รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
จัดจางรถสวัสดิการเพื่อรับ-สงบุคลากร จํานวน 12 เสนทาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1. ความเปนมา
การดําเนินการจัดจางรถสวัสดิการเพื่อรับ-สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาตั้งแตเริ่มแรก
ที่มหาวิทยาลัยไดยายสถานที่ทําการมาที่ทําการถาวรในปจจุบัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
มาปฏิบัติราชการและชวยลดภาระคาใชจายของบุคลากร อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไข
ปญหาจราจร มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดเปนนโยบายเพื่อจัดสวัสดิการรถรับ-สงบุคลากรในการเดินทางมา
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยไดมีการปรับปรุงเสนทางการใหบริการ
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตป 2552 เปนตนมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและ อํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางสําหรับบุคลากรที่ใชบริการรถสวัสดิการใหดียิ่งขึ้น
จึงปรับเปลี่ยนรถสวัสดิการจากรถบัสพัดลมเปนรถบัสปรับอากาศในทุกเสนทาง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของบุคลากร
2.2 เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายของบุคลากร อันเปนสวัสดิการซึ่งจะชวยเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่
2.3 เพื่อลดจํานวนการใชรถสวนบุคคลมาปฏิบัติราชการ เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
แกไขปญหาการจราจร และเปนการชวยการประหยัดพลังงาน
2.4 เพื่อใหบุคลากรไดมาปฏิบัติราชการไดทันเวลาราชการ กอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยโดยรวม
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม เ ป น บุ คคลซึ่ ง ถู กระบุ ชื่ อ ไว ในบั ญ ชีร ายชื่ อผู ทิ้ง งานและไดแ จงเวี ย นชื่ อให เปน ผู ทิ้ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มี คุณสมบั ติและไม มีลั กษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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3 . 8 ไ ม เ ป น ผู มี ผ ล ประ โ ยช น ร ว ม กั นกั บผู เส นอ รา คา ราย อื่ นที่ เข า ยื่ น ข อ เส นอ ใ ห แก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทํา
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผู เ สนอราคาต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับ คัดเลื อกเป น คูสัญญาต องรั บและจายเงินผานบั ญชีธนาคาร เวนแต การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
4. เงื่อนไขการเสนอราคา
4.1 การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง
และหากผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถตามเสนทางที่
เสนอ โดยนํารถที่เสนอดังกลาวมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพในวันและเวลาที่กําหนดไวในประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส
4.2 มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถ
ที่นํามาเสนอ รวมทั้งผลงานที่ผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย
5. คุณลักษณะของรถโดยสาร (รถบัสปรับอากาศ)
5.1 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางตองเปนรถบัสที่จดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง
5.2 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังเครื่องยนตและชวงลางรถตองอยูใน
สภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับผูโดยสาร โดยตองนํารถยนตโดยสารมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพใน
วันและเวลาที่กําหนด
5.3 รถยนตโดยสารปรับอากาศตองจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
5.4 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดย
การเชาซื้อ โดยผูเสนอราคาตองสงหลักฐานประกอบการพิจารณา
5.5 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตาม
กฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
5.6 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางที่เสนอราคาแตละคัน ตองมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน
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5.7 รถยนตโดยสารตองมีประตูขึ้นลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน
5.8 รถยนตโดยสารที่นํามารับบริการตองตรงตามประเภทรถ จํานวนที่นั่งตามที่กําหนด
6. คุณลักษณะของรถตูโดยสาร (รถตูปรับอากาศ)
6.1 รถตูโดยสารที่นํามารับจางตองเปนรถตูโดยสารปรับอากาศที่ผานตรวจสภาพเสียภาษีและ
จดทะเบียนถูกตองตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก
6.2 รถตูโดยสารที่นํามารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังเครื่องยนตและชวงลางรถตองอยูใน
สภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับผูโดยสาร โดยตองนํารถยนตโดยสารมาใหมหาวิทยาลัยตรวจสภาพใน
วันและเวลาที่กําหนด
6.3 รถตูโดยสารปรับอากาศตองจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
6.4 รถตูโดยสารที่นํามารับจางตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการ
เชาซื้อ โดยผูเสนอราคาตองสงหลักฐานประกอบการพิจารณา
6.5 รถตูโ ดยสารที่ นํา มารับ จ างจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีร ถยนตป ระจําปใหถูกตองตาม
กฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
6.6 รถตูโดยสารที่นํามารับจางที่เสนอราคาแตละคัน ตองมีหมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน
6.7 รถตูโดยสารตองมีประตูไมนอยกวา 4 บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับดานขวา 1 บาน ดานซายคูคนขับ
1 บาน หลังที่นั่งคนขับดานซายสําหรับผูโดยสาร ขึ้น-ลง 1 บาน และประตูดานทายรถ 1 บาน ประตูทุกบานมี
ที่สําหรับล็อกได และประตูเปนระบบเซ็นทรัลล็อก พรอมรีโมทคอนโทรล
7. ประเภทรถโดยสาร
7.1 รถโดยสารปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา จํานวน 40 ที่นั่ง สําหรับเสนทางที่ 3,4 และ 7
7.2 รถโดยสารปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา จํานวน 50 ที่นั่ง สําหรับเสนทางที่ 8,10,11 และ 12
7.3 รถตูโดยสารปรับอากาศ จํานวน 13 ที่นั่ง สําหรับเสนทางที่ 1,2,5,6 และ 9
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินรวมทั้งสิ้น 11,175,000 บาท (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยมีวงเงินในแตละ
เสนทาง ดังนี้
8.1 เสนทางที่ 1 วงเวียนใหญ – มสธ.
ในวงเงิน 700,000 บาท
8.2 เสนทางที่ 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.
ในวงเงิน 700,000 บาท
8.3 เสนทางที่ 3 บางแค – มสธ.
ในวงเงิน 1,150,000 บาท
8.4 เสนทางที่ 4 มจพ.พระนครเหนือ – มสธ. ในวงเงิน 1,000,000 บาท
ในวงเงิน 700,000 บาท
8.5 เสนทางที่ 5 ศรียาน – มสธ.
8.6 เสนทางที่ 6 แยกลําสาลี – มสธ.
ในวงเงิน 600,000 บาท
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8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

เสนทางที่ 7
เสนทางที่ 8
เสนทางที่ 9
เสนทางที่ 10
เสนทางที่ 11
เสนทางที่ 12

แฮปปแลนด – มสธ.
หมูบานสัมมากร – มสธ.
สําโรง – มสธ.
วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ.
บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ.
รังสิต – มสธ.

