
 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

จัดจางรถสวัสดิการเพ่ือรับ-สงบุคลากร จํานวน 12 เสนทาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

1. ความเปนมา 

 การดําเนินการจัดจางรถสวัสดิการเพ่ือรับ-สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาต้ังแตเริ่มแรก 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดยายสถานท่ีทําการมาท่ีทําการถาวรในปจจุบัน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง

มาปฏิบัติราชการและชวยลดภาระคาใชจายของบุคลากร อีกท้ังเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไข

ปญหาจราจร มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปนนโยบายเพ่ือจัดสวัสดิการรถรับ-สงบุคลากรในการเดินทางมา

ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการปรับปรุงเสนทางการใหบริการ

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2552 เปนตนมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางสําหรับบุคลากรท่ีใชบริการรถสวัสดิการใหดียิ่งข้ึน 

จึงปรับเปลี่ยนรถสวัสดิการจากรถบัสพัดลมเปนรถบัสปรับอากาศในทุกเสนทาง  

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของบุคลากร       

2.2 เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายของบุคลากร อันเปนสวัสดิการซ่ึงจะชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจ  

ในการปฏิบัติหนาท่ี  

2.3 เพ่ือลดจํานวนการใชรถสวนบุคคลมาปฏิบัติราชการ เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

แกไขปญหาการจราจร และเปนการชวยการประหยัดพลังงาน 

2.4 เพ่ือใหบุคลากรไดมาปฏิบัติราชการไดทันเวลาราชการ กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59 



  - 2 - 

  

3 . 8  ไ ม เ ป น ผู มี ผ ลประ โ ยชน ร ว ม กั น กั บผู เ สนอร าคา ร าย อ่ื น ท่ี เ ข า ยื่ น ข อ เ สนอ ให แก

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทํา

สัญญาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย

ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government 

Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 
 

4. เง่ือนไขการเสนอราคา 

4.1 การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง 

และหากผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถตามเสนทางท่ี

เสนอ โดยนํารถท่ีเสนอดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพในวันและเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส 

4.2 มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถ

ท่ีนํามาเสนอ รวมท้ังผลงานท่ีผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย 
 

5. คุณลักษณะของรถโดยสาร (รถบัสปรับอากาศ) 

5.1 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางตองเปนรถบัสท่ีจดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง 

5.2 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังเครื่องยนตและชวงลางรถตองอยูใน

สภาพสมบูรณม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยกับผูโดยสาร โดยตองนํารถยนตโดยสารมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพใน

วันและเวลาท่ีกําหนด  

5.3 รถยนตโดยสารปรับอากาศตองจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 

โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

5.4 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดย

การเชาซ้ือ โดยผูเสนอราคาตองสงหลักฐานประกอบการพิจารณา 

5.5 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตาม

กฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 
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5.6 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางท่ีเสนอราคาแตละคัน ตองมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต 

และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน  

5.7 รถยนตโดยสารตองมีประตูข้ึนลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน 

5.8 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับบริการตองตรงตามประเภทรถ จํานวนท่ีนั่งตามท่ีกําหนด 

 

6. คุณลักษณะของรถตูโดยสาร (รถตูปรับอากาศ) 

6.1 รถตูโดยสารท่ีนํามารับจางตองเปนรถตูโดยสารปรับอากาศท่ีผานการตรวจสภาพเสียภาษีและ 

จดทะเบียนถูกตองตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก 

6.2 รถตูโดยสารท่ีนํามารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังเครื่องยนตและชวงลางรถตองอยูใน

สภาพสมบูรณม่ันคงแข็งแรงปลอดภัยกับผูโดยสาร โดยตองนํารถยนตโดยสารมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพใน

วันและเวลาท่ีกําหนด  

6.3 รถตูโดยสารปรับอากาศตองจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 

โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

6.4 รถตูโดยสารท่ีนํามารับจางตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการ

เชาซ้ือ โดยผูเสนอราคาตองสงหลักฐานประกอบการพิจารณา 

6.5 รถตูโดยสารท่ีนํามารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตาม

กฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 

6.6 รถตูโดยสารท่ีนํามารับจางท่ีเสนอราคาแตละคัน ตองมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต 

และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน  

6.7 รถตูโดยสารตองมีประตูไมนอยกวา 4 บาน คือ ตอนท่ีนั่งคนขับดานขวา 1 บาน ดานซายคูคนขับ 

1 บาน หลังท่ีนั่งคนขับดานซายสําหรับผูโดยสาร ข้ึน-ลง 1 บาน และประตูดานทายรถ 1 บาน ประตูทุกบานมี

ท่ีสําหรับล็อกได และประตูเปนระบบเซ็นทรัลล็อก พรอมรีโมทคอนโทรล 

 

7. ประเภทรถโดยสาร 

7.1 รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา  จํานวน 30 ท่ีนั่ง สําหรับเสนทางท่ี 1, 2 

7.2 รถโดยสารปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา จํานวน 40 ท่ีนั่ง สําหรับเสนทางท่ี 3, 4, 6, และ 7    

7.3 รถโดยสารปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา จํานวน 50 ท่ีนั่ง สําหรับเสนทางท่ี 8,10, 11 และ 12 

7.4 รถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 13 ท่ีนั่ง สําหรับเสนทางท่ี 5,6,9 

 

8. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินรวมท้ังสิ้น 9,091,680 บาท (เกาลานเกาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) โดยมีวงเงินในแต

ละเสนทาง ดังนี้ 

8.1 เสนทางท่ี 1 วงเวียนใหญ – มสธ.  ในวงเงิน 829,560 บาท 

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59 



  - 4 - 

  

8.2 เสนทางท่ี 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.  ในวงเงิน 777,480 บาท 

8.3 เสนทางท่ี 3 บางแค – มสธ.   ในวงเงิน 853,740 บาท 

8.4 เสนทางท่ี 4 ปนเกลา – มสธ.   ในวงเงิน 868,620 บาท 

8.5 เสนทางท่ี 5 ศรียาน – มสธ.  ในวงเงิน 515,220 บาท 

8.6 เสนทางท่ี 6 แยกลําสาลี – มสธ.  ในวงเงิน 515,220 บาท 

8.7 เสนทางท่ี 7 แฮปปแลนด – มสธ.  ในวงเงิน 812,820 บาท 

8.8 เสนทางท่ี 8 หมูบานสัมมากร – มสธ. ในวงเงิน 905,820 บาท 

8.9 เสนทางท่ี 9 สําโรง – มสธ.  ในวงเงิน 515,220 บาท 

8.10 เสนทางท่ี 10 วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. ในวงเงิน 812,820 บาท 

