผู้ให้ส ิน เชื่อเสนอคำร้องเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรต่อ
ผู้ให้ส ัญ ญาเพื่อ พิจ ารณาการให้ผ ู้ให้เช่าซื้อ หรือ ผู้ให้ส ิน เชื่อ เสนอนิต ิบ ุค คลเช้าสวมสิท ธิเป็น คู1สัญ ญาแทนได้
โดยผู้ส วมสิทธิรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพว่าด้วยการบริห ารจัดการและ
กำกับ ดูแลรถโดยสารเอกซนร่วมบริการ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งข้อบังคับ
คำสั่ง ประกาศซึ่งผู้ให้สัญญากำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบถึงสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนหนี้สินที่ผู้รับสัญญาผูกพัน
กับผู้ให้สัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สวมสิทธิรายใหม่จะต้องเดินรถภายใต้อายุสัญญาที่คงเหลืออยู่เท่านั้น
/ช้อ ๑ ๐ ...
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ข้อ ๑๐ ความรับ ผิด ซอบของผ้รับ สัญ ญา กรณีรถโดยฝึารเกิดอุบัติเหตุ
๑๐.๑ กรณีพ นัก งานขับ รถ ขับ รถเกิด อุบ ัต ิเ หตุก ่อ ให้เกิด ความเสีย หายใด ๆ แก่
ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นใบเส้นทาง หรือนอกเส้นทางเดินรถตามสัญญานี้
ผู้รับสัญญาจักต้องรับผิดขอบซดใช้ค่าเสียหายนั้นเองแต่เพียงฝ่ายเดียว
กรณีท ี่ผ ู้โ ดยสารหรือ บุค คลภายนอกเรีย กร้อ งค่าเสีย หายหรือ ค่า สิน ไหมทดแทนจาก
ผู้ให้สัญญาไม่ว่าจะเรียกร้องด้วยการฟ้องศาลหรือไม่ก็ตาม ผู้รับ สัญ ญาจะต้องเช้าเป็นจำเลยร่วมกับผู้ให้สัญ ญา
หรือ เช้าร่วมเจรจาตกลงประนีป ระนอมยอมความด้วยทุก ครั้งทุก กรณี โดยผู้ให้ส ัญ ญาจะแจ้งเป็น ลายลัก ษณ์
อัก ษรให้ท ราบล่วงหน้าทุกครั้ง เมือ ตกลงค่าเสีย หายกัน ได้แ ล้ว หรือ มืค ำพิพ ากษาถึงที,สุดแล้ว ผู้'รับสัญ ญา
จะต้อ งเป็น ผู้ข ำระเงิน ดังกล่าวทั้งสิ้น หากผู้รับ สัญ ญาไม่จ ่ายค่าเสียหายหรือ ค่าสิน ไหมทดแทนภายในเวลาที่
ตกลงกันไว้กับผู้เสียหาย หรือจนเป็นเหตุผู้ให้สัญญาต้องถูกบังคับคดีตามคำพิพากษา ผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้อง
เอาจากธนาคาร ผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗.๑ นอกเหนือจากวงเงินที่ผู้รับสัญญาได้วางไว้ตามข้อ ๗.๒ ได้
หากผู้ให้ส ัญ ญาได้ข ำระหนี้ต ามคำพิพ ากษาแทนผู้รับ สัญ ญา ผู้รับสัญ ญาต้องซดใช้เงิน
ดังกล่าวพร้อ มดอกเบี้ย อัต ราร้อ ยละ ๑๕ ต่อปี คืนแก'ผู้ให้สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้สัญ ญา
ขำระเงินไป และได้แจ้งแก'ผู้รับสัญญาแล้ว หากผู้รับสัญญาไม่ขดใช้เงินคืนภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าสัญ ญา
เป็นอันเลิกกันทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวแก่กันก่อนเลย และผู้รับสัญญาต้องหยุดการเดินรถทันที
๑๐.๒ เมื่อ พนัก งานขับ รถขับ รถเกิด อุบ ัต ิเหตุก ่อให้เกิด ความเสียหายแก'ผู้โดยสารหรือ
บุคคลภายนอก ผู้รับสัญญาต้องเร่งแจ้งเหตุแก่ผู้ให้สัญญาทราบทันที และถ้าผู้ให้สัญ ญาถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือ
ต้อ งเช้าเป็น จำเลยร่ว ม ผู้ร ับ สัญ ญายิน ยอมจ่า ยค่าพาหนะ ค่า เบี้ย เลี้ย ง ค่าที่พัก ค่าทนายความ ค่า ป่ว ยการ
พยานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดีให้ผู้ให้สัญญาทั้งสิ้น และหากผู้1ห้สัญญาได้ทดรองจ่ายเงินดังกล่าวไป
ก่อน ผู้รับสัญญาจะต้องขำระคืนให้แก่ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วนภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่ผู้ให้สัญญา
แจ้งให้ทราบ ถ้าผู้รับสัญ ญาไม่ขำระคืนภายในกำหนด ให้นำความในวรรคแรกและวรรคสองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

ข้อ ๑๑. หน้าที่'ยองผู้รับสัญญา และความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
๑๑.๑ ผู้ให้สัญ ญาจะมอบอำนาจให้ผู้รับสัญ ญานำรถตามสัญ ญานี้ทุกดันไปตรวจสภาพ
และเสียภาษีรถยนต์ประจำปี รวมทั้งการจดทะเบียนตามกฎหมายต่อกรมการขนส่งทางบก โดยผู้รับสัญญาเป็น
ผู้รับภาระขำระค่าภาษีค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด
๑๑.๒ ผู้รับ สัญ ญาจะต้องจัดให้มืสถานที่ทำการ สถานที่จอดรถ เก็บรถ อู'ซ่อมรถ และ
บำรุง รักษารถ รวมทั้งมืท่ารถต้นทางและปลายทางให้เพียงพอสำหรับรถตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งฯ และสัญ ญาข้อ ๑ ของแต่ล ะสายการเดิน รถ ด้ว ยค่า ใช้จ ่ายของผู้ร ับ สัญ ญา และเป็น ผู้เสีย ค่า ใช้จ ่า ย
เกี่ยวกับ รถเองทั้งสิ้น เซ่น ค่านํ้ามัน เซื้อ เพลิง นํ้ามันหล่อลื่นทุกซนิด นํ้ามัน เบรค ค่าซ่อมรถหรืออุปกรณ์หรือ
ส่วนควบของรถที่สึกหรอ หรือขำรุดบกพร่อง หรือ เสียหาย ทั้งจะต้องจัดให้มืช่างประจำตลอดเวลาตามตาราง
การเดินรถเพื่อแกไขซ่อมแซมให้รถอยู่ในสภาพใช้การได้ดีตลอดอายุสัญญานี้ด้วย
๑๑.๓ ผู้รับสัญญาต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประจำรถและ
พนักงานอื่นเท่าที่จำเป็นให้เพียงพอปฏิบัติงานตลอดอายุสัญญานี้โดยพนักงานของผู้รับสัญญาทั้งหมดไม่มืฐานะ
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ให้สัญญา รวมทั้งผู้รับสัญญาจะต้องให้พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับสิทธิต่าง
ๆ อันพิงไต้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานต้องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้น
^===4™?^)ทุมายกำหนด นอกจากผู้รับสัญญาจะต้องออกค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งเอง รวมทั้ง
ระiก ัน ัเว้ร ุม เสีย หายอัน เกิด แก่'ชีว ิต หรือ ร่างกาย,ข องบุค คลภาย,นอก หรือซึ่งผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดขอบ
น ื^ ว ่f jา,^ ข,!ส่-งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พ
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พนัก งานหรือ ลูก จ้างตำแหน่ง พนัก งานขับ รถ พนัก งานเก็บ ค่าโดยสารหรือ พนัก งาน
นายตรวจของผู้รับ สัญ ญาต้อ งเป็น บุค คลที,ได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ขับ รถ ใบอนุญ าตเป็น ผู้เก็บ ค่าโดยสารหรือ
ใบอนุญ าตเป็น นายตรวจแล้ว แต่ก รณีใ ห้ถ ูก ต้อ งตามกฎหมายว่าด้ว ยการขนส่ง ทางบกด้ว ย และผู้รับ สัญ ญา
จะต้องจัดส่งประวิตฃองพนักงานขับรถทุกคนให้ผู้ให้สัญญาโดยด่วนทุกครั้งที่ได้จ้างบุคคลนั้นเช้าทำงาน
ผู้รับ สัญ ญาจะต้องควบคุมดูแลพนักงานขับ รถ พนักงานเก็บ ค่าโดยสาร และ พนักงาน
นายตรวจ ให้แ ต่ง กายสะอาดเรีย บร้อ ยด้ว ยเครือ งแบบที่ผ ู้ใ ห้ส ัญ ญากำหนด และปฏิบ ัต ิห น้า ที่โ ดยมี
กิร ิย ามารยาทที่ด ี สุภาพ เคารพกฎจราจร และให้ค วามสะดวกและปลอดภัยแก,ผู้โดยสารในการใช้บริการ
ตลอดจนไม่ก ่อ ความเดือ ดร้อ นรำคาญหรือ ขับ รถเป็น ที่น ่า หวาดเสีย วหรือ อาจก่อ ให้เกิด อัน ตรายแก่
บุคคลภายนอกผู้ใข้รถใช้ถนนและผู้โดยสาร
๑๑.๔.ผู้รับสัญญามีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารตามสัญญานี้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับสัญญาทั้งสิ้น โดยจะต้องมีระบบการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบอื่น ๆ ของรถโดยสาร
อย่างมีมาตรฐานมีแผนการดำเนินงานตามระเบียบองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและ
กำกับดูแลรถโดยสารเอกซนร่วมบริการ 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 ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งจัด ทำประกัน ภัยรถโดยสารตามสัญ ญานี้ท ุก คัน ตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัยจากรถ และจัดทำประกัน ภัยรถยนต์ตามกฎหมายไม1ตากว่าประเภท ๓ โดย
ผู้รับสัญญาเป็นผู้ออกค่าเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองในวงเงินประกันภัยดังนี้
(ก) ความรับ ผิด ต่อ การบาดเจ็บ หรือ เสีย ชีว ิต ของบุค คลภายนอกรวมผู้โ ดยสารคนละ
ไม1น้อ ยกว่า ๗๔๐,๐๐๐ บาท (เจ็ด แสนห้า หมื่น บาทถ้ว น) ค‘รั้ง ละไม'น้อ ยกว่า ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท
(สิบล้านบาทถ้วน)
(ข) ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ครั้งละ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
(ค) ความรับ ผิด ขอบต่อ การบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต ของพนัก งานขับ รถหรือ พนัก งานเก็บ
ค่าโดยสารหรือพนักงานนายตรวจที่อยู่บนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง คนละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ร ับ ส ัญ ญ าต้อ งต่อ อายุก ารป ระอัน ภัย ก่อ น ครบ กำห น ดระยะเวลาลิ่น ส ุด การ
เอาประกัน ภัย ตลอดอายุส ัญ ญ านี้ และส่ง สำเนากรมธรรม์ป ระอัน ภัย ทุก ฉบับ ให้แ ก'ผู้ใ ห้ส ัญ ญาภายใน
๑๔ (สิบห้า) วับ นับแต่วันที่จัดทำหรือต่ออายุการประกันภัยรถโดยสารตามสัญญานี้
๑๑.๖ ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งส่ง สำเนาบัญ ชีง บดุล รายได้ รายจ่า ยประจำบีภ าษีเงิน ได้
นิติบุคคลของตนให้ผู้ให้สัญญาภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้รับสัญญาส่งงบดุลดังกล่าวให้