ในวงเงิน 1,075,000 บาท
ในวงเงิน 1,225,000 บาท
ในวงเงิน 700,000 บาท
ในวงเงิน 1,075,000 บาท
ในวงเงิน 1,150,000 บาท
ในวงเงิน 1,100,000 บาท

9. เงื่อนไขการจาง
9.1 รถยนตโดยสารรถบัสปรับอากาศและรถตูปรับอากาศที่นํามารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมี
เงื่อนไขใหความคุมครองการจายสินไหมทดแทน เพื่อการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลซึ่งโดยสาร
รถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
9.2 การจายคาสินไหมทดแทน เพื่อความบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลที่โดยสารอยูใน
รถยนตหรือกําลังขึ้นหรือกําลังลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้
- กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
- กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ตออุบัติเหตุ
1 ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
9.3 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรับจาง
หรือผูแทนไดกอใหเกิดขึ้นแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา
จางทุกกรณี
หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอื่นใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
9.4 พนั กงานขั บ รถยนต จ ะต องมีความชํานาญในการขับ ขี่ มีใบอนุญ าตขับ ขี่เปน ไปตามกฎหมาย
กําหนด ตลอดจนชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกาย
สุภาพเรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวยความเต็มใจ
และตองใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุดรับ-สงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
9.5 กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นํามารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่
พอใจคณะกรรมการอาจใหผูรับจางเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สง
บุคลากร
9.6 ผูรับจางตองจัดทําปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พรอมระบุสายเดินรถ และสถานที่รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถ
ดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาวไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
9.7 ผูรับจางตองจัดทําปายแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ติดไวภายในรถ
9.7.1 ชื่อนิติบุคคลของผูรับจาง และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
9.7.2 ชื่อ-นามสกุล รูปถายของพนักงานขับรถยนต และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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9.8 รถยนตโดยสารที่นํามารับจางจะตองเปนรถที่ไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ
ทั้งภายในและภายนอก
10. คาปรับ
การคิ ด ค า ปรั บ กรณี ผิ ด สั ญ ญาจ า ง นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาจ า ง ผู รั บ จ า งยิ น ยอมให
มหาวิทยาลัยปรับตามกรณีตางๆ ดังตอไปนี้
10.1 การออกรถจากจุดตนทางในการรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที
ปรับครั้งละ 500 บาท ตอเที่ยวตอคัน
10.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจาง ปรับ 1,000 บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี
จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร)
10.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไวซึ่ง
สิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ประกอบดวย ในกรณีที่ปรับ จะปรับครั้งละ
1,000 บาท ตอเที่ยวตอคัน
10.4 ไมจอดรถตามจุดรับ-สงบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ผูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ปรับ 500 บาท ตอเที่ยวตอคัน
11. ระยะเวลาและจํานวนวันการจาง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีจํานวนวันในการรับ-สงแตละเดือน ดังน็
ประจําเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม
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ในเวลาราชการ
วันจันทร – วันศุกร
21 วัน
21 วัน
20 วัน
20 วัน
21 วัน
23 วัน
19 วัน
20 วัน
21 วัน
21 วัน
21 วัน
22 วัน
250 วัน

12. ระยะเวลาการสงมอบงาน
ใหผูรับจางสงมอบงานเปนงวดๆ จํานวน 12 งวด งวดละ 1 เดือน
13. รายละเอียดของเสนทาง
เสน
ทางที่
วันราชการ

รายละเอียดของเสนทาง

รับ สง

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง

จํานวน
คัน

รถตูโดยสาร
ปรับอากาศขนาด 13
ที่นั่ง
รถตูโดยสาร
ปรับอากาศขนาด 13
ที่นั่ง

1

1

วงเวียนใหญหนาธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดหญา – รถ
เลี้ยวขวาเขาตากสิน – ขึ้นทางดวนดาวคะนอง
ลงทางดวนแจงวัฒนะ – มสธ.

/

/

2

เที่ยวรับ แม็คโครจรัญ – ปายรถเมลบางขุนนนท – แยก 35 โบล
– ปายรถเมลซอยจรัญสนิทวงศ 65 – วัดเปาโลหิตย – ฝงตรงขาม
โรงเรียนพาณิชยการสยาม – แยกสะพานกรุงธน – วัดเทพกร –
ปายรถเมลจรัญสนิทวงศ 77/1 – โลตัสจรัญสนิทวงศ –
โรงพยาบาลยันฮี – ขามสะพานพระราม 7 – ขามสะพานแยก
วงศสวาง – แยกประชานุกูล – โรงพยาบาลเกษมราษฎร – เลี้ยว
ซายขึ้นทางดวนประชานุกลู – ลงทางดวนแจงวัฒนะ – ปากทาง
เมืองทอง – มสธ.
เที่ยวสง ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ มสธ.– แม็คโครจรัญ

/

/

3

บานพักคนชราบางแค – เดอะมอลล บางแค – ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 – ปายรถเมลวัดบุณยประดิษฐ – รพ.ธนบุรี
– ม.ชวนชื่น – ซอยกันตนา – แยกบางพลู – ถ.ราชพฤกษ
– สะพานพระราม 4 – มสธ.
พระจอมเกลาพระนครเหนือ – ถ.พิบูลสงคราม – จังหวัด
นนทบุรี – ถ.เลี่ยงเมืองกอนขามทางแยกรัตนาธิเบศ– ถ.
สนามบินน้ําปายรถเมลหนากองสลาก –หาแยกปากเกร็ด
(ลอดอุโมงค) –โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี– มสธ.