8.11 เสนทางท่ี 11 บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ. ในวงเงิน 868,620 บาท 

8.12 เสนทางท่ี 12 รังสิต – มสธ.  ในวงเงิน 816,540 บาท 

 

อนึ่ง เงินงบประมาณสําหรับการจัดจางงานในครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดก็ตอเม่ือมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติ          

เงินงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แลวเทานั้น 
 

9. เง่ือนไขการจาง 

9.1 รถยนตโดยสารรถบัสปรับอากาศและรถตูปรับอากาศท่ีนํามารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมี

เง่ือนไขใหความคุมครองการจายสินไหมทดแทน เพ่ือการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลซ่ึงโดยสาร

รถยนตท่ีรับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 

9.2 การจายคาสินไหมทดแทน เพ่ือความบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลท่ีโดยสารอยูใน

รถยนตหรือกําลังข้ึนหรือกําลังลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้ 

      - กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง 

นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 

- กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ตออุบัติเหตุ 

1 ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 

9.3 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูรับจาง หรือความเสียหายท่ีผูรับจาง

หรือผูแทนไดกอใหเกิดข้ึนแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา

จางทุกกรณี 

หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม

สัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 
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9.4 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับข่ี มีใบอนุญาตขับข่ีเปนไปตามกฎหมาย

กําหนด ตลอดจนชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกาย

สุภาพเรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวยความเต็มใจ 

และตองใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุดรับ-สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี 

9.5 กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนท่ี

พอใจคณะกรรมการอาจใหผูรับจางเปลี่ยนรถในสภาพท่ีดีกวา และเปนตามเง่ือนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สง

บุคลากร 

9.6 ผูรับจางตองจัดทําปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พรอมระบุสายเดินรถ และสถานท่ีรับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวท่ีกระจกหนารถ

ดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

9.7 ผูรับจางตองจัดทําปายแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ติดไวภายในรถ 

9.7.1 ชื่อนิติบุคคลของผูรับจาง และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

9.7.2 ชื่อ-นามสกุล รูปถายของพนักงานขับรถยนต และเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

9.8 รถยนตโดยสารท่ีนํามารับจางจะตองเปนรถท่ีไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสมํ่าเสมอ 

ท้ังภายในและภายนอก 

 

10. คาปรับ 

การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให 

มหาวิทยาลัยปรับตามกรณีตางๆ ดังตอไปนี้ 

10.1  การออกรถจากจุดตนทางในการรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที 

ปรับครั้งละ 500 บาท ตอเท่ียวตอคัน 

10.2  เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจาง ปรับ 1,000 บาท ตอเท่ียวตอคัน (ยกเวนกรณี

จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร) 

10.3  นํารถโดยสารท่ีไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไวซ่ึง

สิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบดวย ในกรณีท่ีปรับ จะปรับครั้งละ 

1,000 บาท ตอเท่ียวตอคัน 

10.4 ไมจอดรถตามจุดรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีผูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร

ภายหลังจากวันท่ีลงนามในสัญญานี้ ปรับ 500 บาท ตอเท่ียวตอคัน 

 

11. ระยะเวลาและจํานวนวันการจาง 

ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยมีจํานวนวันในการรับ-สงแตละเดือน 

ดังนี้ 
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ประจําเดือน 
ในเวลาราชการ 

วันจันทร – วันศุกร 

มกราคม 2563 22 วัน 

 กุมภาพันธ 2563 20 วัน 

         มีนาคม 2563 22 วัน 

         เมษายน 2563 19 วัน 

พฤษภาคม 2563 20 วัน 

         มิถุนายน 2563 21 วัน 

กรกฎาคม 2563 20 วัน 

         สิงหาคม 2563 20 วัน 

         กันยายน 2563 22 วัน 

รวม 186 วัน 

 

12. ระยะเวลาการสงมอบงาน  

ใหผูรับจางสงมอบงานเปนงวดๆ จํานวน 9 งวด งวดละ 1 เดือน 

 

13. รายละเอียดของเสนทาง 
 

เสน 

ทางท่ี 
รายละเอียดของเสนทาง รับ สง 

ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

จํานวน 

คัน 

วันราชการ 

1 วงเวียนใหญหนาธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดหญา – รถ

เลี้ยวขวาเขาตากสนิ – ข้ึนทางดวนดาวคะนอง 

ลงทางดวนแจงวัฒนะ – มสธ.  

/ / รถบัสปรับอากาศ  

ขนาดไมต่าํกวา 

30 ที่นั่ง 

1 

2 

 

 

แม็คโครจรัญ – ปายรถเมลบางขุนนนท – รถเลี้ยวซายเลียบ

ทางรถไฟ – รถเลี้ยวขวาเขาถนนราชพฤกษ – เลี้ยวซายเขา

สนามบินน้ํา – รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี  – รถข้ึนสะพาน

ถนนเลี่ยงเมืองติวานนท – มสธ.  

/ 

 

 

/ 

 

 

รถบัสปรับอากาศ  

ขนาดไมต่าํกวา 

 30 ที่นั่ง 

1 

 

 

 

3 

 

 

บานพักคนชราบางแค – เดอะมอลล บางแค – ถ.พุทธ

มณฑลสาย 2 – ปายรถเมลวัดบุณยประดิษฐ – รพ.ธนบรุี 

– ม.ชวนชื่น – ซอยกันตนา – แยกบางพลู – ถ.ราชพฤกษ 

– สะพานพระราม 4 – มสธ. 

/ / รถบัสปรับอากาศ     

ขนาดไมต่ํากวา 

40 ท่ีนั่ง 

1 
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เสน 

ทางท่ี 
รายละเอียดของเสนทาง รับ สง 

ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

จํานวน 

คัน 

4 สี่แยกพระปนเกลา – ถ.จรัญสนิทวงศ –ขามสะพาน

พระราม 7– ถ.พิบูลสงคราม – จังหวัดนนทบุรี – ถ.เลี่ยง

เมืองกอนขามทางแยกรัตนาธิเบศ– ถ.สนามบินน้ํา  – 

หาแยกปากเกร็ด (ไมลอดอุโมงค)  –โรงเรียนสวนกุหลาบ

นนทบุรี– มสธ.  

/ / รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

  40 ท่ีนั่ง 

1 

 

 

5 เที่ยวรับ-สง สถานีรถไฟสามเสน (สี่แยกราชวัตร) –ปายรถเมล

วัดจันทรสโมสรบางกระบือ –ปายรถเมลบางซอน – สี่แยก

บางโพ –รถเลี้ยวซายสามแยกเตาปนู – ถ.กรุงเทพนนทบุรี  

– สี่แยกวงศสวาง – สามแยกนนทบุรี – ปายรถเมลโรงเรียน

สันติวนั – ปายรถเมลรมไม – รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี  

-รถข้ึนสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท – มสธ.  

/ / รถตูโดยสาร 

ปรับอากาศขนาด 13 

ท่ีนั่ง 

1 

 

 

6 เท่ียวรับ  แยกลําสาลี – รถผานหนาตลาดบางกะปเลี้ยว

ซาย สถานนีตํารวจลาดพราว – ปายรถเมลตรงขามการ

เคหะแหงชาติ – ปายรถเมลหนาตลาดสดโตรุง – อินทรา

รักษ – ปายรถเมลืหนาหมูบานธนะสิน – ปายรถเมลืตรง

ขามโรงเรียนเบญจมินทร – หนาหมูบานฉัตรเกลา – 

หนาสหฟารม – รถเลี้ยวซายเขาถนนรามอินทรา – มสธ. 

/ - รถตูโดยสาร 

ปรับอากาศขนาด 13 

ท่ีนั่ง 

1 

 เท่ียวสง  ข้ึนทางดวนแจงวัฒนะ – ลงทางดวนงามวงศวาน – 

แยกพงษเพชร – ลงอุโมงคหนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร – ถนนประเสริฐมนูกิจ – 

ถนนนวมินทร – แยกลําสาลี  

- / รถตูโดยสาร 

ปรับอากาศขนาด 13 

ท่ีนั่ง 

1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวรับ  แฮปปแลนด – ถ.ลาดพราว – หาแยก

ลาดพราว– รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดี – ปายรถเมลวัด

เสมียนนารี  – ถ.งามวงศวาน – สี่แยกพงษเพชร – ถนน

ประชาชื่น –   ม.ธุรกิจบัณฑิตย – หนาการประปานคร

หลวง – มสธ.  

/ - รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

 40 ท่ีนั่ง 

1 

เท่ียวสง  มสธ. – รถข้ึนทางดวนถนนแจงวัฒนะ – รถลงทาง

ดวนถนนงามวงศวาน – กลับรถใตสะพานแยกพงษเพชร-รถ

เลี้ยวซายข้ึนทางดวนงามวงศวาน ลงดานประชาชื่น-เขารัชโยธิน 

– ถ.รัชดาภิเษก – ถนนลาดพราว – แฮปปแลนด 

- 

 

 

 

/ 

 

 

 

รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

  40 ท่ีนั่ง 

1 
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เสน 

ทางท่ี 
รายละเอียดของเสนทาง รับ สง 

ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

จํานวน 

คัน 

8 

 

ม.สัมมากร – ถ.สุขาภิบาล 3 – หมูบานพฤกษชาติ –  

สี่แยกรมเกลา – สี่แยกตลาดมีนบุรี – ถ.รามอินทรา –  

ปายรถเมล ก.ม. 8 – ปายรถเมลหนาตลาด ก.ม. 7 – ปาย

รถเมลหนาโรงเรียนสายอักษร ก.ม. 6 – ปายรถเมล ก.ม. 5 

ตรงขามวัชรพลเลยใตทางดวน – ปายรถเมลแยกไฟแดง

ซอยมัยลาภ – ปายรถเมลตรงขามตลาดปนทอง ก.ม. 4 – 

หนาปมเอสโซเยื้องฟูดแลนดสาขารามอินทรา –แยกลาด

ปลาเคา ก.ม. 2 – ปายรถเมลืสนามกอลฟ ทหารบก  ก.ม. 1 

- อนุสาวรียหลักสี่ตรงไปแยกหลักสี่ – ปายรถเมล

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร– มสธ. 

/ 

 

/ 

 

รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

 50 ท่ีนั่ง 

1 

 

9 

 

 

 เท่ียวรับ สําโรง – บางนา – ข้ึนทางดวนซอยสุขุมวิท 62  

– ลงทางดวนแจงวัฒนะ – มสธ. 

เท่ียวสง มสธ. –ข้ึนทางดวนแจงวัฒนะ – สําโรง 

/ 

 

/ 

 

รถตูโดยสาร 

ปรับอากาศ 13 ท่ีนั่ง 

1 

 

10 วัดพระศรีมหาธาตุ – ถ. พหลโยธิน – อนุสาวรียหลักสี่ – 

สะพานใหม – สามแยกลําลูกกา – อนุสาวรียอนุสรณสถาน 

– ถ.วิภาวดีรังสิต – ดอนเมือง – แยกหลักสี่ – เลี้ยวซายรถ

เลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ – TO หลักสี่ – มสธ. 

/ / รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง   

1 

11 หนาธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ – หนาบิ๊กคิงสบางใหญ – 

หนาหมูบานบัวทอง – หมูบานนันทนา – แยกบางคูวัด – 

ซ.ธรรมสุธีร – ตลาดปทุมธานี – สี่แยกสันติสุข – สะพาน

ปทุมธานี – รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท สี่แยกสวนสมเด็จ 

– หมูบานเมืองทองธานี – มสธ.  

/ / รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง  

1 

12 วัดสระบัว คลอง 11 – หมูบานวศิน – วัดอัยยิการาม – 

หมูบานพฤกษา 2 – ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 7 

– หมูบานพรพิมาน – ปายรถเมลตรงขามเทสโกโลตัส – 

ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 4 – หมูบานวรางกูล  – 

ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 3 – วัดแสงสรรค – 

ปายรถเมลสะพานฟา – ปายรถเมลทารถรังสิตปทุมธานี – 

หมูบานรัตนโกสินทร – ปายรถเมลตรงขามวัดเปรมประชา 

– ซอยสุขี 2 – ข้ึนทางดวน – มสธ. 

/ / รถบัสปรับอากาศ   

ขนาดไมต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง   

1 
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14. รายละเอียดจุดจอดรถ 
 

เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ 
ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

1 วงเวียนใหญ – มสธ. 