๙

๑๑.๗ ในระหว่า งอายุส ัญ ญานี้ ถ้า มีเหตุจ ำเป็น ต้อ งอัน แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงเพิ่ม เติม
ข้อกำหนดในสัญญานี้ประการใด คู'สัญ ญาจะเจรจากัน ด้วยความเข้าใจอัน ดี เมือตกลงกันไดให้ทำเป็นสัญ ญา
แก้ไขเพิ่มเติมลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
๑๑.๘ ผู้รับสัญ ญาจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบการเดินรถตามสัญ ญานี้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา
ในกรณี ร ับ สัญ ญาขอเลิก สัญ ญาก่อ นสิ้น สุด อายุส ัญ ญาและ ใ ห้ส ัญ ญาอนุญ าต
ผู้รับสัญญาต้องชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินค่าตอบแทนตามข้อ ๔.๒ ในส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระทั้งหมดให้แก'ผู้ให้สัญญาจนกว่าผู้ให้สัญญาได้ทำสัญญากับผู้อื่นให้เป็นผู้ประกอบการเดินรถฯในเส้นทาง
เดิน รถตามสัญ ญานี้แล้ว หรือกรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกใบอนุญ าตประกอบการขนส่งๆ ตามข้อ ๑ แล้ว
โดยผู้ให้สัญญามีสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากธนาคารผู้คํ้าประกันได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ผู้รับ
สัญ ญาชำระก่อน ทั้ง นี้ ให้ใข้ค วามในข้อนี้บ ังคับ กรณีผู้รับ สัญ ญาขอเลิก การเดิน รถตามสัญ ญานี้ บางเส้นทาง
(หากมี) โดยอนุโลม
๑๑.๙ เมือ สัญ ญาสิ้น สุด ลงไม'ว่า ด้ว ยเหตุใ ด ผู้ร ับ สัญ ญาต้อ งหยุด เดิน รถทัน ที หาก
ผู้รับสัญ ญาไม'หยุดเดินรถ ผู้รับ สัญ ญายิน ยอมชำระค่าปรับ ให้แก'ผู้ให้ส ัญ ญาเป็น จำนวนวัน ละ ๓,๐๐๐.-บาท
(สามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่ว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถเป็นจำนวนเที่ยวหรือระยะทางเท่าใด นอกจากนั้นผู้รับสัญญา
จะต้องลบตราของ ผู้ให้สัญญา หมายเลขประจำรถ รวมทั้งข้อความหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจทำให้ประซาขนเข้าใจว่า
เป็นรถโดยสารประจำทางของผู้ให้สัญญา หรือร่วมกิจการอยู่กับผู้ให้สัญญาออกจากรถให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๔ วัน
นับ แต่วัน ที,สัญ ญาสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับ สัญ ญาไม'ดำเนิน การให้ครบถ้วน ผู้ร ับ สัญ ญายิน ยอมชำระค่าปรับ ให้แ ก่
ผู้ให้สัญญาในอัตราคันละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน และทั้งสองกรณีดังกล่าวผู้รับสัญญาจะต้อง
ชำระค่าเสียหายให้แก'ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้สัญญา หากไม'ชำระ
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากธนาคารผู้คํ้าประกันตามข้อ ๗.๑ ได้ทันที
๑๑.๑๐ หากผู้รับ สัญ ญาประสงค์จะต่อ อายุส ัญ ญา ผู้รับสัญ ญาต้องมีหนังสือขอต่ออายุ
สัญญาถึงผู้ให้สัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี และเมื่อผู้ให้สัญญาตกลงต่ออายุสัญญาให้
และไต้ท ำสัญ ญาขึ้น ใหม่แ ล้ว ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งนำรถโดยสารใหม่ท ี,มีม าตรฐานตามที่ผ ู้ใ ห้ส ัญ ญาและทาง
ราชการกำหนดมาเดินรถแทน
ท
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ข้อ ๑๒. การปฏิบัติผิดสัญญาของผู้รับสัญณา
๑๒.๑ ในกรณีท ี่พ นัก งานขับ รถ พนัก งานเก็บ ค่า โดยสาร หรือ พนัก งานอืน ใดของ
ผู้รับสัญญาไม่ปฏิบติให้เป็นไปตามที่กำหนดไวในสัญญา หรือกระทำการโดยประมาทก่อให้เกิดอันตรายแก'ชีวิต
หรือร่างกายของผู้โดยสารหรือประขาซนผู้ใช้รถใช้ถนน หรือถูกผู้โดยสารหรือประขาขนผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียน
และผู้ใ ห้ส ัญ ญาสอบสวนแล้ว เห็น ว่ามีม ูล ความจริง หากเป็น กรณีท ี่ม ีก ารกำหนดบทลงโทษไว้ใ นระเบีย บ
ให้ด ำเนิน การตามระเบีย บที'ใช้บ ัง คับ อยู่ใ นขณะนั้น แต่ห ากเป็น กรณีน อกเหนือ จากที่ก ำหนดในระเบีย บ
ผู้รับสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินครั้งละ ๑ , ๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ในกรณีเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่กล่าวในวรรคก่อนขํ้าเกินกว่า ๑ (หนึ่ง) ครั้ง ในรอบ
๑ (หนึ่ง) เดือน ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นโดยพนักงานคนเดิมหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะถือว่าผู้รับสัญญาไม่ใสใจที่จะ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ถูกต้องตามสัญญาที่ม่งประสงค์จะให้บริการที่ดีแก่ประซาซนและให้ถือว่าผู้รับสัญญา

ภายใต้บ ังคับ ข้อ ๑๒.๑ วรรคสอง ในกรณีผ ู้รับ สัญ ญาปฏิบ ัต ิผิด สัญ ญาหากเป็น กรณีท ี่ม ีก าร
กำหนดบทลงโทษไว้ใ นระเบีย บ ให้ด ำเนิน การตามระเบีย บที'ใช้บ ัง คับ อยู่ใ นขณะนั้น แต่ห ากเป็น กรณี
นอกเหนือ จากที่ก ำหนดในระเบียบ ผู้ให้สัญ ญาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับสัญ ญาแก้ไขปรับปรุงหรือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา หากผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรภายในเวลาที่กำหนดให้ ผู้ให้
สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญานึ้ใด้ทันที
๑๒.๒ ถ้า ผู้ร ับ สัญ ญ าผิด นัด ไม่ช ำระเงิน ค่า ตอบแทนติด ต่อ กัน เกิน กวา ๒ งวด เมื่อ
ผู้ให้สัญญาได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับสัญญายังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดให้ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ได้ทันที
๑๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับสัญญาไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และสัญญานี้มิไต้กำหนด
ค่าปรับในกรณีเซ่นนื้1ว้โดยเฉพาะผู้รับสัญญาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินวันละ ๒,๐๐๐.-บาท
(สองพันบาทถ้วน) ต่อกรณี จนกว่าผู้รับสัญ ญาจะปฏิบัติตามสัญ ญาถูกต้องครบถ้วนหรือจนกว่าผู้ให้สัญ ญาจะ
บอกเลิกสัญญา
๑๒.๔ ค่าปรับใด ๆ ที,ผู้ร ับ สัญ ญาจะต้อ งชำระตามสัญ ญานี้ ผู้รับ สัญ ญาจะต้อ งชำระให้แ ก่
ผู้ให้สัญญาภายใน ๗ (เจ็ด ) วัน นับ แต่วัน ที่ผ ู้ให้ส ัญ ญาแจ้งให้ท ราบเป็น ลายลัก ษณ์อ ักษร หากไม่ชำระภายใน
เวลาดังกล่าวผู้ให้สัญญามีสิทธิบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบีตตามสัญญาได้ทันที
๑๒.๕ การบอกเลิกสัญญานี๋ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับสัญญาหลุดพ้นจากการชำระหนี้
ที่ผู้รับสัญญายังค้างชำระหรือที่ผู้รับสัญญาจะต้องซดใช้ให้แก่ผู้ให้สัญญา
ข้อ ๑๓. สิท ธิของผู้ให้ส ัณ ูณ ูาภายหลังบอกเลิก สัญ ญา
ในกรณีผู้ให้สัญญาบอกเลิกสัญญา ผู้ให้สัญญามีสิทธินำรถหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเดินรถใน
เส้นทางเดินรถตามสัญญานื้ใด้ทันที ทั้งมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
คํ้าประกันให้ชำระเงินตามหลักประกันได้ นอกจากนี้ ผู้รับสัญญาจะต้องรับผิดขอบชำระเงินใด ๆ ในส่วนที่เกิน
กว่าหลักประกันดังกล่าว (หากมี) ให้แก'ผู้ให้สัญญาจนครบถ้วน

ข้อ ๑๔. การวินิจฉัยหรือดีความสัญญา
ในกรณีที่เกิดบีญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือมีกรณีจะต้องมีการตีความสัญญา
นี้ ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้สัญญาทุกกรณี และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดย
ผู้รับสัญญาจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้ให้สัญญาอันเนื่องจากคำวินิจฉัยดังกล่าวไมได้

ข้อ (ร>๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๕:.๑ เอกสารหมายเลข ๑ : ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
จำนวน ๒๘ หน้า
๑๕:.๒ เอกสารหมายเลข ๒ ะรายละเอียดรถโดยสาร
จำนวน ๑๑ หน้า
๑๕:.๓ เอกสารหมายเลข ๓ : แผนการดำเนินงาน
จำนวน ๖ หน้า
ในกรณีเอกสารแนบท้า ยสัญ ญาขัด หรือ แย้ง กับ สัญ ญานี้ใ ห้ใ ช้ข ้อ ความในสัญ ญานี้บ ัง คับ
ในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับสัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๔
/สัญญา'นี้...

สัญ ญานี้ท ำขึ้น เป็น สองฉบับ มีฃ ้อ ความถูก ต้อ งตรงกัน คู,สัญ ญาได้อ ่า นและเข้า ใจข้อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

\

ลงชื่อ

ผู้ให้สัญญา
(นายสุระ,ชัย อียมวซิรสกุล)
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ลง:ชื่อ..ร.,. ? . ^ ? ' . ? t โ..ผู้'รับสัญญา
(บริษัท ขัยกรการเดินรถ จำกัด
นายจึราวัฒ น้ ธนะขัยวรพงศ์ กรรมการผู้มือำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)
ลงซอ.....................................................พยาน
(นายมานิตย์ รื่นภาคจิตร้)
ลงชื่อ

.พยาน
(นายประเสริฐ ฃุนเภา)

ป

p

gี & i #

เอกฟ้า?หมายเลข า จ้านวน 28 หน้า หน้า า
ขส.บ. 12 ก.

ต ่อ ร ท ย ู,

ใบอนุญ าตประกอบการขนส่ง ประจำทาง
ด้ว ยรถที่'ใช้ใ นการ'ขนสํง ผู้โ ดยสาร

ใบอนุญาตที่

ก ท .1ก า /2562

นายทะเบียนออกใบอนุญ าตให้ กงคกา*5ช?ฟ งมช?เกน ุง I ทพ
สำนักงานซื้อ
ฮ๊ง คการิm z w n m เท'VI เ กพ
อ ยู่เ ลข ที่ . 131 ทพนเททมร่วมมิตร
แชวงห้ว ยขวาง Iขดห้ว ยชวาง กรุง เทพมทุา น8ร
มีสิทธิประกอบการขนส่งประจำทาง ในเสันุทางหมวด
1 ■ ^-'1 64
วงกAมส่/ทนหฟ้วง - รัต ทาธเขศร /
ใบอนุญ าตฉบับ นี้ให้มีอายุ 7 ปี นับตั้งแต่วุ้นที่ ■’ เดือ น n,w nsu
พ.ศ. 2560
ถึงวันที่
เดือ น
tm
พ.ศ. 2567
โดยให้ป ฏิบ ัต ิต ามกฎหมายและเงื่อ นไขที่น ายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญ ญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในใบอนุญ าตนี้
V
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โดยอนุมัติตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๔๖๓
เมื่อวันที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๔๖๓ นายทะเบีย นกลางได้ก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อ นไขการเดิน รถตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราขบัญ ญัต ิก ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒ ไว้ในใบอนุญ าตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข้
ในการขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร โดยให้จัดการเดินรถตามความเป็นจริง
แต่ทั้งนี้ จำนวนเที่ยวการเดินรถต้องสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง
เดิน รถ และจะต้อ งมีจ ำนวนเที่ย วการเดิน รถในแต่ล ะเส้น ทางไม่ต ํ่า กว่า วัน ละ ๒ เที่ย ว (ไป ๑ เที่ย ว
กลับ ๑ เที่ยว) แต่หากข้อเท็จจริงไม่สามารถจัดการเดินรถได้ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารไม่เพียงพอและไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินรถ อย่างน้อยภายในหนึ่งสัปดาห์จะต้องมีจำนวนเที่ยวการเดินรถในแต่ละเส้นทางไม่น้อยกว่า
๒ เที่ยว (ไป ๑ เที่ยว กลับ ๑ เที่ยว)
ทั้ง นี้ ให้ม ีผ ลสิ้น สุด วัน ที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๔๖๓ และเมื่อ พ้น กำหนดระยะเวลาดัง กล่า ว
ให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งเดิมในแต่ละเส้นทาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ เป็นต้นไป

(นางสาวหทัยธร เก!แตร
ผู้อ ำนวยการกองการเจ้าห
ผู้อำนวยการกองบริหารรถโดยสารประ^
ทำการแทน นายทะเบียน'

น ้^

C Y K T ) |)

Qๆ)ธาฮ่

' บ า .