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
40 ที่นั่ง

1

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
40 ที่นั่ง

1

เที่ยวรับ สถานีรถไฟสามเสน (สีแ่ ยกราชวัตร) –ปายรถเมลวัด

/

/

รถตูโดยสาร
ปรับอากาศขนาด 13
ที่นั่ง

1

4

5

จันทรสโมสรบางกระบือ –ปายรถเมลบางซอน – สี่แยกบางโพ
–รถเลี้ยวซายสามแยกเตาปูน – ถ.กรุงเทพนนทบุรี – สี่แยก
วงศสวาง – สามแยกนนทบุรี – ปายรถเมลโรงเรียนสันติวัน

– ปายรถเมลรมไม – รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี
– รถขึ้นสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท – มสธ. มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

1

เสน
ประเภทรถ/
จํานวน
รายละเอียดของเสนทาง
รับ สง
ทางที่
จํานวนที่นั่ง
คัน
6 เที่ยวรับ แยกลําสาลี – รถผานหนาตลาดบางกะป
/ –
รถตูโดยสาร
1
เลี้ยวซาย สถานนีตํารวจลาดพราว – ปายรถเมลตรงขาม
ปรับอากาศขนาด 13
การเคหะแหงชาติ – ปายรถเมลหนาตลาดสดโตรุง–
ที่นั่ง
อินทรารักษ – ปายรถเมลหนาหมูบานธนะสิน –
ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนเบญจมินทร–หนาหมูบาน
ฉัตรเกลา – หนาสหฟารม– รถเลี้ยวซายเขาถนนราม
อินทรา – มสธ.
เที่ยวสง ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ–ลงทางดวนงามวงศวาน– – /
รถตูโดยสาร
1
แยกพงษเพชร– ลงอุโมงคหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปรับอากาศขนาด 13
–ถนนประเสริฐมนูกิจ – ถนนนวมินทร–แยกลําสาลี
ทีน่ ั่ง
7

8

เที่ยวรับ แฮปปแลนด – ถ.ลาดพราว – หาแยก
ลาดพราว– รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดี – ปายรถเมลวัด
เสมียนนารี – ถ.งามวงศวาน – สี่แยกพงษเพชร – ถนน
ประชาชื่น – ม.ธุรกิจบัณฑิตย – หนาการประปานคร
หลวง – มสธ.
เที่ยวสง มสธ. – รถขึ้นทางดวนถนนแจงวัฒนะ – รถลง
ทางดวนถนนงามวงศวาน – กลับรถใตสะพานแยกพงษ
เพชร-รถเลี้ยวซายขึ้นทางดวนงามวงศวาน
ลงดานประชาชื่น-เขารัชโยธิน – ถ.รัชดาภิเษก –
ถนนลาดพราว – แฮปปแลนด
ม.สัมมากร – ถ.สุขาภิบาล 3 – หมูบานพฤกษชาติ –
สี่แยกรมเกลา – สี่แยกตลาดมีนบุรี – ถ.รามอินทรา –
ปายรถเมล ก.ม.8 – ปายรถเมลหนาตลาด ก.ม.7–
ปายรถเมลหนาโรงเรียนสายอักษร ก.ม.6 – ปายรถเมล
ก.ม.5 ตรงขามวัชรพลเลยใตทางดวน –ปายรถเมลแยก
ไฟแดงซอยมัยลาภ – ปายรถเมลตรงขามตลาดปนทอง
ก.ม.4 – หนาปมเอสโซเยื้องฟูดแลนดสาขารามอินทรา –
แยกลาดปลาเคา ก.ม.2 – ปายรถเมลสนามกอลฟ
ทหารบก ก.ม.1 – อนุสาวรียหลักสี่ตรงไปแยกหลักสี่ –
ปายรถเมลมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร – มสธ.
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/

-

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
40 ที่นั่ง

1

-

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
40 ที่นั่ง

1

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
50 ที่นั่ง

1

เสน
ทางที่
9

10

11

12

รายละเอียดของเสนทาง
เที่ยวรับ สําโรง – บางนา – ขึ้นทางดวนซอยสุขุมวิท 62
– ลงทางดวนแจงวัฒนะ – มสธ.
เที่ยวสง มสธ. –ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ – สําโรง
วัดพระศรีมหาธาตุ – ถ. พหลโยธิน – อนุสาวรียหลักสี่ –
สะพานใหม – สามแยกลําลูกกา – อนุสาวรียอนุสรณสถาน
– ถ.วิภาวดีรังสิต – ดอนเมือง – แยกหลักสี่ – เลี้ยวซายรถ
เลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ – TO หลักสี่ – มสธ.
หนาธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ – หนาบิ๊กคิงสบางใหญ –
หนาหมูบานบัวทอง – หมูบานนันทนา – แยกบางคูวัด –
ซ.ธรรมสุธีร – ตลาดปทุมธานี – สี่แยกสันติสุข – สะพาน
ปทุมธานี – รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท สี่แยกสวนสมเด็จ
– หมูบานเมืองทองธานี – มสธ.
วัดสระบัว คลอง 11 – หมูบานวศิน – วัดอัยยิการาม –
หมูบานพฤกษา 2 – ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 7
– หมูบานพรพิมาน – ปายรถเมลตรงขามเทสโกโลตัส –
ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 4 – หมูบานวรางกูล –
ปายรถเมลตรงขามปากทางคลอง 3 – วัดแสงสรรค –
ปายรถเมลสะพานฟา – ปายรถเมลทารถรังสิตปทุมธานี –
หมูบานรัตนโกสินทร – ปายรถเมลตรงขามวัดเปรมประชา
– ซอยสุขี 2 – ขึ้นทางดวน – มสธ.
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รับ สง

ประเภทรถ/
จํานวน
จํานวนที่นั่ง
คัน
รถตูโดยสาร
1
ปรับอากาศ 13 ที่นั่ง

/

/

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
50 ที่นั่ง

1

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
50 ที่นั่ง

1

/

/

รถบัสปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา
50 ที่นั่ง

1

14. รายละเอียดจุดจอดรถ

เสนทาง
1

จุดจอดรถ
วงเวียนใหญ – มสธ.
เที่ยวรับ – เที่ยวสง
- วงเวียนใหญ หนาธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดหญา
- หนา Dunkin Donuts
- รถเลี้ยวขวาเขาถนนตากสิน
- ตรงขามซอยโกบอ
- หนาที่ทําการไฟฟาดาวคะนอง
- ปายรถเมลตรงขามศูนยการคาดาวคะนอง
- รถตรงไปถนนสุขสวัสดิ์
- ปายรถเมลหนาศูนยการคาบางปะแกว
- ปายรถเมลหนาศูนยการคาบางปะกอก
- ปากทาง ก.ม.9
- ขึ้นทางดวนดาวคะนอง
- ลงทางดวนแจงวัฒนะ
- ปากทางเมืองทองธานี
- มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง

วันราชการ

รถตูข นาด

(จันทร-ศุกร)

13 ที่นั่ง

เวลาออก
เที่ยวรับ เวลา 06.50 น.
เที่ยวสง เวลา 16.45 น.

เสนทาง
2

จุดจอดรถ

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง

แม็คโครจรัญ – มสธ.