เท่ียวรับ – เท่ียวสง 

วันราชการ (จันทร-ศุกร) 

เวลาออก 

รถบัส 

ปรับอากาศ   

 - วงเวียนใหญ หนาธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดหญา เท่ียวรับ เวลา 06.50 น. ขนาด 

 - หนา Dunkin Donuts  

- รถเลี้ยวขวาเขาถนนตากสิน 

เท่ียวสง เวลา 16.45 น.  ไมนอยกวา

30 ท่ีนั่ง 

 - ตรงขามซอยโกบอ   

 - หนาท่ีทําการไฟฟาดาวคะนอง   

 - ปายรถเมลตรงขามศูนยการคาดาวคะนอง   

 - รถตรงไปถนนสุขสวัสดิ ์   

 - ปายรถเมลหนาศูนยการคาบางปะแกว   

 - ปายรถเมลหนาศูนยการคาบางปะกอก   

 - ปากทาง ก.ม.9   

 - ข้ึนทางดวนดาวคะนอง   

 - ลงทางดวนแจงวัฒนะ   

 - ปากทางเมืองทองธานี   

 - มสธ.   

    

2 แม็คโครจรัญ – มสธ. 

เท่ียวรับ –  เท่ียวสง 

-ปายแม็คโครจรัญ 

-ปายรถเมลบางขุนนนท 

-รถเลี้ยวซายเลียบทางรถไฟ 

-ปายแยกวัดชางเหล็ก 

-เลี้ยวซายผานหนา สน.ตลิ่งชนั 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.40 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

ขนาดไมต่ํากวา

30 ท่ีนั่ง 

 

 

 

 -รถเลี้ยวขวาเขาถนนราชพฤกษ   

 -ปายรถเมลพระรามหา     

 -ปายรถเมลทาอิฐ 

-เลี้ยวซายเขาสนามบินน้ํา 

-ปายธนาคารไทยพาณิชย สาขาพระนั่งเกลา 

  

 -ปายรถเมลวัดแคนอก   
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ 
ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

-ปายตลาดสนามบินน้ํา 

 -ปายหนากองสลาก (หนาวังเกา)   

 -รถเลี้ยวซายเขาถนนติวานนท   

 -รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี 

-รถเลี้ยวเขาติวานนท 

-รถข้ึนสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท 

-รถเลี้ยวขวาเขาเมืองทองธานี 

-มสธ. 

  

3 บางแค – มสธ. วันราชการ (จันทร-ศุกร) รถบัส 

 เท่ียวรับ – เท่ียวสง เวลาออก ปรับอากาศ 

 - ปายรถเมลบานพักคนชราบางแค เท่ียวรับ เวลา 06.40 น. ขนาดไม 

 - ปายรถเมลเดอะมอลลบางแค 

- เลี้ยวขวาเขาถนนพุทธมณฑล สาย 2 

- ปายรถเมลแรก (seven 11) ของถนนพุทธมณฑล สาย 2 

- ผานสะพานขามคลองแรก 

- ปายรถเมลวัดบุณยประดิษฐ (สํานักเรียนบาลี)  

  มี 7-Eleven หนาปากซอย 

- ปายรถเมลฝงตรงขามโรงพยาบาลธนบุรี 

- ปายรถเมลหนาหมูบานชวนชื่น 

- ปายรถเมลวัดศรีประวัติ 

- ปายรถเมลวัดอัมพวัน 

- ปายรถเมลซอยกันตนา 

- ปายรถเมลบางแมนาง 

- ปายหมูบานซอยรุงเรือง 

- ปายแยกบางพล ู

- เลี้ยวซายเขาถนนราชพฤกษ  

- เลี้ยวขวาข้ึนถนนวงแหวนไปสะพานพระราม 4 

- มสธ. 

 

 

 

เท่ียวสง เวลา 16.45 น. ต่ํากวา 

  40 ท่ีนั่ง 
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ 
ประเภทรถ/ 

จํานวนท่ีนั่ง 

4 ปนเกลา-มสธ. 

เท่ียวรับ – เท่ียวสง  

-สี่แยกพระปนเกลา (หนา 35 โบวล) 

-ฝงตรงขามโรงเรียนพาณิชยการสยาม 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.30 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

ขนาดไม 

ต่ํากวา 

 -ปายรถเมลซอยรวมพัฒนาตรงขามวัดเปาโรหิตย  40 ท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลซอยจรัลญสนิทวงศ 71   

 -ปายรถเมลปากซอยวัดบางพลัด   

 -ปายรถเมล มจพ พระนครเหนือ   

 -ขามสะพานพระราม 7 ลงสะพานปายรถเมลปายแรก   

 -ปายรถเมลหนาโรงเรียนสตรีนนท 

-ตรงขามวัดนครอินทร 

  

 -ปายรถเมลหนาโรงเรียนพาณิชยการพงษสวัสดิ์   

 -7 ELEVEN หนาหมูบานพิบูลสงคราม   

 -ปายรถเมลตรงขามตลาดนนทบุรี   

 -ปายรถเมลกอนถึงวัดทินกรนิมิตร   

 -ถนนเลี่ยงเมืองกอนขามทางแยกรัตนาธิเบศ   

 -ปายรถเมลฝงตรงขามตลาดซอยสามัคคี   

 -ปายรถเมลตรงขามตลาดกรมชลประทาน   

 -ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนชลประทานวิทยา   

 -ปายรถเมลหนาสถานสงเคราะหเด็กพิการปากเกร็ด/ธนาคาร

กรุงเทพ ปากเกร็ด 

-หาแยกปากเกร็ด (ไมลอดอุโมงค) 

  

 -ปายรถเมลโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี   

 -ปายรถเมลหมูบานไทยสมุทร   

 -ปายรถเมลหนาหมูบานลานทอง   

 -รถเลี้ยวขวาเขาเมืองทองธานี 

-มสธ. 

  

 

 

 

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59 



  - 12 - 

  

เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

5 ศรียาน – มสธ. 

เท่ียวรับ-สง   

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

รถตูขนาด 

13 ท่ีนั่ง 

 -จอดรถท่ีสถานีรถไฟสามเสน (สี่แยกราชวัตร) 

-ปายรถเมลวัดจันทรสโมสรบางกระบือ 

เท่ียวสง 06.20 น. 

เท่ียวรับ 16.45 น. 

 

 -ปายรถเมลแยกบางโพ   

 -รถเลี้ยวซายสามแยกเตาปูน 

-ปายรถเมลบางซอน 

  

 -ปายรถเมลแรกเลยสี่แยกวงศสวางบิ๊กซี   

 -สามแยกนนทบรุี    

 -ปายรถเมลโรงเรียนสันติวนั 

-ปายรถมลรมไม 

-รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี 

  

 -รถข้ึนสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท 

-มสธ. 