< ร^*)I :

(นางสาวราตรี บุญนิตย์)
ทัวหน้าส่วนใบอนุญาตปรรกอบการ
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โดยอนุมัติตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕:๖๓ นายทะเบียนกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยกเว้นและลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด ที่ม ีเส้น ทางต่อ เนื่อ ง และหมวด ๔
กรุงเทพมหานคร ไว้!นใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ตามมาตรา ๓๑ (๗)
แห่งพระราชบัญญ้ตการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
๑ . อนุม ัต ิใ ห้ต ำรวจในเครื่อ งแบบได้ร ับ การยกเว้น และลดหย่อ นอัต ราค่าโดยสารรถโดยสาร
ประจำทาง เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร
เซ่นเดียวกับผู้ตรวจการ
๒. อนุม ัต ิใ ห้น ำหลัก เกณฑ์ก ารยกเว้น และลดหย่อ นอัต ราค่า โดยสารรถโดยสารประจำทาง
เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุง เทพมหานครและจัง หวัด ที่ม ีเส้น ทางต่อ เนื่อ ง และหมวด ๔ กรุง เทพมหานคร
ที่เคยอนุม ัต ิไ ว้เดิม ใช้บ ัง คับ กับ ผู้ป ระกอบการเอกซนที่ไ ด้ร ับ ใบอนุญ าตประกอบการขนส่ง ทั้ง นี้ ไม่รวมถึง
รถโดยสารแบบประกันที่นั่ง ได้แก่ มาตรฐาน ๒ (จ) (รถโดยสารปรับอากาศเน ๒ ที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน ๖0 ที่นั่ง)
และรถมาตรฐาน ๒ (ค) (รถโดยสารปรับ อากาศชั้น ๒ ที่ม ีจำนวนที่น ั่งตั้งแต่ ๒๑ ถึง ๓0 ที่นั่ง ไม่มีที่สำหรับ
ผู้โดยสารยืน)
๓. อนุมัติให้ยกเว้นค่าโดยสารไม'รวมค่าธรรมเนียมแก่พระภิกษุ สามเณร 'ที่ใช้บริการรถโดยสาร
ประจำทางปรับอากาศชั้น ๒ เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๔
กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเงื่อนไขการยกเว้นและลดหย่อนค่าโดยสาร ดังนี้
๑) เงื่อนไขการยกเว้น/ลดหย่อนค่าโดยสาร (รถธรรมดา)
๑ . บุคคลต่อไปนีได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

๑)
๒)
๓)
๔)
๔)

ผู้ตรวจการขนส่งทางบก
พระภิกษุ สามเณร และแม่ซีที่ถือหนังสือรับรองการบวชจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประขาขน
ตำรวจ บุรุษไปรษณีย์ ในเครื่องแบบ
ผู้ถึอบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการขนส่ง
ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสาร
ประจำทาง
๒. บุคคลต่อไปนี้!ด้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร
๒.๑ บุคคลต่อไปนึเด้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครื่งราคา
๑) ทหารในเครื่องแบบ
๒) ผู้ถ ือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทางครึ่งราคา ได้แก่
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญขัยสมรภูมิและทายาท
- ผู้ถือบํเตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
- ผ้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการขายแดน
- ผู้ถึอบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
—‘รนกรการi
------- -ะะะ^.( 5 ^“ พุผูbiu
้ถือบบั_1ทต1dรประจำตั
บ do/'U mdrlKl
วทหารผ่
IdW าIUJrll
นศึกเพUf
นอกประจำการ
Iu d«>น_ 111 1Id11 บท!
บัตVรชั
du_เ้นUsyที่ ๑ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๔
111
111
^ \ ผ ้ถือบัตรประจำตัวครอบธวัวทหารผ่านศึก บัตรขันที ๑

Cไ Y K f

:

บั ว้ วั

นี้

ร ุ) พ ๑ ษั a v - i h ) ธ ^ ว *
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- ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราฃการสนาม กรณีไปทำการรบในงาน
พระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณีสงคราม
เกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านลีกนอกประจำการ บัตร,ชั้นที่ ๑
๓) ผู้ส ูงอายุต ามพระราชบัญ ญัต ิผ ู้ส ูงอายุ พ.ศ. ๒£๔๖ แสดงบัตรประจำตัวประซาซนเมื่อมาใช้บริการ
รถโดยสารประจำทาง
๔) คนพิก ารทุก ประเภท ได้แ ก่ คนพิก ารที่เห็น เน้น ประจัก ษ์ หรือ คนพิก ารที่ถ ือ บัต รสมาซิก สมาคม
คนพิการ สมาคมใดสมาคมหนึ่ง
๒.๒ บัต รรายสัป ดาห์แ ละรายเดือ น สำหรับ บุค คลทั่ว ไปให้ล ดหย่อ นค่า โดยสารตามที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิ
จากคณะกรรมการควบคุมการขบส่งทางบกกลาง
๒.๓ บัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
๑) นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๓ ลงมา ให้เสียค่าโดยสาร ๑ ใน ๓ ของราคาตั๋วโดยสารรายเดือน
๒) นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๔ ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ให้เสียค่าโดยสาร เอ ใน ๓ ของราคาตั๋วโดยสารรายเดือน
๓) กรณีรถของ ขสมก. ให้ลดหย่อ นค่าโดยสารตามที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลาง

๒) เงื่อนไขการยกเว้น/ลดหย่อนค่าโดยสาร (รถปรับอากาศ)
๑. บุคคลต่อไปนีได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
- พระภิกษุ สามเณร และแม่ขีที่ถือหนังสือรับรองการบวซจากสำนักปฏิบัติธรรมพร้อมบัตรประจำตัวประซาซน
๒. บุคคลต่อไปนี๋ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร
๒.๑ บุคคลต่อไป'น!.ด้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา
๑) ผู้ถ ือ บัต รหรือ เหรีย ญตราของทางราชการที่ม ีร ะเบีย บระบุไว้ว่า มีสิทธิได้รับ การลดค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทางครึ่งราคา ได้แก่
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการขายแดน
- ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ผู้ถ ือ บัต รประจำตัวทหารผ่านศึก นอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตร
ชั้นที่ ๔
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑
- ผู้ถ ือ สมุด คู่ม ือ ประจำตัว ครอบครัว ทหารและเจ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิร าชการสนาม กรณีไปทำการรบ
ในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณี
สงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม
- ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ '
๒) ผู้ส ูงอายุต ามพระราชบัญ ญัต ิผ ู้ส ูงอายุ พ.ศ. ๒๔๔๖ แสดงบัตรประจำตัวประซาซนเมื่อมาใช้บริการ
รถโดยสารประจำทาง
๓) คนพิก ารทุก ประเภท ได้แ ก่ คนพิก ารที่เห็น เน้น ประจัก ษ์ หรือ คนพิก ารที่ถ ือ บัต รสมาซิก สมาคม
~
’
«1
A
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๓

๒.๒ บัต รรายสัป ดาห์แ ละรายเดือ น สำหรับ บุค คลทั่ว ไปให้ล ดหย่อ นค่าโดยสาร ตามที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
๒.๓ บัตรเดือนลำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
๑) นัก เรีย นตั้งแต่ช ั้น ม.๓ ลงมา ให้เสียค่าโดยสาร ๑ ใน ๓ ของราคาตั๋วโดยสารรายเดือน
๒) นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๔ ขึ้น,ไป นิสิต นักสืกษา ให้เสียค่าโดยสาร ๒ใน ๓ ของราคาตั๋วโดยสารรายเดือน
๓) กรณีรถของ ขสมก. ให้ลดหย่อ นค่าโดยสารตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลาง
กรณีผ ู้ม ีส ิท ธิได้ร ับ การลดหย่อ นค่าโดยสารตามข้อ ๒.๑ ให้เสียค่าโดยสาร ดังนี้
สำหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ (หมวด ๑ . ๔)
ที่เป็นรถใหม่หรือรถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒(£๖ท เป็นต้นไป
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑๕
๒0
๒๕

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๖
๘
๑0

ค่าโดยสารครึ่งราคา
รวมค่าธรรมเนียม (บาท)
ร)(5)
๑๕
๑๗

สำหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ (มาตรฐาน EURO หรือเทียบเห่า)(หมวด ๑ .๔)
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑๕
๑๖

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๖
๖
๗
๘
๙
๑0
๑0

๒0
๒๒
๒๔
๒๖

ค่าโดยสารครึ่งราคา
รวมค่าธรรมเนียม (บาท)
๑๐
(5)(ริ)
๑๓
(5)(ริ^
๑๖
๑๗
(9)Co

สำหรับรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ (หมวด ๑)
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
(บาท)
๑๓
๑๕
๑๗
(ริ)
๒๑
^

เ ^ YK™
ร^ร^.1.รP0?r

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕
๖
๗
๘
^ ๘
V 7
ไ'

ค่าโดยสารครึ่งราคา
รวมค่าธรรมเนียม (บาท)
๙
(5)(ริ)
๑๒
๑๕
๑๕
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สำหรับรถโดยสารใ]รัใ)คากาคชั้น ๒ (หมวด ๔)
ค่าโดยสารรวมค่าธรรมเนียม
(บาท)
(§)(§)
๑๓
(9)(แ.
๑๗
๑๙

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
๕
๖
๗
๘

ค่าโดยสารครึ่งราคา
รวมค่าธรรมเนียม (บาท)
๘
๙
๑®
๑๒
๑๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

(นางสาวราตรี บุญนิตย์)
หัวหน้าส่วนใบอนุญาตประกอบการ
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นี้เ พ
โดยอนุมัติตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ ๒/เอ๔๖๓
ทั้&มื่อวันที่ ๒๐ มีน าคม ๒๔๖๓ นายทะเบียนกลางได้กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถตามมาตรา ๓๑ (๑๑)
นี้ป้นี้ศแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒ ไว้ในใบอนุญ าตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุก เส้น ทางเป็น การชั่วคราว
จากเดิม เป็น ให้จ ัด การเดิน รถตามความเป็น จริง แต่ท ั้ง นี้จ ำนวนเที่ย วการเดิน รถต้อ งสอดคล้อ งกับ ปริม าณ
ความต้อ งการใช้บ ริก ารของผู้โ ดยสารในแต่ล ะเส้น ทางเดิน รถ และจะต้อ งมีจ ำนวนเที่ย วการเดิน รถ
ในแต่ล ะเส้น ทางไม่ต ํ่า กว่า วัน ละ ๒ เที่ย ว (ไป ๑ เท ี่ย ว กลับ ๑ เที่ย ว) เป็น เวลา ๑๘๐ วัน นับ แต่ว ัน ที่
คณะกรรมการควบคุม การขนส่ง ทางบกกลางมีม ดิ (สิ้นสุด'วันที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๔๖๓) และเมื่อ พ้น กำหนด
ระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ผ ู้ป ระกอบการขนส่ง จัด การเดิน รถตามเงื่อ นไขการเดิน รถที่ก ำหนดไว้ใ นใบอนุญ าต
ประกอบการขนส่งเดิมในแต่ละเส้นทาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๓ เป็นต้นไป

ผู้อำา
ผู้อำนวยการกองใ

‘K บุญนิตย์)
(นางสาวราตรี
หัวหน้าส่วนใบอนุญาตประกอบการ
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ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
ผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด ที่ม ีเส้น ทางต่อ เนื่อ ง และเส้นทางหมวด ๔
กรุง เทพมหาน่ค ร ให้แ ก่อ งค์ก ารขนส่ง มวลซนกรุงเทพ ตามมาตรา ๓0 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ
การขนส่ง ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยมีเงื่อ นไขว่า สำหรับ เส้น ทางรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขต
กรุง เทพมหานครและจังหวัด ที่ม ีเส้น ทางต่อ เนื่อ ง เมื่อ ได้ม ีก ารจัด สรรเส้น ทางตามแผนปฏิร ูป รถโดยสาร
ประจำทางในเขตกรุง เทพมหานครและจัง หวัด ที่ม ีเส้น ทางต่อ เนื่อ งแส้ว ให้องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
ขอเลิกประกอบการขนส่งต้ามมาตรา ๔๔ แห่ง■ พระราขบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

(นางคนางค์นงค์ ห\(สันพยะ)
หัวหนาส่วนการขนส่งผู้โดยสาง■ ประจำทาง
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โดยอนุมัติตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อ วัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๓ นายทะเบียนกลางได้กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถตามมาตรา ๓๑ (๑๑)
แห่งพระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญ าตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใข้
ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด ๑ และหมวด ๔ ในเขตกรุง เทพมหานครในทุก เส้น ทางเป็น การชั่ว คราว
จากเดิม เป็น ให้จ ัด การเดิน รถตามความเป็น จริง แต่ท ั้ง นี้จ ำนวนเที่ย วการเดิน รถต้อ งสอดคล้อ งกับ ปริม าณ
ความต้อ งการใช้บ ริก ารของผู้โ ดยสารในแต่ล ะเส้น ทางเดิน รถ และจะต้อ งมีจ ำนวนเที่ย วการเดิน รถ
ในแต่ล ะเส้น ทางไม่ต ํ่า กว่า วัน ละ ๒ เที่ย ว (ไป ๑ เท ี่ย ว กลับ ๑ เที่ย ว) เป็น เวลา ๑๘๐ วัน นับ แต่ว ัน ที่
คณะกรรมการควบคุม การ1ข นส่งทางบกกลางมีม ดิ (สิ้น สุด วัน ที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๖๓) และเมื่อ พ้น กำหนด
ระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ผ ู้ป ระกอบการขนส่ง จัด การเดิน รถตามเงื่อ นไขการเดิน รถที่ก ำหนดไว้ใ นใบอนุญ าต
ประกอบการขนส่งเดิมในแต่ละเส้นทาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

K

k t
ะวัห-่ VirORTAt'O^;

:

<5jl'ใ
(นางสาวราตรี บุญนิตย์)
ifoหน้าส่วนใบอบุญาตประกอบการ
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ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒£๖๒ เมื่อวันที่
๑ฟ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑ . อนุม ัต ิใ นหลัก การให้น ายทะเบีย นกลางกำหนด (ปรับ ปรุง) เงื่อนไขจำนวนรถเท่าที่ได้
ดำเนิน การทางทะเบียนและภาษีรถเส้น ทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
สายที่....’๖ ๔;วฺงกลมส'นามหลวฺง.-.รัตนา!ธิเบศรุ.........................................................................................................
๒. กรณีนายทะเบียนกลางได้กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขตามข้อ ๑ แล้ว ต่อมาผู้ประกอบการขนส่ง
ได้ข อเพิ่ม จำนวนรถให้ส อดคล้อ งกับ สภาพความต้อ งการใช้บ ริก ารของประซาซน อนุม ัต ิในหลัก การให้
นายทะเบียนกลางปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถได้ไม่เกินเงื่อนไขเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลาง
๓. กรณีน ายทะเบีย นกลางได้ป รับ ปรุง เงื่อ นไขการเดิน รถมาตรฐาน ๒ (จ) ที่ม ีลัก ษณะเป็น
ตู้โดยสารตามข้อ ๑ ที่ยังไม่ครบอายุการใช้งาน ต่อมาผู้ประกอบการขนส่งได้ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ
และประสงค์จะนำรถคันเดิมมาใช้ขนส่งในเส้นทางดังกล่าว อนุมัติในหลักการให้นายทะเบียนกลางปรับปรุง
เงื่อนไขการเดิน รถได้ไม่เกิน เงื่อ นไขเดิม ที่เคยได้รับ อนุม ัต ิจ ากคณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกกลาง
และบรรจุรถคันเดิมเช้าในบัญชี ฃส.บ.๑๑ ต่อไป
๔. กรณีที่น ายทะเบียนกลางได้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ ตามข้อ ๒. หรือข้อ ๓. ให้น่ารถ
เข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ พร้อมทั้งจัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติภายในกำหนด ๖๐ วัน
หากไม่ส ามารถนำรถ[ข้า ดำเนิน การได้ภ ายในกำหนด นายทะเบีย นกลางจะปรับ ปรุง เงื่อ นไขการเดิน รถ
เหลือเท่าที่ได้ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถแล้วภายในกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วับที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เแ -^ น ิ
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V n rพระ'จา'ทาง ในเขตก?งเทพมหานครแสะจ้งหวดที่นLิ ล้นทางต่อเนอง
ชุล้นทางป1โดยส C
J '
,
น;Jวต 1 ล',าย'ท 64 ซอเสนทาง วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบศริ

1;*:-K-

!าง
PC

!
®

1

2ว1เ1ทย เรมต้นจากสนามหลวง (หน้ากระทรวงยุติธรรม) ไปตามถนน ราชดํปเนินใน แยกซ้ายไป

'น ้ป ^ - ^ ^ยโ,1)0.าไปตามถนนพระอาทิดย์ไปตามถนนพระสุเมรุแยกซ้ายไปตามถนนลามเสน ถนนประชาราษฎร์
สาย 1 ล่อดใต้*ล่ะพานพระราม 7 ไปตามถนนพิบูลสงคราม ถึงแยกศรีพรสวรรค แยกขวาไปตำมถนนประชาราษฎร์
11ยกเ;าย‘(ฎตามถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี แยกซ้ายไปตามถนนสนามบินนํ้า นยกขวาไปตามถนนรัตนาธฌศร์ ซ้าม
สะพานสมเดล1พระนั่งเกล้า' แยก1ซ้าย1ไปตามถนนเพชรเกษม-รัต นาธิเบศร์ แยกซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนิ ถนน
สมเด็จพระป่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระป่นเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้า แยกซ้ายไปตามถนนพระอาทตย์
แยกซ้ายไปตามถนนราชินิ แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนน
ราชดำเนินใน จนสุดเล้นทางที่สนาป่หลวง (หน้ากระทรวงยุติธรรม)
เที่ยววนขวา เรมต้นจากสนามหลวง (หน้ากระทรวงยุติธรรม) ไปตามถนนราชดำเนินใน แยกซ้ายไป
ตามถนนราชินิ ข้ามสะพานสมเด็จพระป่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระป่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แยกขวาไปตาม
ถนนเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ แยก'ขวา'ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ แยกซ้ายไปตามถนนสนามบินนํ้า แยกขวาไปตาม
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ฝานตลาด อ.ต.ก.ร แยกซ้ายไปตามถนนนนทบุรี 1 แยกซ้ายไปตามถนนต้นโพธิ้ แยกซ้าย
ไปตามกนนประชาราษฎร์ ถึงแยกศรีพรสวรรค์ แยกขวาไปตามถนนพิบูลสงคราม ลอดใต้สะพานพระราม 7 ไปตาม
ถนนประซาราษฎร์ส าย 1 ถนนสามเสน, ถนนจัก รพงษ์ แยกซ้ายไปตามทนนราชดำเนิน กลาง อ้อ มอนุส าวรีย ์
ประชาธิปไตย แล้วกลับตามเล้นทางเติม(ทนนราซดำเนินกลาง) แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน จนสุดเล้นทางที่
สนามหลวง (หน้ากระทรวงยุติธรรม)
1r
ษปทุมธานี
แผนที่ลัง Iชป
% .%
เปีนนชุ
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
สัน นานี้ถ ายจ-ใกเอ กนิาไน้เวฟ้'

(นายสมพงษ์ สุเมธาธิกุล)
นักวิชาการขนส่ง 5
10 เมษายน 2546 _ .

f c C .......ดู้ง ่า
...........ผู้ต รว

K
เดยอนุม ัต1ิคคณะกรรมการควบกุ
ณะกรรมการทวนกุม การฃนกงท
การธนล่ง ทางรเ

\p
~
1
— / 2gy ทุ»]Wnrflff3^Wr?ธธน#'

ทรงท.

(นา'?!!กาพ:รณ บ ผุ ญ ^

tfjtoยเร!ทนการ คณะกรรมการเสัย คบการธนส่พ างย®)
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ไปบางแค ไปวงเวิยนใหญ่
หมายเหตุ ระยะทางตลอดสายยาว 52 กม. ถนนลาดยางและคอนกรีต
เอ ก ล ้า ? ฉ บ ับ น ํเ ป ็น .น ไ ย ใน ใบ อ น ุr yา^ทุ
9,

ต าม ท าต ท า 1 ( ° )

ๆ))ๅร์๑ < o u - d o d ^ u ? ^
สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
น้แนาน!;;ไ!';!โทท!,คูน•ร่'ทาต้ๆชุบั■ -.

# m เท■ นิถ ษาทน้ไเโ!?ทร#ว้^ 1
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ตารางเลขที่ 1/5406/2547

ตารางการเดิน รถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสันทางต่อเนื่อง
หมวด 1 สายที่ 64 ชื่อ เสัน 'ทางวงกลมสนามหลวง-รัต นาธิเบศร์ .
ระยะทาง
ปวงการเดินรถ

วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบศร์
r.,*.v

จำนวนเที่ยวการเดินรถชั้นตํ่าต่อวัน จำนวนรถ

(กม.)

52

ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 23.00 น.
ไป

กลับ

รวม

40

40
T. .»■

80

f■ ” , 9*

(คัน)

12-18
C.«4 ,. ๙

หมายเหตุ 1. ลัก ษณะรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)
2. ยกเลิก ตารางการเดิน รถเดิม และให้ฬ ตารางการเดิน รถนี้แทน
สำเนานี้ถ ่'พขากเอ m m ตัว วัร'่.ไ,

สง4 ,.. 1,j

พผู ล่ าt-

ล-ใซอ’..........................’.•พ '5 ■ •: .

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
1^ขกรทาร^, '

(นางสาววีร ะยา จิวดิวานนท์)

CYKT

นักวิชาการขนส่ง 5

J^ANSPORTftf'f

15 ตุล าคม 2547

ไ).ท { ( d ll O il:

โดเรรนุรรัติลณะกรรมทารควบคุผ กา ร'ยนส่งทางบก กลาง เส์อคราวประm

0J

X . ......J L L ^ A k S . M ......... 3 0 ษ.ย( แา'รนภา?''.'77ท!. "! ญ ญ วัฒ?{ว ถโชย’)

กุ้ซ่วย18 ชานุการ Hfii"!,:;ะ.;.,.."!:..-.-.บทฺนก-รชกส่ง!'ท'.?นกกเรา''

สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก
กรมกๆรฃนส่ง ทางบก

3 0 ใ ! พ 254V
ท์า เนานถายจากกสาร ค ัว จร^

ลง^อ
•แ^'........ ผู้ถ่าร
...........^
..... * 51,.
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ตารางเลขที่ 1/50061/2558

ตารางการเดิน รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด ที่ม ีเส้น 'ทางต่อ เนื่อ ง
หมวด 1 สายที่ 64ซื่อ เส้น ทาง วงกลมสนามหลวง - รัต นาธิฌ ศร์
ระยะทาง
ข'วงการเดินรถ

(ก.ม.)

จำนวนรล

จำนวนเที่ยวการเดินรถ ขั้นคาต่อวัน
ไป

กลับ

รวม

วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบศริ’

52

30

30

60

ตัดช่วงนนทบุรี - ถ.สามเสน - สนามหลวง

18

70

70

140

รวม

100

100

200

(คัน)

1

>■ 36-48
36-48

หมายเหตุ 1. เวลาปกติ เดินรถตั้งแค่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น.
เวลากลางคืน เดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.
2. ลักษณะรถมาตรฐาน 3 (รถโคยสารธรรมคา)
3. ยกเลิกตารางการเดินรถเดิม และให้ใช้ตารางการเดินรถนี้แทน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวๆ(ติน ัน ท์ แซ่ตั้ง)
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
’
โคยอนุม ัต ิค ณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกกลาง
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ'รันที่ 20 มกราคม 2558

10 คุมภาพันธ์ 2558
ส่านักการขนส่งผู้โคยสาร
เ

กรมการขนส่งทางบก
I

eh [.นานี้!ท่ายจาเนอกสาร ตไเจร^
สงซอ............ ร ั^ : ..........ผูล่า8
สง.ซื่อ............ ปี— ^ ! ผู้ต?ว่ถ่
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ด้วยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕;๖๒ เมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕;๖๒ มีมติให้ใช้อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร หมวด ๒ และหมวด ๓ ตามที่คณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกกลาง เมื่อ คราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕;๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๑ ได้อนุมัติไว้แล้ว
โดยให้เปลี่ยนแปลงวันที่มีผลใช้บังคับจากเดิมวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๒ เป็น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๒๒
เมษายน ๒๔๖๒ เป็นต้นไป

(พรณฺฐน!/โพ? พุ!เสรย'ะ)
ะรฑชาภิารรนะ?๗าพ ญก'?ะ

\

OUI

(?าฌามีถรยจาณ®รุ'เสารคัว
'ลง4 อ............. ..................สัถ่าร
ล ง ช ื่อ .........0 ร๖..........สัตร,ว,ร
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โดยอนุมัติตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
เมื่อ วัน ที่ ๑๔ ธัน วาคม ๒๕๖๑ นายทะเบีย นกลางจึง กำหนด (ปรับ ปรุง ) อัต ราค่า ฃนส่ง ๆ (ค่า โดยสาร)
ตามมาตรา๑ ๙ (๖ )แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการ,ขนส่งผู้โดยสาร เส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่
๖๔ วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบศร์
โดยให้ใซตารางการค่าโดยสารเลขท ๑/๕๐๓๓๕/๒๕๖๒, ๑/๕๐๓๓๖/๒๕๖๒, ๑/๕๐๓๓๗/๒๕๖๒, ๑/๕๐๓๓๘/๒๕๖๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๔ 2

{'นางสาวสมพร ฟ้ระพิส๊ฐ)
นักวิขาการขบส่งข่านาญการ

Iอกสารหมายเลข 1 หน้า 16

ตารางค่าโดยน เรรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสันท .งดอเนื่อง
หมวด I สายที่ 64 ชื่อเสันทาง วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบสร์
โดยอนุมํติลณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมึ๋อวัน ที่1 4ธันวาคม2561มีพลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2 1มกราคม 2562
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ดารางเลขที 1/50335/2562

สนามหลวง
0
14 หอศิลปึ
2
2
14 14 เทเวศร์
หมายเหตุ 1. สำหรับรถมาตรฐาน 2 (รถโลยสารปรับอากาศขั้น 2 มาตรฐาน EURO หรอเทียบเท่า)
2
16 1.4 14 ศรย่าน
2. อัตราค่าโดยสารดามตารางนี้เป็นอัตราขั้นสูง การลดอัตราค่าโดยสารสามารถลดไค้'!ม่เกินร้อยละ 20 ของอัดราขันสู'!
2
16 16 14 14 เกียกทาย
3. ยกเลิกตารางค่าโดยสารเดิม และให้ใช้ต ารางค่าโดยสารนี้แทน
2
18 16 16 14 14 โรงเรยนวัคสร้อยทอง
4. ให้จัดเก็บ ค่าโดยสารดามตารางนี้
2
18 18 16 16 14 14 วัคเขมา
2
20
18 18 16 16 14 14 ตลาคสดนนทบุรี
2
20 20
18 16 16 14 14 คลาด อดก.3
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
2
22
20 20 18 18 16 16 14 14 ห้างสรรพสินค้าเชีนทรัล (รัตนาธิฌศร์)
2
22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 แยกถนนสนามบินนํ้า
2
24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 กระทรวงพาณิช ย์
ะว
(นางสาวศศมน ทัพอ่อง)
2 ร: 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 เชิงสะพานพระ,นง!กล้า (ฝังตะวันดก)
r° 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 หมู่บ้านมณียา
2 -2P
นักวิชาการขนส่งชำนาญfกร
2
26 26 24 24
22
20
20 18
16 16 14 14 ท่าอิฐ
3 มกราคม 2562
2
26 26 26 24 24 22
20 20 18 18 16 16 14 14 กม.ที่ 30
2
26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 คม.ที่ 32
2
26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 กบ.ที่ 34
ๆ )ท จ ัพ ์>
2
26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 แยกถนนบางกรวย - ไทรห้อย
2
26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18
16 16 14 14 กม.ที่ 38
2
26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 แยกถนนบางกอกห้อย - นครชัยศร
สำนักการขนส่งผูโดยสาร
2
26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 ไปรษณีย์ตลิ่งชัน
กรมการขนส่งทางบก
2
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
24 22
20
20
18 18 16 16 14 14 หมู่บ้านนันทนา
2
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 สถานี1ขนส่งผูโดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)
1
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 แยกบรมราชชนนี
2
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22
20
20
;พานสมเคึจพระปีนเกล้า
18 18 16 16 14 14 เชิงสะพานสมเคึ
1
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 สm m ทวง dTfนาฐ’0
„ส ๅ ^ ? 4
อัตราค่าโดยสาร(อาท)
"«*> .............พ ........„ .สัท■ าพ