วันราชการ

รถตูขนาด

เที่ยวรับ

(จันทร – ศุกร)

13 ที่นั่ง

-ปายรถเมลแม็คโครจรัญ

เวลาออก

-ปายรถเมลบางขุนนนท

เที่ยวรับ 06.10 น.

-แยก 35 โบล

เที่ยวสง 16.45 น.

-ปายรถเมลซอยจรัญสนิทวงศ 65
-วัดเปาโลหิตย
-ฝงตรงขามโรงเรียนพาณิชยการสยาม
-แยกสะพานกรุงธน
-วัดเทพกร
-ปายรถเมลจรัญสนิทวงศ 77/1
-โลตัสจรัญสนิทวงศ
-โรงพยาบาลยันฮี
-ขามสะพานพระราม 7
-ขามสะพานแยกวงศสวาง
-แยกประชานุกูล
-โรงพยาบาลเกษมราษฎร
-เลี้ยวซายขึ้นทางดวนประชานุกูล
-ลงทางดวนแจงวัฒนะ
-ปากทางเมืองทอง
-มสธ.
เที่ยวสง
-ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ
-มสธ. – แม็คโครจรัญ

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

เสนทาง
3

จุดจอดรถ
บางแค – มสธ.
เที่ยวรับ – เที่ยวสง
- ปายรถเมลบานพักคนชราบางแค
- ปายรถเมลเดอะมอลลบางแค
- เลี้ยวขวาเขาถนนพุทธมณฑล สาย 2
- ปายรถเมลแรก (seven 11) ของถนนพุทธมณฑล
สาย 2
- ผานสะพานขามคลองแรก
- ปายรถเมลวัดบุณยประดิษฐ (สํานักเรียนบาลี)
มี 7-Eleven หนาปากซอย
- ปายรถเมลฝงตรงขามโรงพยาบาลธนบุรี
- ปายรถเมลหนาหมูบานชวนชื่น
- ปายรถเมลวัดศรีประวัติ
- ปายรถเมลวัดอัมพวัน
- ปายรถเมลซอยกันตนา
- ปายรถเมลบางแมนาง
- ปายหมูบานซอยรุงเรือง
- ปายแยกบางพลู
- เลี้ยวซายเขาถนนราชพฤกษ
- เลี้ยวขวาขึ้นถนนวงแหวนไปสะพานพระราม 4
- มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ
วันราชการ (จันทร-ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ เวลา 06.40 น.
เที่ยวสง เวลา 16.45 น.

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
รถบัส
ปรับอากาศ
ขนาดไม
ต่ํากวา
40 ที่นั่ง

เสนทาง
4

จุดจอดรถ
มจพ. พระนครเหนือ-มสธ.
เที่ยวรับ – เที่ยวสง
-ปายรถเมล มจพ. พระนครเหนือ
-ปายรถเมลหนาโรงเรียนสตรีนนท
-ตรงขามวัดนครอินทร
-ปายรถเมลหนาวิทยาลัยพงษสวัสดิ์
-7 ELEVEN หนาหมูบานพิบูลสงคราม
-ปายรถเมลตรงขามตลาดนนทบุรี-ปายรถเมลกอนถึงวัด
ทินกรนิมิตร
-ถนนเลี่ยงเมืองกอนขามทางแยกรัตนาธิเบศ
-เขาสนามบินน้ําปายรถเมลหนากองสลาก
-ปายรถเมลฝงตรงขามตลาดซอยสามัคคี
-ปายรถเมลตรงขามตลาดกรมชลประทาน
-ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนชลประทานวิทยา
-ปายรถเมลหนาสถานสงเคราะหเด็กพิการปากเกร็ด/
ธนาคารกรุงเทพ ปากเกร็ด
-หาแยกปากเกร็ด (ลอดอุโมงค)
-ปายรถเมลโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
-ปายรถเมลหมูบานไทยสมุทร
-ปายรถเมลหมูบานลานทอง
-รถเลี้ยวขวาเขาเมืองทองธานี
-มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ
วันราชการ (จันทร –
ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ 06.30 น.
เที่ยวสง 16.45 น.

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
รถบัส
ปรับอากาศ
ขนาดไม
ต่ํากวา
40 ที่นั่ง

เสนทางที่
5

จุดจอดรถ
ศรียาน – มสธ.
เที่ยวรับ-เที่ยวสง
-จอดรถที่สถานีรถไฟสามเสน (สี่แยกราชวัตร)
-ปายรถเมลวัดจันทรสโมสรบางกระบือ
-ปายรถเมลแยกบางโพ
-รถเลี้ยวซายสามแยกเตาปูน
-ปายรถเมลบางซอน
-ปายรถเมลแรกเลยสี่แยกวงศสวางบิ๊กซี
-สามแยกนนทบุรี
-ปายรถเมลโรงเรียนสันติวนั
-ปายรถเมลรมไม
-รถเลี้ยวขวาเขาซอยสามัคคี
-รถขึ้นสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท
-มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
วันราชการ (จันทร – ศุกร) รถตูข นาด
เวลาออก
13 ที่นั่ง
เที่ยวสง 06.20 น.
เที่ยวรับ 16.45 น.

เสนทางที่
6

จุดจอดรถ
แยกลําสาลี - มสธ.
เที่ยวรับ
-แยกลําสาสี
-รถผานหนาตลาดบางกะปเลี้ยวซาย
-ปายรถเมลหนาสถานีตํารวจลาดพราว
-ปายรถเมลตรงขามการเคหะแหงชาติ
-ปายรถเมลหนาตลาดสดโตรุง – อินทรารักษ
-ปายรถเมลหนาหมูบานธนะสิน
-ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนเบญจมินทร
-หนาหมูบานฉัตรเกลา
-หนาสหฟารม
-รถเลี้ยวซายเขาถนนรามอินทรา
-มสธ.
เที่ยวสง
–ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ
–ลงทางดวนงามวงศวาน
–แยกพงษเพชร
–ลงอุโมงคหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
–ถนนประเสริฐมนูกิจ
–ถนนนวมินทร
–แยกลําสาสี

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
วันราชการ (จันทร – ศุกร) รถตูข นาด
เวลาออก
13 ที่นั่ง
เที่ยวรับ 06.10 น.
เที่ยวสง 16.45 น.