  

    

6 แยกลําสาลี - มสธ. 

เท่ียวรับ  

-แยกลําสาส ี

-รถผานหนาตลาดบางกะปเลี้ยวซาย 

-ปายรถเมลหนาสถานีตํารวจลาดพราว 

-ปายรถเมลตรงขามการเคหะแหงชาติ 

-ปายรถเมลหนาตลาดสดโตรุง – อินทรารักษ 

-ปายรถเมลหนาหมูบานธนะสิน 

-ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนเบญจมินทร 

-หนาหมูบานฉัตรเกลา 

-หนาสหฟารม 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.10 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถตูขนาด  

13 ท่ีนั้ง 

   

   

   

   

   

   

 -รถเลี้ยวซายเขาถนนรามอินทรา   

 -มสธ.   
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

 เท่ียวสง   

 -ข้ึนทางดวนแจงวัฒนะ   

 -ลงทางดวนงามวงศวาน   

 -แยกพงษเพชร   

 -ลงอุโมงคหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 -ถนนประเสริฐมนูกิจ   

 -ถนนนวมินทร   

 -แยกลําสาล ี   

7 แฮปปแลนด – มสธ.  

เท่ียวรับ  

-ปายแม็คโคร 

-ปายรถเมลลาดพราวซอย 140 

-ปายรถเมลลาดพราวซอย 132 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.15 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

  ขนาดไม 

   ต่ํากวา 

   40 ท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 122   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 114   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 80   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 68   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 80   

 -ปายรถเมลตรงขามตลาดโชคชัย 4 ซอย 60   

 -ตลาดสะพาน 2 ซอย 52   

 -ปายรถเมลซอยภาวนา ซอย 46   

 -ปายสถานีรถไฟฟาใตดิน   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 10 หนาธนาคารไทยพาณิชย   

 -ออกปากทางลาดพราว รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวด ี

-ปายรถเมล 191 

-ปายรถเมลวัดเสมียนนารี 

  

 -แยกบางเขนรถเลี้ยวซายถนนงามวงศวาน 

-ปายรถเมลเรือนจําคลองเปรม 

-ปายรถเมลชนิเขต 

-ปายรถเมลแรกเมื่อรถเลี้ยวขวาแยกพงษเพชร 
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลหนา ม.ธุรกิจบัณฑติย   

 -ปายรถเมลหนาการประปานครหลวง   

 -รถเลี้ยวซายถนนแจงวฒันะ 

-ปากทางเมืองทอง 

-มสธ. 

  

 เที่ยวสง 

-รถเลี้ยวซายถนนแจงวฒันะ 

  

 -รถข้ึนทางดวนแจงวัฒนะ   

 -รถลงทางดวนดานงามวงศวาน 

-ปายรถเมลพันทพิย 

-ปายรถเมลตรงขามหางเดอะมอลลงามวงศวาน 

  

 -กลับรถใตสะพานแยกพงษเพชร   

 -ปายรถเมลหางเดอะมอลงามวงศวาน   

 -รถเลี้ยวซายข้ึนทางดวนงามวงศวานลงดานประชาชื่นเลี้ยว  

 ซายเขารัชโยธนิ 

  

 -ปายรถเมลรัชโยธนิ   

 -ตรงไปถนนรัชดาภิเษก   

 -ปายรถเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

 -ตรงไปแยกรัชดาภิเษกเลี้ยวซายเขาถนนลาดพราว 

-ปายรถเมลซอยภาวนา 

  

 -สะพาน 2 ซอย 52   

 -ปายตลาดโชคชยั 4   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 63   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 67   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 87   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 97   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 109   

 -ปายรถเมลลาดพราวซอย 113   

 -ปายแม็คโคร 
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

8 หมูบานสัมมากร – มสธ. 

เท่ียวรับ – สง 

-ปายรถเมลหมูบานสัมมากร 

-ปายรถเมลหมูบานฐิติพร 2 

-ปายรถเมลหมูบานเคหะธานี 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.20 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

ขนาดไม 

ต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลวัดบางเพ็งใต   

 -ปายรถเมลหมูบานบัวขาว   

 -ปายรถเมลตลาดมีนบุรี (เลยธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี)   

 -ปายรถเมลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี   

 -ปายรถเมลแยกมีนบุรี (ตรงขามธนาคารกรุงศรีฯ  

 สาขายอยมีนบุรี) 

  

 -ปายรถเมลหมูบานปรีชา   

 -ปายรถเมลทางเขาวัดบางชัน   

 -ปายรถเมลสวนสยาม 

-ปายรถเมล ก.ม.9 (ซอยเปรมฤทัย) 

  

 -ปายรถเมล ก.ม.8   

 -ปายรถเมลตลาด ก.ม.7   

 -ปายรถเมลหนาโรงเรียนสายอักษร ก.ม.6   

 -ปายรถเมล ก.ม. 5 ตรงขามวัชรพล เลยใตทางดวน 

-ปายรถเมลแยกไฟแดงซอยมัยลาภ 

  

 -ปายรถเมลตรงขามตลาดปนทอง ก.ม. 4   

 -หนาปมเอสโซเยื้องฟูดแลนดสาขารามอินทรา   

 -ปายรถเมลสนามกอลฟทหารบก ก.ม. 1   

 -อนุสาวรียหลักสี่และตรงไปแยกหลักสี่ 

-ปายรถเมลสถาบันราชภัฎพระนคร 

  

 -มสธ.   

9 สําโรง-มสธ. 

เท่ียวรับ 

-รถข้ึนทางดวนซอยสุขุมวิท 62 

-ปายรถเมลขางสหกรณพระนคร สําโรงเหนือ 

วันราชการ (จันทร – ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.15 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถตูขนาด 

13 ท่ีนั่ง 

 

 -ปายรถเมลตรงขามซอยเบริ่ง   
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลปากซอยนภาลัย   

 -ปายรถเมลตรงขามสถานีตํารวจนครบางนา   

 -ปายรถเมลใตสะพานลอยอุดมสุข   

 -ปายรถเมลตรงขามซอยสุขุมวิท 101/1   

 -ปายรถเมลปากซอยสุขุมวิท 64   

 -ปายรถเมลปากซอยสุขุมวิท 62 

-รถลงทางดวนแจงวัฒนะ 

-ปากทางเมืองทอง 

-มสธ. 

เท่ียวสง 

-มสธ.- สําโรง 

-ข้ึนทางดวนแจงวัฒนะ 

  

10 วัดพระศรีมหาธาต-ุมสธ. 