Iอกฟ้า โหมายเลข 1 ห น้า ๆ7
คารางค่าโดยสารรถโคยสารประจำทางในเฯตก?งเทพมหานครและจังหวัดที่มี!สันทางต่อ!'นอง
หมวด ] สายที่ 64 ชึ๋อ!สันทาง วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิฒสร์
โดยอ'นม้ดิคณะกรรมการควบคุมการฯนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 10/2561 ฌึ๋อวันที่ 14ธันวาคม 256! มีผลบังคับใช้ตังแค่วันที2 1มกราคม 2562
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คาราง!ลฯที 1/50336/2562

สนามหลวง
หอศิลบิ
13 เท!วสรํ
13
สรีย่าน
หมายเหตุ 1. สำหรับรทมาตรฐาน 2 (รถโคขสารปรับอากาศชั้น 2)
เกิยกกาย
2.
อัตราค่าโดยสารดามตารางนี้เป็นอัตราชั้นสูง การลดอัดราค่าโดยสารสามารถลดได้'!ฆ่!กินร้อยละ20 ของอัดราชั้นสูง
โรง!รัยนวัคสรัอยทอง
3. ยก!ลิกคารางค่าโดยสารเดิม และให้ใช้คารางค่าโดยสารนีเ!ทน
13
วัค!ขมา
4. ให้จัด!กีบค่าโดยสารดามคารางนี
ตลาดสดนนทบุรี
ตลาค อตก.3
19
13 13
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (รัตนาธิฌศร์’)
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
19 19
แยกถนนสนามบินนํ้า
13
19 19
กระทรวงพาถไชย
to
ะอ
(ร ุ
21
เชิงสะพานพระนั่ง!กล้า (ฝังตะวันตก)
19 19
ก รก าร^
(นางสาวศศมน ทัพอ่อง)
หมู่ห้านมณียา
21
19 19.
N>
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
21
21 21
ท่าอิฐ
19 19
15
17
3 มกราคม2562
กม.ที่ 30
19 19
cPj
21 21 21
21
กม.ที่ 32
19 19
15
^toPORTAtl^
21 21
21
กม.ที่ 34
21
13
19 19
21
21
21
19 19
13 แยกถนนบางกรวย - ไทรห้อย
21 21
21
21
กม.ที่ 38
19 19
15
13
21
สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
21
21
21 19 19
13
แยกถนนบางกอกห้อย - นครชัยศรี
21
• กรมการขนส่งทางบก
21
19 19
ไปรษณีย์ตลึ๋งชัน
21
21
21
21
21
21
19 19
หมู่ห้านนันทนา
21
21
21
21
21
21
สถานีขนส่งผู้โดยสารก?งเทพฯ (สายได้)
19 19
21
21
แยกบรมราชชนนี
21
21
19 19
21
21
21
21
เชิงสะพานสม!คีจพระปีน!กฐร่r ,
19 19
สา!นานถ่ใ ยจไณอกสารฅวจ^
21
21 21
’ v
21
13 สนามหลวง A
21
21
21
19 19

CYKT

อัด ราค่า โคยสาร (บาท)

ลงซอ........

.ผู้ล ่า8

เอกสารหมายเลข ๆ หน้า 18
ตารางเลขที่ 1/50337/2562
ตารางค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ในเขตก^งเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสันทางต่อเนื่อง
หมวด 1 สายที่ 64 ชื่อเสันทาง วงกลมสนามหลวง-รัตนาธิเบศร์
และสำหรับการเดินรถตัด1ช่วงนนทบุร - ถ.สามเสน - สนามหลวง
โดยอนุมิ'ติคณะกรรมการควบ่คุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 1 4 ธันวาคม2561
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562

อัตราค่าโดยสารตลอดสายไม่เกิน 10 บาท

หมายเหตุ

1, สำหรับรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสารธรรมดา)
2. อัตราค่าโดยสารตามตารางนี๋เป็นอัตราขั้นสูง การลดอัตราค่าโดยสาร สามารถลดได้
ไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตราขั้นสูง
3. ให้เก็บค่าบรการเพิ่มอีก 1.50 บาท ตลอดสาย เฉพาะช้วงเวลาการเดินรถระหว่าง 23.00 น. - 05.00 น.
4. ยกเลิกตารางค่าโดยสารเดิม และให้ใช้ตารางค่าโดยสารนี้แทน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวศศมน ทัพอ่อง)
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
3 มกราคม 2562
เอกสารนเป็นส่อนไขในใบอนุญาตตามมาตรา 31 (7)
แห่ง พ.ร.บ.ทารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
กรมการขนส่งทางบก
ส์ๆ เน านี้ถ ่า ย'i
ล งช ื่อ ..............

(าง%อ

^ 1^
'141 เอ ก ฟ ้า !ห ม าย เล ข 1 หม้า 1 9
คา ร า ง ค ่ า โ ด ย สา ร ร ถ โ ด ย สา ร ปร ะ จ ำ ทา ง ใ นท) ตก ร ุ ง เ ทพมหา นค ร แ ล ะ จ ั ง หว ั ค ที ่ มี เ สั นทา ง ต่ อ เ นอ ง ตา ร า ง เ ล ขที ่ 1/50338/2562
หมวด 1 สายที่ 64 ชึ๋อเสันทาง วงกลมสนามหลวง - รัตนาธิเบสร์
โคยอบุม้คิคณะกรรมการควบดุบการขนส่งทางบกกลางในการประ'รุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14ธันวาคม2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2 1มกราคม2562
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สนามหลวง
หอศิลป็
เทเวศร่
ศรีย่าน
20
หมายเหตุ 1. สำหรับรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) ดองเป็นรถใหม่หรือรถที่มีอายุการใช้งานมาแลวไม่เกิน 2 ปี
20
20
15 เกียกกาย
นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2562 และจะค,'องมีการติดตั้งอุปกรอ[อำนวยควานสะดวก
20
20 20
โรงเรียนวัคสร้อยทอง
และความปลอดภัย เช่น GPS กล้อง CCTV และ E-Ticket เป็นค้น
20 20 20 20
วัคเขมา
2. อัตราค่าโดยสารดามดารางนี้เป็นอัตราชั้นถู'ง การลดอัตราค่าโดยสารสามารถลดไค้1!บ่เกินรอยละ 20 ของอัดราชั้นสูง
20
20 20 20 20
15 คลาคสดนนทบุรี
3. ให้จัดเกบค่าโดยสารคามคารางบ
20
20 20 20 20 20
ตลาด อตก.3
20 20 20 20 20 20
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล (รัตนาธิเบศร้)
25 20 20 20 20 20 20
แยกถนนสนามบินนํ้า
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
25 25 25 20 20 20 20 20 20
กระทรวงพาณิชย์
25
20
20
20 20 20 20
15 เชิงสะพานพระนั่งเกล้า (ฝังตะวันตก)
1ซับกรทาร1$,1
25
25 20 20 20 20 20 20
หมู่บ้านมณียา
(นางสาวศศมน ทัพอ่อง)
25
25 25
ท่าอิฐ
25 20 20 20 20 20 20
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ\ ^
25 25
25 25 25
20
20 20 20 20 20
กมฺ.ที่ 30
3 มกราคม 2562
^NSPORTP/สร่
25
25 25 25 25 20 20 20 20 20 20
กม.ที่ 32
25 25 25 25 25
25
20 20 20 20 20 20
กม.ที่ 34
$ , 1ฮ ั^ O W ' f o โ ฟ โ
25 25 25
25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20
แยกถนนบางกรวย - ไทรนอย
25 25
25
25 25 25 25
กม.ที่ 38
20 20 20 20 20 20
25 25
25 25
25
25 20 20 20 20 20 20
แยกถนนบางกอกห้อย - นครชัยศรี
ส่านักการขนส่งผู้โคยสาร
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
กรมการขนส่งทางบก
ไปรบณียํ’คลึงชัน
25
20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25
หมู่บ้านนันทนา
25
25 20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25 25 25 20 20 20 20 20 20
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใด)
25
25. 25 25 25
25 25
20 20 20 20 20 20
25
25 25
แยกบรมราชชนนี
25
25 25
25 25
25 25 25
25
25 25 20 20 20 20 20 20
เชิงสะพานสมเด็จพระปีนสเกล้า -า
ใ น า น ถ ่า ย จ ™ ก ส า ร ^ ^
25 25
25 25 25 25 25
25 25
สนามหลวง
20 20 20 20 20 20
ชือ
'—
V<
ลงชอ
u a ........................
.........................ผ้
ไ
ผลาe
ท่าร
อัตราค่าโคยสาร (บาท)
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เอกฟ้า?หมายเลข ๆ หน์า 20
โดย;อนุมีต'ของคณะกรรมการควบคุมการฒส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่
๓/๖๕๕:๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม.๒^๕๘ นายท่ะเบีย่น.กล่าฬงกำหนด (ปรับปชุง) เงื่อนใฃการเดินรถตามมาตรา '■ '•
๓๑ (๑๐) าเพ่หระราซฺบัญฟ้J ตก่ารขน่ส่งทางบก พ.ศ: ๒๕๒๒ ไวัi นใบอนุญาตประกอบการชนส่งด้วยรถที่โ,รใน1
การขนส่ง ผู้โ ด'ยสารดัง บี้.'.
■ ๑. อนุมสิใ'ห้ยกเลิกมสิคณะ.กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการ'ประชุม
ครั้ง ที่๑๐/๒๕๕๕.เมื่อ วัน ที่๑ ๑ กนยา.ย่น ๖๕๕๕ .
.๖ 1' อนุ^สิใดักาหนดอาชุการโขงานสูง^ด'ขรงรถโดยสารประจำทางเสันทางหมวด'๑
ใบเซตกรุงเทพมหานคร'แฟ้ะอัง■ ห่วัดที่มีเสัน'ห่างด์อเบี้อง หมวด ๔ กรุงเทพมหานคร หมวด ๒,ห่มวด. ๓ แสะ.
หมวด ๑ ห่ม วด'๔ ส่วนกมีภาค' แล่ะรล่ที่บรรจุเพิ่มใหม่ ดังบี้
’*■ ’
๑ );ระยะห่า งเกิน ๕ 0 0 กิโ ลเมตร กาหนดอาย่ใ ข้ง านสูง สุด ของโค่ร งคดัf .
ต้องไม่เกิน่ ๓ ๐ ป ี ' ' . . . , . . ;
๒) 'ระย่.ะ.ห่างเกิน'๓๐๐ กิโลเมตร แต่ไม่เกิน. ๕๐๐ กิโลเมตร กำหนดอายุไช้งาน
สูงสุคฃ■ องโครงคัสขีตองไม่เกิน.■ ๓^ป ี '
.
..
บี ้ . . .
..
. ๓)'ระยะห่า งไม่เกิน ๓ 0๐ กิโลเมตร กำหนดอายุใช้งานสูงสุดของโครง■ คส■ ชี
ต้องไม่,เกิน' ๔o ปี
๔) สำหรับรถโดยสารประอำทางเส้นทางหมวด ๑ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดที่มีเส้นห่าง'ต่อเมื่อง แสะหมวด. ๑ 'ส่วนภูฐการ กิ.าหนดอาชุใข้งานสูงสุดของโครงดัสเต้องโม่เกิน ๕๐ ปี
๓. รถโดยสารที่ฃ่รรชุในเส้น ทางทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งไวัแส้ว ถ้า อาชุ โครงดัสแหลือไม่.'ถึง ๑๐ ปี. หรือมีอายุโครงคัส่ชุเกินกว่าห่กิาหนดใหใช้งานต่อโปได้อีก ๑๐ ปี
๔. รถที่ไม่สามารถตรุว.จสอบอายุโครงคัสช้โด ห้ามนำมาบรรจุในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบการขนส่ง '
ป
.
' •
๕.การกำหนดอายุการใช้งานสูงสุดของรถโดยสารประจำทางให้มียลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นโป
.
๖.'หลักเก่ณฑ์ดงั กลาวให้โช้กบั รถทีโ่ ด้รบั อนุบดั ให้เพิม่ รถไว้กอ่ น■ แล้วแต่ยงั ไม่ได้นำรถ

มาบรรจุเพิ่มด้วย

■

■

'•โ

'สำหรับเส้นทางที่มีเหตุผลความจำเป็นในด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ๗ น เส้นทาง .
ที่ม ีร ะยะทางเกิน ๕๐๐ กิโลเมตร เส้น ห่างที่เป็น คูเขา คดเคี้ยว. หรือมีทางลาดช้นสูง คณะกรรมการควบคุม.
การขนส่งทางบกกลางอาจ'กำหนดส์อนไขเกี่ยวกับอายุรถแตกต่างจากที่ทำหนดไว้นี้

V .3

ตั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีน าคม■ ๒๕๕๘ เป็นต้นโป

๑<h

(นายธีระพงศ์ r
หัวหน้าส่วนการขนส่งผูพ
' ห่าการแทน นายทะแ
กำเนานถ่า ยจา'ทเอ ยุส าร สิวจ'ร

ชุ

'รง รำ

.....*"••*............ผูถ า8
............