เสนทางที่
7

จุดจอดรถ
แฮปปแลนด – มสธ.
เที่ยวรับ
-ปายแม็คโคร
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 140
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 132
-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 รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดี
-ปายรถเมล 191
-ปายรถเมลวัดเสมียนนารี
-แยกบางเขนรถเลี้ยวซายถนนงามวงศวาน
-ปายรถเมลเรือนจําคลองเปรม
-ปายรถเมลชนิ เขต
ปายรถเมลแรกเมื่อรถเลี้ยวขวาแยกพงษเพชร
-ปายรถเมลหนา ม.ธุรกิจบัณฑิตย
-ปายรถเมลหนาการประปานครหลวง
-รถเลี้ยวซายถนนแจงวัฒนะ
-ปากทางเมืองทอง
-มสธ.
เที่ยวสง
-รถเลี้ยวซายถนนแจงวัฒนะ
-รถขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ
-รถลงทางดวนดานงามวงศวาน
ปายรถเมลพันธทิพย

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
วันราชการ (จันทร – ศุกร)
รถบัส
เวลาออก
ปรับอากาศ
ขนาดไม
เที่ยวรับ 06.15 น.
ต่ํากวา
เที่ยวสง 16.45 น.
40 ที่นั่ง

เสนทางที่

จุดจอดรถ

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นงั่

-ปายรถเมลตรงขามหางเดอะมอลลงามวงศวาน
-กลับรถใตสะพานแยกพงษเพชร
-ปายรถเมลหางเดอะมอลงามวงศวาน
-รถเลี้ยวซายขึ้นทางดวนงามวงศวานลงดานประชาชื่นเลี้ยว
ซายเขารัชโยธิน
-ปายรถเมลรัชโยธิน
-ตรงไปถนนรัชดาภิเษก
-ปายรถเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-ตรงไปแยกรัชดาภิเษกเลี้ยวซายเขาถนนลาดพราว
-ปายรถเมลซอยภาวนา
-สะพาน 2 ซอย 52
-ปายตลาดโชคชัย 4
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 63
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 67
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 87
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 97
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 109
-ปายรถเมลลาดพราวซอย 113
-ปายแม็คโคร

8

หมูบานสัมมากร – มสธ.
เที่ยวรับ – สง
-ปายรถเมลหมูบานสัมมากร
-ปายรถเมลหมูบานฐิติพร 2
-ปายรถเมลหมูบานเคหะธานี
-ปายรถเมลวัดบางเพ็งใต
-ปายรถเมลหมูบานบัวขาว
-ปายรถเมลตลาดมีนบุรี (เลยธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี)
-ปายรถเมลวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
-ปายรถเมลแยกมีนบุรี (ตรงขามธนาคารกรุงศรีฯ
สาขายอยมีนบุรี)
-ปายรถเมลหมูบานปรีชา
-ปายรถเมลทางเขาวัดบางชัน
-ปายรถเมลสวนสยาม
TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วันราชการ (จันทร – ศุกร)
รถบัส
เวลาออก
ปรับอากาศ
เที่ยวรับ 06.20 น.
ขนาดไม
ต่าํ กวา
เที่ยวสง 16.45 น.
50 ที่นั่ง

เสนทางที่

จุดจอดรถ

วัน-เวลาใหบริการ

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง

-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
-หนาปม เอสโซเยื้องฟูดแลนดสาขารามอินทรา
-แยกลาดปลาเคา ก.ม.2
-ปายรถเมลสนามกอลฟทหารบก ก.ม. 1
-อนุสาวรียหลักสี่และตรงไปแยกหลักสี่
-ปายรถเมลมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
-มสธ.
9

สําโรง-มสธ.
เที่ยวรับ
-รถขึ้นทางดาวนซอยสุขุมวิท 62
-ปายรถเมลขางสหกรณพระนคร สําโรงเหนือ
-ปายรถเมลตรงขามซอยเบริ่ง
-ปายรถเมลปากซอยนภาลัย
-ปายรถเมลตรงขามสถานีตํารวจนครบางนา
-ปายรถเมลใตสะพานลอยอุดมสุข
-ปายรถเมลตรงขามซอยสุขุมวิท 101/1
-ปายรถเมลปากซอยสุขุมวิท 64
-ปายรถเมลปากซอยสุขุมวิท 62
-รถลงทางดวนแจงวัฒนะ
-ปากทางเมืองทอง
-มสธ.
เที่ยวสง
-มสธ. – สําโรง
-ขึ้นทางดวนแจงวัฒนะ

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

วันราชการ (จันทร – ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ 06.15 น.
เที่ยวสง 16.45 น.

รถตูข นาด
13 ที่นั่ง

เสนทางที่
10

จุดจอดรถ
วัดพระศรีมหาธาตุ-มสธ.
เที่ยวรับ-เที่ยวสง
-ปายรถเมลหนาวัดพระศรีมหาธาตุ
-ปายรถเมลหนาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
-ปายรถเมลตรงขามซอยสายหยุด
-ปายรถเมลตรงขามบิ๊กซีสะพานใหม
-ปายรถเมลหนาตลาดสะพานใหม
-ปายรถเมลตรงขามบานพักทหารอากาศ
-ปายรถเมลตรงขามโรงพยาบาลภูมิพล
-ปายรถเมลตรงขามทางเขาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
-ปายรถเมลตรงขามซอย กม.25
-ปายรถเมลตรงขามซอย กม.26
-ปายรถเมลตรงขามซอยแอนเน็กซ
-ปายรถเมลตรงขามซอย 39
-ปายรถเมลตรงขามหมูบาน กม.27
-ปายรถเมลตรงขามซอยจามร
รถเลี้ยวซายเขาถนนวิภาวดีรังสิต
-ปายรถเมลหนาอนุสรณสถานแหงชาติ
-ปายรถเมลหนาหมูบานพิพรพงศ
-ปายรถเมลตรงขามสถานีรถไฟดอนเมือง
-ปายรถเมลหนาสนามบินดอนเมือง
-ปายรถเมลหนาคลังสินคาดอนเมือง
-ปายรถเมลหนาการทาอากาศยานดอนเมือง
-ปายรถเมลตรงขามคลังน้ํามัน
-ปายรถเมลตรงขามเคหะชุมชนทุงสองหอง
-กลับรถหนาสโมสรตํารวจ
-ปายรถเมลตรงขามโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
-แยกหลักสี่เลี้ยวซายรถเลี้ยวเขาถนนแจงวัฒนะ
-ปายรถเมลหนาTO หลักสี่
-ปากทางเมืองทอง
-มสธ.
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วัน-เวลาใหบริการ
วันราชการ (จันทร-ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ 06.30 น.
เที่ยวสง 16.45 น.