เท่ียวรับ-เท่ียวสง 

-ปายรถเมลหนาวัดพระศรีมหาธาต ุ

-ปายรถเมลหนาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห 

-ปายรถเมลตรงขามซอยสายหยุด 

วันราชการ (จันทร-ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.30 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

ขนาดไม 

ต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลตรงขามบิ๊กซีสะพานใหม   

 -ปายรถเมลหนาตลาดสะพานใหม   

 -ปายรถเมลตรงขามบานพักทหารอากาศ   

 -ปายรถเมลตรงขามโรงพยาบาลภูมิพล   

 -ปายรถเมลตรงขามทางเขาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   

 -ปายรถเมลตรงขามซอย กม.25   

 -ปายรถเมลตรงขามซอย กม.26   

 -ปายรถเมลตรงขามซอยแอนเน็กซ   

 -ปายรถเมลตรงขามซอย 39   

 -ปายรถเมลตรงขามหมูบาน กม.27   

 -ปายรถเมลตรงขามซอยจามร   

 รถเล้ียวซายเขาถนนวิภาวดีรังสิต   

 -ปายรถเมลหนาอนุสรณสถานแหงชาต ิ   

 -ปายรถเมลหนาหมูบานพิพรพงศ   
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

 -ปายรถเมลตรงขามสถานีรถไฟดอนเมือง   

 -ปายรถเมลหนาสนามบินดอนเมือง   

 

 

-ปายรถเมลหนาคลังสินคาดอนเมือง 

-ปายรถเมลหนาการทาอากาศยานดอนเมือง 

-ปายรถเมลตรงขามคลังน้ํามัน 

-ปายรถเมลตรงขามเคหะชุมชนทุงสองหอง 

-กลับรถหนาสโมสรตํารวจ 

-ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 

-แยกหลักสี่เลี้ยวซายรถเลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ 

-ปายรถเมลหนาTO หลักสี่ 

-ปากทางเมืองทอง 

-มสธ. 

  

11 บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ. 

เท่ียวรับ-เท่ียวสง 

-หนาธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ 

-หนาบิ๊กคิงสบางใหญ 

-หนาหมูบานบัวทอง-หมูบานนันทนา 

-แยกบางคูวัด 

วันราชการ (จันทร-ศุกร) 

เวลาออก 

เท่ียวรับ 06.30 น. 

เท่ียวสง 16.45 น. 

รถบัส 

ปรับอากาศ 

ขนาดไม 

ต่ํากวา 

50 ท่ีนั่ง 

 -ซอยธรรมสุธรี 

-ตลาดปทุมธานี 

  

 -สี่แยกสันติสุข   

 -สะพานปทุมธานี   

 -รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท   

 

 

 

-สี่แยกสวนสมเด็จ 

-ถนนติวานนทเมืองทองธานี 

-มสธ. 
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เสนทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาใหบริการ ประเภทรถ/

จํานวนท่ีนั่ง 

12 รังสิต – มสธ. 

เที่ยวรับ – เที่ยวสง 

-ปายรถเมล (วัดสระบัว) คลอง 11 

-ปายรถเมลหมูบานวศิน คลอง 10 

-ปายรถเมลวัดอัยยิการาม คลอง 9 

-ปายรถเมลหมูบานพฤกษา 2 คลอง 8 

-ปายรถเมลตรงขามปากทาง คลอง 7   

-ปายรถเมลหมูบานพรพิมาน คลอง 5 

-ปายรถเมลตรงขามเทสโกโลตสั คลอง 4 

-ปายรถเมลตรงขามปากทาง คลอง 4 

-ปายรถเมลม.วรางกูล คลอง 3 

-ปายรถเมลตรงขามปากทาง คลอง 3 

-ปายรถเมลวัดแสงสรรค คลอง 2 

-ปายรถเมลสะพานฟา คลองหนึ่ง 

-ปายรถเมลทารถรังสิต-ปทุมธานีตรงขามหมูบาน 

รัตนโกสินทร 

-ปายรถเมลตรงขามซอยวัดเปรมประชา ซอยสุขี 2 

-ข้ึนทางดวน 

-มสธ. 

วันราชการ (จันทร-ศุกร) 

เวลาออก 

เที่ยวรับ เวลา 06.20 น. 

เที่ยวสง เวลา 16.45 น. 

รถบัสปรับ

อากาศ 

ขนาดไม 

ต่ํากวา    

50 ที่นั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59 



  - 19 - 

  

เงื่อนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 40 ที่น่ัง) 

 

1. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางเปนรถบัสปรับอากาศประเภท 1 ชั้นคร่ึง มทีีน่ั่งรวมผูขับข่ีจาํนวนไมต่ํากวา  

40  ที่นั่ง ซึง่ตองจดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจาํทาง 

2. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัยกับผูโดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นบัถึงวันยื่นซองประกวดราคา  และใหแนบ

หลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

3. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ 

4. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองจดทะเบียน และชาํระภาษีรถยนตประจาํปใหถูกตองตามกฎหมาย และ

จะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลยัในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

5. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเคร่ืองยนตและหมายเลข

ตัวถังรถตองตรงกัน และตองมปีระตูข้ึนลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน 

6. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดิน

รถ และสถานที่รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน 

โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

7. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองเปนรถที่ไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายใน

และภายนอก 

8. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสนิไหมทดแทน 

เพื่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอ

มหาวิทยาลยัในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

9. การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก 

ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอ

ดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ  วนัที่................................................................เวลา......................... 

10. มหาวิทยาลยัจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพจิารณาสภาพรถที่นํามา

เสนอ รวมทั้งผลงานที่ผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย 

11. กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํมารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจ

คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง

บุคลากร 

12 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีเปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจน

ชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย  

ไมเสพสิ่งเสพตดิมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตอง

ใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลยัเปนอยางด ี
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13 มหาวิทยาลยัไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรับจางหรือผูแทน  

ไดกอใหเกิดข้ึนแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 

ทุกกรณี  

         หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบตัิงาน ตาม

สัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวทิยาลัยทัง้สิ้น 

14 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม

ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บทพุพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลที่โดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังข้ึน หรือกําลัง

ลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี ้

        กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจาํกัดความรับผดิชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 คร้ัง นอกเหนือจาก

ประกันภัยตามพระราชบัญญัต ิ

        กรณทีุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงนิจํากัดความรับผดิชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 คร้ัง 

นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ  

15 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที 

ปรับคร้ังละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

 15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนญุาตจากผูวาจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี

จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร) 

 15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเีหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว 

ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบดวย ในกรณีทีป่รับ  

ปรับคร้ังละ 1,000.- บาท ตอเทีย่วตอคัน 

 15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผู่วาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร

ภายหลังจากวนัที่ทาํสัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

16 ระยะเวลาจาง 9  เดือน ระหวางวันที่  2 มกราคม 2563 –  30  กันยายน 2563 

 

************************************** 
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เง่ือนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 50 ท่ีนั่ง) 

 

1. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางเปนรถบัสปรับอากาศประเภท 2 ชั้น มทีีน่ั่งรวมผูขับข่ีจาํนวนไมต่าํกวา  

50  ที่นั่ง (รวมชัน้ลาง) ซึ่งตองจดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง 

2. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับ

ผูโดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นบัถึงวันยืน่ซองประกวดราคา  และใหแนบหลักฐานการจดทะเบียนมา

เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

3. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ 

4. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองจดทะเบียน และชาํระภาษีรถยนตประจาํปใหถูกตองตามกฎหมาย และจะตองยืน่

หลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลยัในวันยืน่เอกสารประกวดราคา 

5. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเคร่ืองยนตและหมายเลขตัวถังรถตอง

ตรงกัน และตองมีประตูข้ึนลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน 

6. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดินรถ และ

สถานที่รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความ

กวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

7. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองเปนรถที่ไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายในและ

ภายนอก 

8. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสนิไหมทดแทน เพื่อการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยืน่เอกสารดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยืน่

เอกสารประกวดราคา 

9. การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก 

ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอดังกลาว

มาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันที่.................................................เวลา...................................... 

10. มหาวิทยาลยัจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพจิารณาสภาพรถที่นํามาเสนอ รวมทั้ง

ผลงานทีผ่านมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย 

11. กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํมารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจคณะกรรมการ

อาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สงบุคลากร 

12 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีเปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจนชํานาญ

เสนทางเดนิรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพตดิ

มึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตองใหบริการดวยความปลอดภัย 

ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลยัเปนอยางด ี

13 มหาวิทยาลยัไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรับจางหรือผูแทน ได

กอใหเกิดข้ึนแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจางทุกกรณ ี

หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตามสัญญาจางของ 

ผูรับจาง ผูรับจางตองยนิยอมชดใชแทนมหาวิทยาลยัทั้งสิน้ 
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14 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม

ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลทีโ่ดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจาก

รถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี ้

        กรณีบาดเจ็บในวงเงินจาํกัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 คร้ัง นอกเหนือจาก

ประกันภัยตามพระราชบัญญัต ิ

        กรณทีุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงนิจํากัดความรับผดิชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 

คร้ัง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ  

15 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที 

ปรับคร้ังละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

 15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนญุาตจากผูวาจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี

จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร) 

 15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเีหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว 

ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบดวย ในกรณีทีป่รับ  

ปรับคร้ังละ 1,000.- บาท ตอเทีย่วตอคัน 

 15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผู่วาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร

ภายหลังจากวนัที่ทาํสัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

16 ระยะเวลาจาง 9  เดือน ระหวางวันที่  2 มกราคม 2563 –  30  กันยายน 2563 

 

************************************** 
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เง่ือนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30 ท่ีนั่ง) 

1. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางเปนรถบัสปรับอากาศ มีทีน่ั่งรวมผูขับข่ีจํานวนขนาดไมต่าํกวา 30 ที่นั่ง ซึ่งตอง 

จดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง 

2. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรง

ปลอดภัยกับผูโดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นบัถึงวันยื่นซองประกวดราคา  และใหแนบ

หลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

3. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ 

4. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองจดทะเบียน และชาํระภาษีรถยนตประจาํปใหถูกตองตามกฎหมาย และ

จะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลยัในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

5. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเคร่ืองยนตและหมายเลข

ตัวถังรถตองตรงกัน และตองมปีระตูข้ึนลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน 

6. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดิน

รถ และสถานที่รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน 

โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

7. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองเปนรถที่ไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายใน

และภายนอก 

8. รถยนตโดยสารที่นาํมารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสนิไหมทดแทน 

เพื่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอ

มหาวิทยาลยัในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

9. การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก 

ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอ

ดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ  วนัที่................................................................เวลา......................... 

10. มหาวิทยาลยัจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพจิารณาสภาพรถที่นํามา

เสนอ รวมทั้งผลงานที่ผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย 

11. กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํมารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจ

คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง

บุคลากร 

12 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีเปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจน

ชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย  

ไมเสพสิ่งเสพตดิมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตอง

ใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลยัเปนอยางด ี

13 มหาวิทยาลยัไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรับจางหรือผูแทน  

ไดกอใหเกิดข้ึนแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัตงิานตามสัญญาจาง 

ทุกกรณี 
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        หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบตัิงาน ตาม

สัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวทิยาลัยทัง้สิ้น 

 

14 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม

ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลทีโ่ดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังข้ึน หรือกําลังลงจาก

รถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี ้

        กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจาํกัดความรับผดิชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 คร้ัง นอกเหนือจาก

ประกันภัยตามพระราชบัญญัต ิ

        กรณทีุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงนิจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 คร้ัง 

นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ  

15 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที 

ปรับคร้ังละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

 15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนญุาตจากผูวาจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี

จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร) 

 15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเีหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว 

ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบดวย ในกรณีทีป่รับ  

ปรับคร้ังละ 1,000.- บาท ตอเทีย่วตอคัน 

 15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผู่วาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร

ภายหลังจากวนัที่ทาํสัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน 

 

16 ระยะเวลาจาง 9  เดือน ระหวางวันที่  2 มกราคม 2563 –  30  กันยายน 2563 

 

************************************** 
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เง่ือนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง บุคลากร (รถตูโดยสารปรับอากาศ)  

 

1. เปนรถตูโดยสารปรับอากาศหลังคาสูง ขนาด 13 ท่ีนั่ง ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียนใหครบถวน

กอนสงมอบและจะตองตอทะเบียนรถยนตประจําปตลอดอายุสัญญาเชา เพ่ือใหผูเชาสามารถใชงานได

ถูกตองตามกฎหมายโดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว และโครงสรางเกาอ้ีนั่งผูโดยสาร