<ะน:,.............. . ผ ู้ต รวจ
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เอกสารหมายเลข 1 หน้า 2า
โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครัง้
ที่ (ร)๕ /๒ ๕ ๔ ๐ เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒(£๔๐ ครัง้ ที่ ๒๓/๒๔๔๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
และครัง้ ที่ ๑๒/๒๔๔๒ เมือ่ วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๔๔๒ นายทะฌียนกลางจึงกำหนด (ปรับปรุง) เงือ่ นไข
ตามมาตรา ๓๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ค. ๒๔๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจำทางด้ว ยรกทีใ่ ช้ในก ารขนส่ง ผูโ้ ดยสาร ในเส้น ทางรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดทีม่ เี สันทางต่อเนือ่ งและหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร
๑. จัดให้มีการสำรองทีน่ ง่ั สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเพร โดยกำหนดทีน่ ง่ั 'ไม่นอ้ ยกว่า
๒ ทีน่ ง่ั หรือทีน่ ง่ั ๑ แถว แล้วแต่กรณี
๒. จัดให้มีการสำรองทีน่ ัง่ สำหรับผูส้ ูงอายุ โดยกำหนดทีน่ ง่ั ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ทีน่ ง่ั หรือทีน่ ง่ั
๑ แถว แล้วแต่กรณี
๓. จัดให้มกี ารสำรองทีน่ ง่ั สำหรับคนพิการ โดยกำหนดทีน่ ง่ั ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ทีน่ ง่ั
หรือทีน่ ง่ั ๑ แถว แล้วแต่กรณี
สำหรับการสำรองทีน่ ง่ั ต้องจัดวางทีน่ ง่ั ให้ตอ่ เนือ่ งกันและอยูใ่ นตำแหน่งใกล้ทางขึน้ - ลง
ประตูแรกของรถ หรือกำหนดทีน่ ง่ั ตามความเหมาะสมของลักษณะรถ และอยูใ่ นตำแหน่งทีส่ ามารถขึน้ - ลง
ได้โดยสะดวกและปลอดภัย
๔. ต้องจัดให้มชี อ้ ความว่า “ทีน่ ง่ั สำรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร” หรือ “ทีน่ ง่ั
สำรองสำหรับผูส้ งู อายุ” หรือ '‘ทีน่ ง่ั สำรองสำหรับคนพิการ" แล้วแต่กรณี ซึง่ ขนาดของตัวอักษรให้มคี วามสูง
ไม'นอ้ ยกว่า ๔ เชนติเมตร และหนาไม่นอ้ ยกว่า ๐.๖ เซนติเมตร แสดงไว้บริเวณทีน่ ง่ั ตามข้อ ๑ ข้อ ๒
และข้อ ๓ และอยูใ่ นตำแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นไต้อย่างชัดเจน
๔. กรณีการสำรองทีน่ ง่ั ตังกล่าวสำหรับรถทีใ่ ข้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ)
และมาตรฐาน ๓ (จ) (ฉ) ซึง่ เป็นรถโดยสารทีม่ ลี กั ษณะตัวรถเป็นตู้ หรือสองแถว หรือลักษณะอย่างอืน่
ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษหรือเฉพาะนัน้ การจัดวางทีน่ ง่ั ให้เป็น ไปตามความเหมาะสมของลัก ษณะรถ
และอยูใ่ นตำแหน่งทีข่ น้ึ ลงรถได้โดยสะดวกํและปลอดภัย
ทัง้ นี้ ทัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป

เอกสารหมายเลข า หน้า 22
โดยอนุม ัต ิต ามมติค ณะกรรมการควบคุม การขนส่ง ทางบกกลาง ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๔๔๕ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๔๔ นายทะเบียนกลางจึงกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไข
เกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง ตามมาตรา ๓๑ (๑๐) แห่งพระราขบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๔๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ดังนี้
๑. ผู้!ต้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใชัในการขนส่งผู้โดยสาร
มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการอบรมผู้ขับรถ หรือส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกับ กรมการขนส่งทางบก
หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนด

๒. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถทีใ่ ข้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ต้องติดตัง้ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ในรถทีใ่ ข้ในการ
ประกอบการขนส่ง รวมทัง้ รายงานข้อมูลตามทีก่ รมการขนส่งทางบกกำหนด
กำหนดเวลาการใช้บงั คับ ดังนี้
๑) มาตรการในข้อ ๑ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๖ เป็นต้นไป
๒) มาตรการในข้อ ๒ สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด ๖ ทีเ่ ป็นของ
บริษทั ขนส่ง จำกัด ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๔๔๖ เป็นต้นไป
๓) บาตรการในข้อ ๒ สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด ๒ ทีเ่ ข้าร่วม
เดินรถกับบริษทั ขนส่ง จำกัด รถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด ๓ หมวด ๑
และหมวด ๔ วันทีใ่ ช้บงั คับให้เป็นไปตามทีน่ ายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป

(นาย!
หัวหน้าส่วนกา,
ทำการแ,
h

โดย อนุมตั คิ ามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประ.ชุมครัง้ ที่

2/2547 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2547 นายทะเบียนกลางจึงกำหนคเงือ่ นไขตามมาตรา 31 (15) แห่งพระราช
บัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ค, 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ คยสาร
ในเห้นทางหมวด.:!...สายที่
ส์m ๓ ลุ.วฺ.'?-■ พัน.ุ 1
.......................... ; ตงั ■ น
(1) ผูป้ ระกอบการขนส่งจะต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผใู้ คนำรถตังต่อไปนี้ มาใช้ทำการ
ขนส่งในกิจการทีต่ นเองได้รบั ใบอนุญาต
(ก)'รถทีไ่ ม่ไตัจคทะเบียนและไม่ชำระภาษี
(ข) รถทีค่ า้ งชำระภาษีประจำปี
(ค).'■ รถทีม่ สี ภาพไม่มน่ั คงแข็งแรง, หรือมีเครือ่ งอุปกรณ์และส่วนควบไม่ถูกต้องตาม
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(ง) รถทีไ่ ม่ได้ร บั การบรรจุในบัญ ชีรายละเอีย ดของรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
(บัญชีขสบ.!1) ของผูป้ ระกอบการขนส่ง
(2) ผูป้ ระกอบการขนส่งด้องนำรถทีใ่ ช้ในการประกอบการขนส่งเช้ารับการตรวจสภาพ
จากพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
ทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาสกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัคนีเป็นต้นไป
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เอกthJหมายเลข1J หน้า 24.
เอกสารแนบสีตัวถังรถเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดทมีเส้นทางต1อเนีอง
1. ลำหวับรถโดยสารประจำทาง ที่ใช้'นามันเชื้อเพลิง หรีอรถโดยสารประจำทางเดิม (ไม่รการปรับปรุงตัวถังใหม่) ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์
หรือตัดแปลงเครื่องยนต์ไปใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิงให้ใช้สิตัวถังรท ตังนี้
สิตัวถังรถ
มาตรฐาน
รสร่วมบริการ
รถองคการ
ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)

สีครีม - นํ้าเงิน คาดสีฟ้าและลีเขียว

สีครีม - นี้าเงิน คาดลีฟ้าและสีเหลือง

ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) ซปิด EURO

สีส้ม, สีเขียว - ขาว - คำ - เทา

- สิฟ้า
- สีฟ้ากาดเหลือง สำหรับสายที่
1 5 7 ,1 7 0 ,1 7 1 ,1 7 2 ,1 7 3 ,1 7 4 ,
177 1 183 1 528 1 529 1และ 544

ม.2 จ (รถตัโดยสารปรับอากาศในเส้นทางสายที่ ต.....)

-

สืตัวถังเดิม คาดสีเหลือง และสี'นาเงิน

ม.2 จ (รถตู้โดยสารปรับอากาศในเส้นทางสุวรรณภูมิ)

-

สีขาว

ม.ร (รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ)

สีครีม - แดง คาดสีเขียว 1 สีขาว - สีเขียว

สิครีม - แดง กาดสิเหลือง

ม.ร [รถโดยสารธรรมดาลักษณะพิเศษ(ข)]

สีขาว - สีฟ้า - สี'นาเงิน - สีเขียว

สีขาว - สีฟ้า - สืนํ้าเงิน - สีเหลือง

2. สำหรับรถโดยสารประจำทาง ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็น เชื้อ เพลิง เฉพาะรทใหม่หรือรถที่ปรับปรุงตัวถังใหม่ ให้ใช้สิตัวถังรถ ตังนี้
สิตัวถังรถ
มาดรฐาน
รถองค์การ
รถร่วมบริการ
ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)

สีเหลือง 1 สีฟ้า

สีเหลือง และสีนํ้าตาล

ม.3 (รถโดยสารธรรมดา)

สิชมพู และสี'นาตาล

สีขมพู
ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) และหรือม.3 จ (รถมินิบัสที่มิจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 13 สิง 24 ที่นั่ง)
- ม.3 จ (รถมินิบัส ที่มิจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 13 สิง 24 ที่นั่ง)

-

สีส้ม และสิ'นาตาล

-ม .2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ในเส้นทางมินิบัส)

-

สีเหลือง และสี'นาตาล

ม.2 จ (รถตู้โดยสารปรับอากาศทุกเส้นทาง)

สีขาว สิขมพู และสีม่วง

-

3. สำหรับรถโดยสารประจำทาง ที่ใช้ก๊าซธรรมขาติ (CNG) เป็น เชื้อ เพลิง ใบระบบสัญญาจ้าง
มาตรฐาน
ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)

สิตัวถังรถ
รถองค์การ
-

รถร่วมบริการ
สีขาว สีเขียว

4. ลำหรับรทโดยสารประจำทาง (รถโดยสารที่มาเปลี่ยนทดแทนรถตัโดยสารประจำหางตันเดิม)
สิตัวถังรถ
มาตรฐาน
รถองค์การ
ม.2 จ (รถตู้โดยสารปรับอากาศทุกเส้นทาง)

-

รถร่วมบริการ

สิขาว สินํ้าเงิน และลีเขียว

ม.2 จ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง
ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร)
ม.2 ค (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวน 21-30 ที่นั่ง)

^ กรการเดิ!

CYKT
rJ'R/\NSPORt

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 คุลาคม 2562

เอกสๆรหมกยเลข า หน้า 25

เครื่อ งห่ม ายที่ต ้อ งปรากฏประจำรถทุก คัน โดยแล,ดงไว้ท ี่ด ้ไนูน อกตัวรถ ค้า นช้า พเa ะด้านขวา

สำหรับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังทวัดทีม่ เี ส้นทางต่อเนือ่ ง ยกเว้นรถมาตรฐาน 3 (รถมินบิ สั )
1. ชือ่ เส้นทาง (ตัวอักษรภาษาไทย)
2 เครือ่ งหมายองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(คัวอักษรสิ'นํา้ เงิน)

£>กค'การนนส่0UวลนนกSOเทพ

0 0 ค การซนส่0Uวลฒกรุ0 เกพ

ด้านซ้าย

ด้านขวา
.หมายเลขกำคับรถ

3, หมายเลขกำคับเส้นทาง,
(ตัวเลขภาษาอารามิค)

าจ ์®

/
'ไร์ม ิก ้ร การเคน้โ

CYKT
J^AtiSPORIP'DS^

โดยอนุม้ต๊คณะอบุกรรมการพิจารณากิจการ1ใ)นส่งทางนกทลาง เมอคราวประชุม
ครั้งที....3...../ 2561 วันที...... .............................................
พ

(บางสาวอมรรัตน์ โพ๓ นธุ้)
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณากิจการขนส่งทางบกกลาง

tfารินา น ถา rj1)เพทุ^ ๆร คัว <of$

เอกส'ไรหมกยเลข า หน้า 26

เครื่อ งหมายที่ต ้อ งให้ป รากภประจำรถเอกชนร่ว มบริก ารที่ใ ช้ก ๊า ชธรรมชาติ (CNG)
เป็น เช้อ เพลิง โดยแสดงไว้ท ี่ด้านนอกตัว.รถ ด้า นซ้า ยแสะด้า นขวา
สำหรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 1 และหมวด 4
1. ชีฮ่ เส้น ทาง (ต้ว อัก ษรภาษาไทย ด า้ น ซ า้ ย,ต วั อัก ษ รภ าษ าอัง กฤษ ด้า น ขวา)
2. เครือ่ งหมายองค’การ'ชนส่ง มวลชนกรุง เทพ (ตัว อัก ษรสีน า้ํ เงิน และสิแ ดง ภาย'ใน1'วง'รสี นี า้ํ เงิน
และสิเชีย ว)
°