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
รถบัส
ปรับอากาศ
ขนาดไม
ต่ํากวา
50 ที่นั่ง

เสนทางที่

จุดจอดรถ

11

บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ.
เที่ยวรับ-เที่ยวสง
-หนาธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ
-หนาบิ๊กคิงสบางใหญ
-หนาหมูบานบัวทอง-หมูบานนันทนา
-แยกบางคูวัด
-ซอยธรรมสุธรี 
-ตลาดปทุมธานี
-สี่แยกสันติสุข
-สะพานปทุมธานี
-รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท
-สี่แยกสวนสมเด็จ
-ถนนติวานนทเมืองทองธานี
-มสธ.

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
-ปายรถเมลตรงขามเทสโกโลตัส คลอง 4
-ปายรถเมลตรงขามปากทาง คลอง 4
-ปายรถเมลม.วรางกูล คลอง 3
-ปายรถเมลตรงขามปากทาง คลอง 3
-ปายรถเมลวัดแสงสรรค คลอง 2
-ปายรถเมลสะพานฟา คลองหนึ่ง
-ปายรถเมลทารถรังสิต-ปทุมธานีตรงขามหมูบาน
รัตนโกสินทร
-ปายรถเมลตรงขามซอยวัดเปรมประชา ซอยสุขี 2
-ขึ้นทางดวน
-มสธ.
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วัน-เวลาใหบริการ
วันราชการ (จันทร-ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ 06.30 น.
เที่ยวสง 16.45 น.

วันราชการ (จันทร-ศุกร)
เวลาออก
เที่ยวรับ เวลา 06.20 น.
เที่ยวสง เวลา 16.45 น.

ประเภทรถ/
จํานวนที่นั่ง
รถบัส
ปรับอากาศ
ขนาดไม
ต่ํากวา
50 ที่นั่ง

รถบัสปรับ
อากาศ
ขนาดไม
ต่ํากวา
50 ที่นั่ง

เงื่อนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ)
1.

รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางเปนรถบัสปรับอากาศประเภท 1 ชั้นครึ่ง มีทนี่ ั่งรวมผูขับขี่จาํ นวนไมต่ํากวา
40 ที่นั่ง ซึง่ ตองจดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12

13

รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยกับผูโ ดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา และใหแนบ
หลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ
รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตามกฎหมาย และ
จะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลข
ตัวถังรถตองตรงกัน และตองมีประตูขึ้นลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน
ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดิน
รถ และสถานที่รบั -สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน
โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองเปนรถที่ไดรบั การดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายใน
และภายนอก
รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสินไหมทดแทน
เพื่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอ
มหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก
ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอ
ดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันที่................................................................เวลา.........................
มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถที่นํามา
เสนอ รวมทั้งผลงานที่ผา นมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย
กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจ
คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง
บุคลากร
พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่เปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจน
ชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูท ี่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย
ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตอง
ใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรบั จางหรือผูแทน
ไดกอใหเกิดขึ้นแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
ทุกกรณี
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หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอื่นใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบตั งิ าน ตาม
สัญญาจางของผูรับจาง ผูรบั จางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยทัง้ สิ้น
14 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม
ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลที่โดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังขึ้น หรือกําลัง
ลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้
กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง นอกเหนือจาก
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
15 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรบั จางยินยอมให
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที
ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรบั อนุญาตจากผูว าจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี
จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร)
15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเี หตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว
ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ประกอบดวย ในกรณีทปี่ รับ
ปรับครั้งละ 1,000.- บาท ตอเทีย่ วตอคัน
15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผ่ ูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายหลังจากวันที่ทาํ สัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
16 ระยะเวลาจาง 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
**************************************
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เงื่อนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น)
1.

รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางเปนรถบัสปรับอากาศประเภท 2 ชั้น มีทนี่ ั่งรวมผูขับขี่จาํ นวนไมตา่ํ กวา
50 ที่นั่ง (รวมชัน้ ลาง) ซึ่งตองจดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง
2. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับ
ผูโดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันยืน่ ซองประกวดราคา และใหแนบหลักฐานการจดทะเบียนมา
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
3. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ
4. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตามกฎหมาย และจะตองยืน่
หลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยืน่ เอกสารประกวดราคา
5. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขตัวถังรถตอง
ตรงกัน และตองมีประตูขึ้นลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน
6. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดินรถ และ
สถานที่รบั -สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความ
กวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
7. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองเปนรถที่ไดรบั การดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายในและ
ภายนอก
8. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสินไหมทดแทน เพื่อการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยืน่ เอกสารดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยืน่
เอกสารประกวดราคา
9. การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก
ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอดังกลาว
มาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันที่.................................................เวลา......................................
10. มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถที่นํามาเสนอ รวมทั้ง
ผลงานทีผ่ านมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย
11. กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจคณะกรรมการ
อาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สงบุคลากร
12 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่เปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจนชํานาญ
เสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูท ี่มีความสุขุมรอบคอบ กิรยิ ามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพติด
มึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตองใหบริการดวยความปลอดภัย
ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
13 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรบั จางหรือผูแทน ได
กอใหเกิดขึ้นแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจางทุกกรณี
หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอื่นใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตามสัญญาจางของผู
รับจาง ผูรบั จางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
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ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม
ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลทีโ่ ดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจาก
รถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้
กรณีบาดเจ็บในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง นอกเหนือจาก
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1
ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรบั จางยินยอมให
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที
ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรบั อนุญาตจากผูว าจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี
จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร)
15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเี หตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว
ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ประกอบดวย ในกรณีทปี่ รับ
ปรับครั้งละ 1,000.- บาท ตอเทีย่ วตอคัน
15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผ่ ูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายหลังจากวันที่ทาํ สัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
ระยะเวลาจาง 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
**************************************

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

เงื่อนไขการจางรถสวัสดิการรับ-สงบุคลากร (รถบัสปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 30 ที่นั่ง)
1.

รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางเปนรถบัสปรับอากาศ มีทนี่ ั่งรวมผูข ับขี่จํานวนขนาดไมตา่ํ กวา 30 ที่นั่ง ซึ่งตอง
จดทะเบียนประเภทรถโดยสารไมประจําทาง
2. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางตองมีสภาพดี โครงสรางตัวถังรถตองอยูในสภาพสมบูรณมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยกับผูโ ดยสาร และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา และใหแนบ
หลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
3. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจาง หรือผูรับจางมีสิทธิครอบครองโดยการเชาซื้อ
4. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตองตามกฎหมาย และ
จะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
5. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลข
ตัวถังรถตองตรงกัน และตองมีประตูขึ้นลง 2 ทาง ไมรวมประตูฉุกเฉิน
6. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุสายเดิน
รถ และสถานที่รบั -สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถดานซายใหชัดเจน
โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
7. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองเปนรถที่ไดรบั การดูแลรักษาความสะอาดอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งภายใน
และภายนอก
8. รถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจายสินไหมทดแทน
เพื่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่นเอกสารดังกลาวตอ
มหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
9. การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และหาก
ผูเสนอราคาจะเสนอราคาในเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํารถที่เสนอ
ดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันที่................................................................เวลา.........................
10. มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถที่นํามา
เสนอ รวมทั้งผลงานที่ผา นมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวย
11. กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนตโดยสารที่นาํ มารับจางคันใด แตสภาพรถไมเปนที่พอใจ
คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง
บุคลากร
12 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่เปนไปตามกฎหมายกําหนด ตลอดจน
ชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แตงกายสุภาพเรียบรอย
ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็มใจ และตอง
ใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี
13 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรบั จางหรือผูแทน
ไดกอใหเกิดขึ้นแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัตงิ านตามสัญญาจาง
ทุกกรณี
หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอื่นใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน ตาม
สัญญาจางของผูรับจาง ผูรบั จางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยทัง้ สิ้น
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14 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคาสินไหม
ทดแทน เพื่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลทีโ่ ดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังขึ้น หรือกําลังลงจาก
รถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้
กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง นอกเหนือจาก
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
15 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรบั จางยินยอมให
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
15.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10 นาที
ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
15.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรบั อนุญาตจากผูว าจางปรับ 1,000.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี
จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร)
15.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน หรือโดยไมมเี หตุอันสมควร ผูวาจางทรงไว
ซึ่งสิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ประกอบดวย ในกรณีทปี่ รับ
ปรับครั้งละ 1,000.- บาท ตอเทีย่ วตอคัน
15.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ทีผ่ ูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร
ภายหลังจากวันที่ทาํ สัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
16 ระยะเวลาจาง 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
**************************************
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เงื่อนไขการจางรถสวัสดิการ รับ-สง บุคลากร (รถตูโดยสารปรับอากาศ)
1.

เปนรถตูโดยสารปรับอากาศหลังคาสูง ขนาด 13 ที่นั่ง ผูใหเชาจะตองนํารถไปจดทะเบียนใหครบถวน
กอนสงมอบและจะตองตอทะเบียนรถยนตประจําปตลอดอายุสัญญาเชา เพื่อใหผูเชาสามารถใชงานได
ถูกตองตามกฎหมายโดยผูใหเชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว และโครงสรางเกาอี้นั่งผูโดยสาร
ตองอยูในสภาพเรียบรอย มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยแกผูโดยสาร และใหแนบหลักฐานการจด
ทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
2. รถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจาง ตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจางหรือที่ผูรับจางมีสิทธิ
ครอบครองโดยการเชาซื้อ และจดทะเบียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซองประกวดราคาพรอมให
แนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
3. รถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจางจะตองจดทะเบียน และชําระภาษีรถยนตประจําปใหถูกตอง
ตามกฎหมาย และจะตองยื่นหลักฐานดังกลาวตอมหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประมูลทางเทคนิค
4. รถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจางที่เสนอราคาแตละคัน หมายเลขทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขตัวถังรถตองตรงกัน และรถตูโดยสารตองมีประตูไมนอยกวา 4 บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับ
ดานขวา 1 บาน ดานซายคูคนขับ 1 บาน หลังที่นั่งคนขับดานซายสําหรับผูโดยสาร ขึ้น-ลง 1 บาน
และประตูดานทายรถ 1 บาน ประตูทุกบานมี ที่สําหรับล็ อกได และประตูเปนระบบเซ็น ทรัล ล็ อก
พรอมรีโมทคอนโทรล
5. ตองมีปายแสดงวาเปนรถโดยสารบริการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พรอมระบุ
สายเดินรถ และสถานที่ รับ-สง ตนทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวที่กระจกหนารถ
ดานซายใหชัดเจน โดยมีขนาดความกวางไมนอยกวา 35 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
6 รถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจางจะตองเปนรถที่ไดรับการดูแลรักษาความสะอาดอยูอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งภายในและภายนอก
7 รถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจางจะตองมีการประกันภัยโดยมีเงื่อนไขใหความคุมครองการจาย
สินไหมทดแทน เพื่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคล ซึ่งโดยสารรถยนตที่รับจางทุกคน และตองยื่น
เอกสารดังกลาวตอ-มหาวิทยาลัยในวันยื่นเอกสารประมูลทางเทคนิค
8 การพิจารณาวาจางจะพิจารณาเปนรายเสนทาง ผูเสนอราคาไมจําเปนตองเสนอราคาทุกเสนทาง และ
หากผูเสนอราคาจะเสนอราคาเสนทางใดจะตองระบุหมายเลขทะเบียนรถตามเสนทางที่เสนอ โดยนํา
รถที่เสนอดังกลาวมาใหคณะกรรมการตรวจสภาพ วันที่...............................................เวลา
..........................................
9 มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาต่ําสุดเปนเกณฑเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาสภาพรถที่
นํามาเสนอ รวมทั้งผลงานที่ผานมาของผูเสนอราคาประกอบการตัดสินดวยเงื่อนไขการใหบริการที่
เหมาะสม
10 กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถตูโดยสารปรับอากาศ ที่นํามารับจางคันใด แตสภาพรถไม
เปนที่พอใจ คณะกรรมการอาจใหผูเสนอราคาเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกวา และเปนตามเงื่อนไขการจาง
รถสวัสดิการ รับ-สง บุคลากร
TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