ตองอยูในสภาพเรียบรอย ม่ันคงแข็งแรง มีความปลอดภัยแกผูโดยสาร และใหแนบหลักฐานการจด

ทะเบียนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

2. รถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจางหรือท่ีผูรับจางมีสิทธิ

ครอบครองโดยการเชาซ้ือ 

3. รถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตอง

ตามกฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประมูลทางเทคนิค 

4. รถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจางท่ีเสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต

และหมายเลขตัวถังรถตองตรงกัน และตองมีประตูข้ึนลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน 

5. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุ

สายเดินรถ และสถานท่ี รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวท่ีกระจกหนารถ

ดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร 

6 รถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจางจะตองเปนรถท่ีไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยาง

สมํ่าเสมอ ท้ังภายในและภายนอก 

7 รถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเง่ือนไขใหความคุมครองการจาย

สินไหมทดแทน เพ่ือการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซ่ึงโดยสารรถยนตท่ีรับจางทุกคน และตองยื่น

เอกสารดังกลาวตอ-มหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประมูลทางเทคนิค 

8 การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และ

หากผูเสนอราคาจะเสนอราคาเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางท่ีเสนอ โดยนํา

รถท่ีเสนอดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันท่ี...............................................เวลา

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

9 มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถท่ี

นํามาเสนอ รวมท้ังผลงานท่ีผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวยเง่ือนไขการใหบริการท่ี

เหมาะสม 

10 กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถตูโดยสารปรับอากาศ ท่ีนํามารับจางคันใด แตสภาพรถไม

เปนท่ีพอใจ คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพท่ีดีกวา และเปนตามเง่ือนไขการจาง

รถสวัสดิการ รับ-สง บุคลากร 
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11 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับข่ีมีใบอนุญาตขับข่ีเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

ตลอดจนชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี สุภาพ

เรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถบริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็ม

ใจ และตองใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เปนอยางดี 

12 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูรับจาง หรือความเสียหายท่ีผูรับจางหรือ

ผูแทน ไดกอใหเกิดข้ึนแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม

สัญญาจางทุกกรณี 

        หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 

ตามสัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 

13 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถท่ีนํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคา

สินไหมทดแทน เพ่ือความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลท่ีโดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังข้ึน หรือ

กําลังลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้ 

        กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง 

นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 

        กรณีทุพพลภาพหรือเสยีชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตอ

อุบัติเหตุ 1 ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ  

14 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 14.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 

นาที ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเท่ียวตอคัน 

 14.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจางปรับ 500.- บาท ตอเท่ียวตอคัน (ยกเวนกรณี

จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร) 

 14.3 นํารถโดยสารท่ีไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน โดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไวซ่ึง

สิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบดวย ในกรณีท่ีปรับ 

ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเท่ียวตอคัน 

 15.4 

 

15.5 

ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ท่ีผูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณ

อักษรภายหลังจากวันท่ีทําสัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเท่ียวตอคัน 

กรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ผูรับจางตองจัดหารถมาทดแทน 

15 ระยะเวลาจาง 9  เดือน ระหวางวันที่  2 มกราคม 2563 –  30  กันยายน 2563 

 

************************************** 
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15. แผนท่ี 

15.1 เสนทางท่ี 1  วงเวียนใหญ – มสธ. 
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15.2 เสนทางท่ี 2  แม็คโครจรัญ – มสธ. 
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15.3 เสนทางท่ี 3  บางแค – มสธ. 
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15.4 เสนทางท่ี 4  ปนเกลา – มสธ. 

 

 
 

รถ
บัส

ปร
ับอ

าก
าศ

 1
 ชั้

นค
รึ่ง

 

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59 



  - 31 - 

  

 

15.5 เสนทางท่ี 5  ศรียาน – มสธ. 
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15.6 เสนทางท่ี 6  แยกลําสาลี – มสธ. 

                   เท่ียวรับ 
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เสนทางท่ี 6  แยกลําสาลี – มสธ. 

                   เท่ียวสง 
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15.7 เสนทางท่ี 7  แฮปปแลนด – มสธ. 

- เท่ียวรับ 
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         15.7  เสนทางท่ี 7 แฮปปแลนด – มสธ. 

- เท่ียวสง 
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15.8  เสนทางท่ี 8  หมูบานสัมมากร – มสธ. 
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15.9 เสนทางท่ี 9  สําโรง – มสธ.  
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15.10 เสนทางท่ี 10  วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. 
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15.11  เสนทางท่ี 11  บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ. 
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15.12  เสนทางท่ี 12  รังสิต – มสธ. 
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ราคาจางรถสวัสดิการประจําป 2563 
 

1. เสนทางท่ี 1  วงเวียนใหญ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30 ที่น่ัง) 829,560 บาท 

    

2. เสนทางท่ี 2  แม็คโครจรัญ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30 ที่น่ัง) 777,480 บาท 

    

3. เสนทางท่ี 3  บางแค – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 40 ท่ีนั่ง) 853,740 บาท 

    

4. เสนทางท่ี 4  ปนเกลา – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 40 ท่ีนั่ง) 868,620 บาท 

    

5. เสนทางท่ี 5  ศรียาน – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ท่ีนั่ง) 515,220 บาท 

    

6. เสนทางท่ี 6  แยกลําสาลี – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ท่ีนั่ง) 515,220 บาท 

    

7. เสนทางท่ี 7 แฮปปแลนด – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 40 ท่ีนั่ง) 812,820 บาท 

    

8. เสนทางท่ี 8  หมูบานสัมมากร – มสธ.  (รถบัสปรับอากาศขนาดไมตํ่ากวา 50 ท่ีนั่ง) 905,820 บาท 

    

9. เสนทางท่ี 9  สําโรง – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ท่ีนั่ง) 515,220 บาท 

    

10. เสนทางท่ี 10  วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา   

                                                       50 ที่น่ัง) 

812,820 บาท 

    

11. เสนทางท่ี 11  บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ.  (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา  

                                                          50 ที่น่ัง) 

868,620 บาท 

    

12. เสนทางท่ี 12  มสธ. – รังสิต (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 50 ท่ีนั่ง) 816,540 บาท 

 

 

                                                                           รวมท้ังส้ิน    =   9,091,680 บาท 
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การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับรายละเอียดของพัสดุท่ีจัดหา กรุณาให

ความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาท่ี กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขท่ี 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงท่ีหมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598 

 กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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