3. หมายเลขทาอับ เส้น ทาง............................................/.,.........................................หมายเล?!กำอับ รถ
(ตัว เลขภาษ าอาราบ ดิ )
เห่ร314^ค<พะทรรแการคา'บฤททารขบสังทุางtjnถสา•เ เส์ฮศใทฟรพุ[ร*
Z
„
Z
:
2 0 a n . 2553พ***.*!"*********1**
ฬรภา.....,.',ป.... / 25..ปา... .ว.,:,!.
f

ใ)น 3

(y y i'iS e )ฟ้:*พ*)/

(นางสาวอ)!รนัท ! โVIรื่ฑ้น{ )
โร่ว(นถขาฤทาร คณะกรรบทใ5อวบคุ;!;'แรขนส่งHแชทtill.„
2 บ ท.ท. 2553
ส แนานถไ0จาณจุกff]รรุf-jyf*
€า<!อั3อ.,......... ร ^ : '....... ผูถ้ า่ ร

น.,:!า;ล.......... CE5ช า้ '

ย!')รวิจ่

เอกสกรหมกยเลข า หน้า 27
กรมการขนส่งทางบก

* TrlOOrlQO R01

สำนักการขนส่งผูโ้ ดยสาร

หน้า 1/1.
วันที่ 20/09/2562

รายงานสถานทีเ่ ก็บ ซ่อ มและบำรุงรัก ษารถตามใบอนุญ าต
ประเภทใบอนุญาต รถโดยสาร ประจำทาง หมวด 1
เลขที่ใบอนุญาต

กท.103/2562

ซื่อผู้ประกอบการ องค์การขนส่งมวลซบกรุงเทพ
สกานที่ เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ
1 ลู่เขมา ถนน กรุงเทพฯ - นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จำนวน 1 แห่งดังนี้

กรกา รเดินร

CYKT
:5ส่^บัาน,VSPORT'บํ}^
% ๆd0O& & u r'$e>

วันที่พิมพ์ 20/09/2562 เวลา 10:58:31

ผู้พิมพ์ ขัยวัฌน่ เทียนสมบุญ

เอกล?หมายเลข 1 หนา 28
ลำดับที่

รายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดในใบอนุญ าต

วัน/เดือน/ปี

ลงร่อนายทะเบียน

น'จำรรท''เทร,!ฆเรยฆ จำนวน 7,000 \nr.

คา)บเรเว้ร!ท้เฝ็ma’ifS ทท. 537358 เลขสื62/0001276
ออกพ’ ท! รัน?! 20 เสือใ) ปีธุนายน 2562 แล้ว

พเฟร),

D*7 dCd<^

วันฟ้ 20 น0น อทฺนาย,น 2562

เอกลารหมายเลข 2 จำนวน ฑ หน้า หน้า ๆ

รายละเอียดรถโดยสารแนบท้ายสัญญา รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ 64
ลาดบ

o O'

หมายเลขทะฒยนรถ

เลขตัวรถ

1

16-2474

355098-65-700883

2

355098-65-722448

3

16-2483
16-2492

4

16-2465

355098-65-722520

5

16-4010

355098-65-710103

6

16-4052

355098-65-728638

7

16-4054

355098-65-750308

8

16-4058

355098-65-701043

9

16-4061
16-4063

355098-65-728598
RK 1 JSLL- 10075

10

d

O'

355098-65-762811

หรขฺก รุท ารุ

C Y K f,
SPORTJi?}^;
ๆเ\าร์ Cfrh

<3W’ ‘สิวพ ^น ๆ / -

เอกฟ้ารทมายเลข 2 หน้า 2

4
ท

ไii?n•ไพทงว?ไยคพาไน,-,?I 1.0 กาM2 mu 254 F. ฑ ฃ ก า ร จ คห ะณ ยน
วันจดทะเบียน 1 เ ^ IHi| :■ วั6 -

ดังหวัด ก ! ^ ? ‘.นเทนคร

เลชทะเปียน J o -? 4 7 J

ชนิดพอเพสิง -11ดู่ C!w

ประเภท ■ เกรดฎ#ารฺ ปชะชุำทาง

ลักษณะ/มาตรฐาน M*-- ' rl '

ยี่ฟ้อรท BENZ
สิ เหรอง ร ำต าร

นบบ/รุ่น

tfVH'iwbfCl 2t>t>09&*“■(5t>~“ / 00##3
ยีฟ่ อ้ เด่รอี ง่ ยนดัfri'tfo

อยูย่ ่ี พ »่ ำ*พ ฺ

จำนวน
6
ถูบ
220
นาหนักรถ
กก.
น้าหนักบรรทุกหรีอนาหนักลงเพลา

เลขเครอิง ยน ต์E H 100-G 11525
0 - ' ข ว าIค าa ง
นรงม้า
กโลวัฟ ! 2 1รรา 4 รอ ย าง 6 t& l
จำนวนผโดยลารนั่ง
คน
รน
„
40 นัาfหนักr รวม",
กก.
«14100
11,.- -

คน
กก. .

ส ดั ®
ุ่ ง ไ ป ด้ ร ฬ a่ m w n « f f %

ข่ฬ [ฟ i-sa ท ™®พ

<%]. 0 . £ 4 - 9
j,

ลำดับ ยี่ X
ผู้ประกอบการขนสิง 2 ทไเนส์งบวลไรนกรุง I กร
หนังลอลำดัญ แลดงการจดทะเบียน/บัด รประจำตัวเลขยี่ I

■ 1

,

เจ้ทtlQงรท

,

,

วัน เสือ น ปี ยี่ค รอบ ครอง 11 ม?.ทคม 2562

ทอ^131 ก.เกยพว่วม่รพว แชวงหัวอรวาง เชคหัวอชวาง กรุงเท*ฒ!ทนคร
ประกอบการขนสิงประเภท..01" a 1, ช ร ฬ ฯ ก าง
ง ฬ ุ« « ^ น อ พ ท ศ 5
2660

พ(ไ15ท?พสิ¥พ)

<พ ุ พ

^

___— . r \Q f io -1-4-ะ1-* _

.

สัญ ชาติ ไทย

^ทร0-2246-0741

ใบอ บุญาตเลขยี่ n n . 3 2 , 2 553
ท งน .ะ'พ » •I« 1 ช ุ,11* , ชุ.111

%>

2 ,
ชาHm๒ทวกาฯเสินรท จำกล
ทอ^330 B.ast'onn ua v n ฒ ัร อาa เรตทนชุริ กรุง !nmmานคร
ลงชิศ...

ลงซอ....

(........

(...
เจ้าของรท

ผู้ประกอบการชนสิง

ลงขอ..

เน ’เงา'ท เ&ti is o เท?น?ร!?ร}

ไ?งิฑ๊«ทท๊พง่๙«ใ^inijfท๊5‘‘

(.— .... .ทาทารเนแททยฑะiCaiifloM
นายพะเบียน

เอกลา?หมายเลข 2 หน้า 3

4
วักท'าพกะเชอแแวังพาแ >แ สิงลาก!! 9.

รายการจตทะเ'นฆน
ลังหวัด ก ร งุ เ ท ^ พ

เลขทะเบียน '‘•ร- ? 483

วันจดทะเบียน 44 ม้แ 'ดม r:5fc>2

ประเภท กุกา[805$าร lb ะ?นทา !
ยีห่ อ้ รท BENZ

ชนิดคี้อเพลง โๅ1ช CN(.
ลักษณะ/มาตรฐาน ม*2 น !)
แบบ/รุ่น 0F161V /61
เลขต')รถ 455098*65-722-148
ยี่ห ้อเครื่อ งยนต์ H1N0
จำนวน
6
ลูบ
210
นาหนักรท
กก.
X
~
_
นำหนักบรรทุกหรอนำหนักลงเพลา

ลี เหสิอ ง ร, !สาร

อยู่ยี่
าย '
อ๙ ราBtflia-t
เลขเครื่อ งยนต์ EH 100G 12098
แรงม้า
กโรวัต ต์ 2 เพ รา A รอ ยาง 6 เสิ!)
จำนวนม้1ดยสารนั่ง

กก.

คน
40 r
นาหนกร'วม

ยี น
14100

ร ว %ส f r m m ^ \
« 4
________ .ไร
I - U f tt& f f U B I J f ti

'

J ,e . 6 4 - ! o
.jrV£XO-P \ 1 C

เฉาทองรท

ลำดับที่ 1
ลาดบท

คน
กก.

วัน เดีอ นปีท ี่ค รอบครอง 11 ฐนาตม 2562

ผู้ประกอบการขนส่ง a ง&ทกุ-รนสํงมวลชนกรุง เ กร
หนังสิอส่าดัญ แลดงการจดทะเบียน/บัตรประจำดัวเลขที่ 1

สัญ ชาติ In o

โทร 0 -2 2 4 6 -0 7 4 1 ที่อ ย่«131 n .in m m u ฆดร แขวงห ้ว ยซวาง เขตห ้ว ยขวาง กรุง เท รม*ท นดร
ประกอบการขนส่งประเภท _ ,
1 ,
ใบ*V)ญา.นทร! ก„ . 32/ 2553
" I
,
รถโดยส์าร ประจ’ไกาง
วัน ®นอายุ!บอนญาต
มสิทธิครอบครองน®ะ!ชรทโดย ชุน ่^ านุ้วม
w
\ J
5 โพยายน 2560
พถอกรรมสิทธิ
«^, „
• *
' „
j” ,
ยร8กชยกรการ เดแรถ จ’ไกด
โทร
ทอยู 330 ก.อสิรภ'ไพ นขวงวัดกรยาร เขตอแยุวิ กรุงเกรม}ทนคร

ลงชิอ...........................................................................

ลงซื่อ...
...... ............................... )

ผู้ประกอบการขนส่ง

เจ้าของรถ

ุ้ )....................
ลงซื่อ.... ....(!พ.แท3^ห้าสร..นม้ง4รัผส

ลงซื่อ ...................................................................* ...........

t

/M Jrfgp!5ท่ทน่พ0^

^........................ ........วัโ]KffifMTUขนส์ร5เท'๓ Q,J-ห้แltY

เจ้า ,ห น้าทผู้รํน ทก่

,-ร่“ะ

CYKTl ”
r TRa wcdhpT

(..

\

% iicz< &

1จ้พน้ท3าน'ใ!นชํงชำนาอุทาน

ทาทารนฑนนง่ยดัรV่ fiuWOM
นาย■ ทะเบียน

O U i$ (p > Q W < ^

,

<

เอกลารหมายเลข 2 หน้า 4

น

แ ท น ฉ บ นั ช ำ ร ตุ

ไ?!กิาตกะ <๙[.บ่บ ่ำ.บ่1 ; บิ ตรากก 2535 ร า ย ท า ร เจ ต ท ะ เป ีย น
วัน รดทะเนีย น 1- ป', ฬ!| ~jl> *
เลขทะเบีย น 16-2 4 9 รุ

จังหวัด ทา.นก?ญห■ บ่.!เบิ

ชนิดเชื้อเทสิง เรุ 1-.- 1 V,.

ประเภท ว0โ ตอ ส์าร นาะจำกาง

ลักษณะ/มาตรฐาน JJ*2 U1}
แบบ/รุ่น O FlO l'f / 01
เลขตัวรท 3 5 5 0 9 8 -6 5 -7 6 2 8 1 1
ยี่ห ้อ เครื่อ งยนต์ til ช-1
จำนวน
6
สูบ
210
ป้าหนักรถ
กก.
rน่าหนกบรรทุ
T " กหรอนกหนกลงเพลา
.

ยี่ห้อรถ p -''' ^

^

ลี เหร?เงยี่ำ ตาล

อยูร่ น ทิ ^ ’;

ช <า8Mfrtai
เลขเครื่อ งยนต์ EH100G10649
กโรวตต์ 2 เพลา 4 รอ ยาง 6 เสีน
แรงม้า
คน
ยีน
จำนวนผู้ใดยสารนั่ง
40
ป้าหนักรวม
กก.
14100

คน
กก.

ห ^้ ร ห้ ป้ ต้ ท e a r m m f ^ ' g _

พ พ ท ป๊ i - n H f f i f t M J # * g g #
*■

-V

ลำตับที่ J.
ผู้ประกอบการขนส่ง
'ไรขนสํงบวสิช นกรุงเกพ
หนังสิอสำคัญ แสดงการรคทะเบียน/บัดรประจำตัวเลขที่ 1

ฟ ร , 6 4 - \I
*

เจ้าซองรท

วัน เดือ น ปี ที่ครอบครอง 12 รนาตบ 2562
สัญชาติ ไทย

ทอ^ 131 ล.เสือมร่วนรตา นงวงหวยใ?วาง เขตห้วย,8วาง กรุงเฌฒเทนคร
^ทร 0-2246-074
ป« 1«»™ ฟ งป ิ« ๓ » 11.(61๗ .1., ปใ„ ฯกาง
บ อ พ ุ« 9ร?! nn.32/2553
วัน สิน อาณฺบ อนฺญ าด „
มีสทิ ธิครอบครองและใช้รถโดย ะะ,11
1Z
ร
5 ทนยายน 2560
ร ัข เข ิา ร ว ม
นูถอกรรมสิทธิ
„ „ ป,
•
«
บี ,
ช ร ฒ ้ซ ย {ท ก ารเค น รก จำ กิค
4.
^
ทอ^ 330 ถ . อส์รภ เพ. Mใท ท ต ก รย า 9 'เซตธนยุร ิ กรุง เกพ ม ห า นคร

ลงชีอ่ ..

ลงชี่อ..

(เจํำ ของรท
-

ลงข็่จ

พ

ลงขอ....«ร1#เ&*»ง*»พํ๗
รรน&พำญ ราห...5

เจ้าหน่าทยู้บ ัน ทก

%า?6&>

?ุ ' ♦

%81รนทนนาย'ทะ!รรน?รรรร
นายทะเบีย น

เอกสารหมายเลข 2 หน้า 5
17
วัน กืจ่ คกะเขยนครัง้ แรก I I เท!ภาพันร 2535 รทย!■ทรจดทะเปียน
วันจดทะเบียน 6 พนาคม 2562
เลขทะเบียน 16 -2 4 6 5
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เอกฟ้ารหมายเลข 3 แนบท้ายสีญถู!ว จานวน 6 หน้า หน้า
แผนด้า นสิง นรดค้อ ม

กำหนดระยะเวลาและมาตรการตรวจเซ็ฅครันดำน,ละเสียง
การตรวจเช็คเสียงหริอเสียงของเครือ่ งยนต์จะมีการตรวจเช็คดามกำหนดซองบริษทั ทีไ่ ด้กำหนด '
เป็นข้อปฎิป่ตเิ อาไว้และมีการเสือกไข้อป
ุ กรณ์สำหรับรถไมว่าจะเป็นท่อพัก ท่อไอเสียทีไ่ ด้มาตรฐานเพีอ่
ป็องกันการเกิดป็,ญหาทางด้านเสียงรบกวนทีเ่ กิดจากรถโดยสาร
ในส่วนชองเรือ่ งครันดำ ได้ใข้เครองยนต์NGV ท่าให้ไฝมีปญ
ั หาในเรือ่ งด้งกล่าว
กำหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์

จะมีการปรับปรุงดูแลรักษาเช็คสภาพเครือ่ งยนต์อย่างน้อยเสือนละ 1 ครัง้ เพีอ่ ดูแลให้เครือ่ งยนต์
อยูใ่ นสภาพทีส่ ื พร้อมใช้งาน
การรักษาความสะอาด?ถโดยสาร อู่จอดรถและทู่ๆปล่อยรถ '
จัดให้มีพื้นที่ทิ้งขยะที่เป็นค้ดส่วนทั้งในสํวนร่องอุ้จอดรถและในส่วนของท่ารถ เพี่อให้เกิดความเป็น
ระเปียบและสะอาดภายในพื้นที่

มาด?กา?กำกับ ดูแลรักษาความสะอาด มลภาวะจากเสียงและครันไนบริเวณชุมชน
มีการตรวจควันและเสียงอันที่เกิดจากรถที่ใข้อยู่ในมาดรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนดและรัต
ไห้มีการท่าความสะอาดตลอดเวลา

มาด?การกำ■ รัดลี่งปฎิทลบ?เวณฉู่จอดรถ ท่าปล่อย?ถและสำนักงาน

มีถังใส่สงิ ปฏิถูลรองร้บไว้ที่ดู่จอดรถสำนักงาน ท่าปล่อยรถ และเมื่อเต็มสำนักงานเขตจะมาจัดเก็บ

1

เอกส่ารหมายเลข 3 หน้า 2
แผนด้า นความปฟิอ ดภัย
รถโดยสา?
1. มาตรการตรวจสอบสภาพรถ ยาง ระบบเบรก และอุปกรณ์สว่ นควบ
การตรวจสอบตามซ้นตอนทีได้กำหนดสภาพยาง ควรมีการวัดระดับลมยางสภาพยางก่อน
ออกรถทุกครัง ระบบเบรก ตรวจสอบนำม้'นเบรกก่อนออกรถทุกครัง้ และตรวจสอบอุปกรณ์สว่ น
ควบ เช่น ถังด้บเพสิง ถัญ ญาณไฟอุกเฉิน ค้อนทุบกระจก เพีอ่ ความพร้อมในกรณีฉกุ เฉิน
2. มาตรการช่อมปา?งระยะถันและระยะยาว
การตรวจสอบโดยทวไบ่จะกระทำเป็นประจำทุกวันอาที เช่น กา?ตรวจงเามันเบรก ลมยาง
น้ามันเครื่อง น้า ฯลฯ เพี่อให้รถอยู่ในสภาพพ!อมให้บรการตลอดเวลา
ในระยะยาวจะยึดตามการซ่อมป้า?งตามกิโลเมตรเพี่อทำการปรับป?ง

ผู้ประจำรถ
1. มาตรการตรวจความพร้อมซองผู้ประจำรถก่อนขึ้นปฎปติหน้าที่
ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายและจิตใจทุกครั้งก่อนการปฎบลหน้าที่
2. มาตรการตรวจสอบระหวางปฎิปติหน้าที่
ควบคุมการเดินรถให้เป็นไปตามพี่อนไขที่ซสมก.กำหนด และดำเน้นการติด GPS เพี่อจำถัด
ความเร็วในการวงและควบคุมพนักงานให้อยู่ในเถันทางการเดินรถ

ผู้ประกอบการ
1. การรณรงค์และการอบรมสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัย
จัดการอบรมด้านความปลอดภ้ยอย่างสมรเสมอให้กับพนักงานเพี่อสร้างจิตสำน้กและความ
รบผดชอบต่อกา?ซบรถเผึ่อ่ไม่ให้เกิดอุป้ดิเหตุ
2. การให้ความช่วยเหลึอ ดูแลยูโดยสารกรณีเมึ่อเกิดอุบ้ติเหตุ
จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องด้นแก่ผู้ประจำรทกรณีอุปติเหตุร้ายแรงบ่ร็ษ้ฑเมึ่อได้!บ
แจ้งจะดำเน้น การประสานงานกับ บ'
และจะส่งพนักงานเขาดูน ลประลาน'

เอกฟ้า?หมายเลข 3 หน้า 3
แผนการซ่อมบำรุง

แผนระยะสั้น
1. การตรวจสภาพรถ ระนบเบรกและอุปกรณ์ตา่ งๆก่อนนำรถออกวิง่
บริษทั จะจัดให้มวี า่ งประจำลูท่ ำการตรวจสภาพรถก่อนวิง่ ให้บริการทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการเกิด
กาฬดซ้องของรถโดยสารจนก่อให้เกิดอุปต้ เิ หตุทเ่ี ป็นอันตรายต่อผูใ้ ช้บริการและต่อพนักงานเอง
2. การซ่อมบำรุงประจำวัน
บริษัทจะจัดให้มีซ่างประจำลู่ทำการตรวจสภาพรถก่อนวิ่งให้บริการหากพบช้อพกบร่องเกิด
ขึ้นกับรถโดัยสารจะจัดให้มีการซ่อมแซมรถให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกให้บริการ

แผนระยะยาร
1. การตรวจเช็คและบำรุงริกษๆตามกิโลเมตรที่กำหนด
ตรวจเช็คสภาพยางทั้งล้อหน้าและหลังให้พร้อมสำหริปการใช้งานทุกครั้งก่อนที่จะออกวิ่ง
ไห้บริการ เปลี่ยนถ่ายนี้ามันเครี่อง / นํ้ามัน เกียร์/ นํ้ามันเรีเองท้ายเป็นประจำ
2. การ่ปร้บปรุงตัวกังและสีรถ
หากรถโดยสารคันใดเกิดความเสียหายบริษัทจะทำการซ่อมแชมเพื่อให้อยู่ในสภาพหี่พร้อม
ให้บริการ

>แ ^

เอกสกรหมายเลข 3 หน้า 4
แผนฬฒนๆ'บคลาก?

เกณฑ์ก า?พิจ ารณาคัด เลีอ กผู้ป ระจำรถ
จะมีการตรวจสอบประว้ตกิ ารทำงานและส์'มภาษณ์งานผูป้ ระจำรทก่อนรับเข้าทำงาน และต้อง
ผ่านการอบรมและต้องสอบผ่านมาตรฐานตามพรบ.กรมการขนส่งทางบก

การไห'การสีกษาอบรม เสริมทกษะความเห้านทารบริหารในแต่'ละ!}
มีการอบรมโดยวิทยากรผู้มีความเอย่างต่อเนือง เพี่อเส'รมสร้างความเและ’ทักษะด้านบริการ'ให้
พนักงาน จะมีการประเมีณผลพนักงานอย่างต่อณึ่องเพี่อหาข้อบกพร่องและพยายามป?ปป?งให้ดีขึ้น

การสรางแรงจงใจ
พนักงานทุกคนจะได้?บฝ็นเดือนตามความเหมาะสมในการทำงานจะได้ร้บสิทรที่ควรจะได้รับ
ตามกฎหมายกำหนด

มาด?ทา?และ กา?สงโทษซองบริษัทต่อผู้ประจำรถ
เมื่อผู้ประจำรถกระทำความผดหากเป็นครั้งแรกและไฝร้ายแรง บริษัทจะตักเดือนและทำทํณฑ‘บน
ไว้และตรวจลอบความประพฤติเป็นระยะๆ กรณีทำผิดร้ายนรงบทลงโทษคือไล่ออก

กา?ให้ความร่วมมีอในการจัดส่งประว้ติผู้ประจำรถ
บริษัทจะจัดทำประว้ตินละส่งให้กับซสมก.ทราบทุกครั้งกรณีผู้เข้าใหม่หริอลาออก

%า3(0<& & น *% & *ร+ **£

เอกฟ้ารหมายเลข 3 หน้า 5
สิ่งอำนวรค'ทมสะด่ว กอื่น ๆที่จ ัด ให้ผ ู้โดยสารมีก ารติด ตั้งป๋ายประกาศยกเว้น ค่า
โดยสารหริอลดหย่อยค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารให้เห็นอย่างซัดเจน
จัดทำที่นั่งซองรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างที่นั่งและสภาพชองเบาะที่
นั่งให้ถูกต้องตรงกับมาตรฐานชองขสมก.และกรมการขนส่งทางบกเพี่อเพมความสะดวกสบาย
ให้กับผู้โด่ยสารที่มาใซับริการ
การผ่า น การอบ รมของผู้ป ระจำรถจากห น ่ว ยงาน ภาครัฐ / เอกซน พนักงานประจำ

รถทุกคนจะต้องสอบ ฝานการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ย ้งมีการอบรมเพิ่ม เติม
จากหน่วยงานเอกซนทีใ่ ห้ค วาม!เกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการและต้านอื่นๆ

เอกฟ้ารหมายเลข 3 หน้า 6
แผนกา?เดิน?ถุน,1ส ะกๆ?บริก า?

แผนการเดิน รถ
1.1 ประวัต/ิ ฃ้1อมูลผูป้ ริหาร และทีมงาน
บริษัทเศรษฐวัฒน์การเดินรถจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กุม ภาพัน ธ์2551 มสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ 330 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 10600
โดยมี นายจิราวัฒ น์ธนะขัยวรพงด้ เป็นกรรมการผู้จัดการ ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท (ยี่สิบ
ล้านบาท) ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้เปลี่ยนซื่อบริษัทเบีน บริษัทชัยกรการเดินรถจำกัด
1.2 หลักฐาน/ประสบการณ์ในการบริหารรนส่ง
บริหารเล้นทางสาย 56 (4-40) และ ปอ.ลาย 64
1.3 นผนการควบคุมการเดินรถให้เป็นไปดามเงื่อนไข ตรงต่อเวลา
ใดมีการติดตั้งระบบ GPS ที่ได้มาตรฐานผ่านการร้บรองจากกรมการชนส่งทางบกเพี่อ
กำกับดูแลพนักงานขับรถให้ขับรถอยู่ในเล้นทางเดินรถและควบคุมการเดินรถให้ตรงต่อเวลา

แผนกา?บริหาร
2.1 มาตรการความปลอดภัยต่อผู้ใขับริการ
ขณะขึ้น-ลงรถจะมีการแจ้งเสือนจากพนักงานทุกครั้งก่อนทงป็ายที่ผู้โดยสารจะลงจากรถ
จะมีราวจ้บตรงบริเวณหน้าประตู และบริเวณทุกส่วนของรถเพี่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยรองผู้โดยสารเวลาขึ้น-ลงรถโดยสาร
จะเปิดประตูร้บผู้โดยสารขึ้นรถหริอเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงเมื่อรถจอดลนัทเทียบท่าแล้ว
เท่านั้นเพี่อความปลอดภัยซอง ผู้ใขับริการ

ขณะโดยสารรถในขณะที่รถวิ่งประตูจะต้องปิดจัดโนม้ติจะเปิดก็ต่อเมื่อรถเข้าเทียบท่า
และจอดหยุดนิ่งแล้วจิงจะเปิดประณ์ ^
จะไม่ให้ผโู้ ดยสารมายีนอยู่
ผ้(ดยสารทีใ่ ข้บร่ กิ า?
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