11 พนักงานขับรถยนตจะตองมีความชํานาญในการขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่เปนไปตามกฎหมายกําหนด
ตลอดจนชํานาญเสนทางเดินรถเปนอยางดี และเปนผูที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี สุภาพ
เรียบรอย ไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมากอนและขณะขับรถบริการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดวยความเต็ม
ใจ และตองใหบริการดวยความปลอดภัย ประกอบกับจะตองทราบจุด รับ-สง บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เปนอยางดี
12 มหาวิทยาลัยไมตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง หรือความเสียหายที่ผูรับจางหรือ
ผูแทน ไดกอใหเกิดขึ้นแกชีวิตหรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจางทุกกรณี
หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอื่นใดฟองหรือเรียกคาเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจางของผูรับจาง ผูรับจางตองยินยอมชดใชแทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น
13 ผูรับจางตองเอาประกันภัยรถ หรือรถที่นํามาวิ่งแทนในกรณีจําเปน โดยใหผูคุมครองการจายคา
สินไหมทดแทน เพื่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่โดยสารอยูในรถยนตหรือกําลังขึ้น หรือ
กําลังลงจากรถยนต กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้
กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตออุบัติเหตุ 1 ครั้ง
นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจํากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000.- บาท ตอ
อุบัติเหตุ 1 ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ
14 การคิดคาปรับกรณีผิดสัญญาจาง นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาจาง ผูรับจางยินยอมให
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรับตามกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
14.1 การออกรถจากจุดตนทางในการ รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย กอนหรือหลังกําหนดเวลา 10
นาที ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
14.2 เปลี่ยนเสนทางโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวาจางปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน (ยกเวนกรณี
จําเปนและไมสรางความเดือดรอนใหผูโดยสาร)
14.3 นํารถโดยสารที่ไมใชของผูรับจางมาใหบริการแทน โดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาจางทรงไวซึ่ง
สิทธิในการปรับหรือไมปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ประกอบดวย ในกรณีที่ปรับ
ปรับครั้งละ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
14.4 ไมจอดรถตามจุด รับ-สง บุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ผูวาจางจะแจงใหทราบเปนลายลักษณ
อักษรภายหลังจากวันที่ทําสัญญานี้ ปรับ 500.- บาท ตอเที่ยวตอคัน
14.5 กรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ผูรับจางตองจัดหารถมาทดแทน
15 ระยะเวลาจาง 12 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
**************************************
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รถตู้โดยสารปรั บอากาศขนาด 13 ที่น่ ัง

15. แผนที่
15.1 เสนทางที่ 1 วงเวียนใหญ – มสธ.
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15.2 เสนทางที่ 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.

แมคโคร จรัญฯ

เสนทาง 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.

คอนโดฯ
แยก 35 โบล์

รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง

ทางรถไฟ

แยกบางขุนนนท์

วัดเปา

จรัญฯ 65
จรัญฯ 77/1

กรมที่ดิน
แยกกรุงธน

รร.สตรี บรู ณวิทย์
โลตัสจรัญ

ถนนจรัญสนิทวงศ์

วัดเทพากร

วัดอาวุธ

รร.สตรี บรู ณวิทย์
วัดบางพลัด

รพ.ยันฮี
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
สะพานพระราม 7

บึก๊ ซีวงค์สว่าง

สะพานข้ ามแยกวงศ์สว่าง

แยกวงศ์สว่าง

มสธ.

แยกประชานุกลู
ลง
แยกเมืองทอง

ด่วน
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รพ.เกษมราษฎร์

ทาง
ขึ ้นทางด่วนประชานุ

15.3 เสนทางที่ 3 บางแค – มสธ.
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15.4 เสนทางที่ 4 มพจ.พระนครเหนือ – มสธ.

เสนทางที่ 4 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ – มสธ.)

รถบัสปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง

วัดชลประทานรังสฤษดิ์
ถนนติวานนท์

อุโมงค์ห้าแยก

แยกสามัคคี

ถนนบอนด์สตรี ท

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แยกถนนสนามบินนํ ้า

ปากเกร็ ด

หมู่บ้านลานทอง

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

สนามบินนํ ้า

เลี่ยงเมืองนนท์

ถนนรัตนาธิเบศร์

แยกพระราม 5

เลี่ยงเมืองนนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

วัดทินกร
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แยกตลาดนนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ สวัสดิ์

โรงเรี ยนสตรี นนทบุรี

พระราม 7

รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง

15.5 เสนทางที่ 5 ศรียาน – มสธ.
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15.6เสนทางที่ 6 แยกลําสาลี – มสธ.
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15.7 เสนทางที่ 7 แฮปปแลนด – มสธ. เที่ยวรับ
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15.7 เสนทางที่ 7 แฮปปแลนด – มสธ. เที่ยวสง
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15.8 เสนทางที่ 8 หมูบานสัมมากร – มสธ.

TOR รถสวัสดิการ ปงบ 60-27มิ.ย.59

รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง

15.9 เสนทางที่ 9 สําโรง – มสธ.
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15.10 เสนทางที่ 10 วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ.
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15.11 เสนทางที่ 11 บางใหญ – ปทุมธานี – มสธ.
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เสนทางที่ 12 (รังสิต – มสธ.)

2 ชั้น

15.12 เสนทางที่ 12 รังสิต – มสธ
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ราคาจางรถสวัสดิการประจําป 2564
1. เสนทางที่ 1 วงเวียนใหญ – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง)

700,000 บาท

2. เสนทางที่ 2 แม็คโครจรัญ – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง)

700,000 บาท

3. เสนทางที่ 3 บางแค – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 40 ที่นั่ง)

1,150,000 บาท

4. เสนทางที่ 4 พระจอมเกลาพระนครเหนือ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาด

1,000,000 บาท

ไมต่ํากวา 40 ที่นั่ง)

5. เสนทางที่ 5 ศรียาน – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง)

700,000 บาท

6. เสนทางที่ 6 แยกลําสาลี – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง)

600,000 บาท

7. เสนทางที่ 7 แฮปปแลนด – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 40 ที่นั่ง)

1,075,000 บาท

8. เสนทางที่ 8 หมูบานสัมมากร – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 50 ที่นั่ง)

1,225,000 บาท

9. เสนทางที่ 9 สําโรง – มสธ. (รถตูโดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง)
10. เสนทางที่ 10 วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา

700,000 บาท
1,075,000 บาท

50 ที่นั่ง)

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

1,150,000 บาท

50 ที่นั่ง)

12. เสนทางที่ 12 มสธ. – รังสิต (รถบัสปรับอากาศขนาดไมต่ํากวา 50 ที่นั่ง)

รวมทั้งสิ้น =
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1,100,000 บาท

11,175,000 บาท

16 การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากต องการเสนอแนะ วิ จ ารณ หรือมีความเห็น เกี่ย วกับ รายละเอีย ดของพัส ดุที่จัดหา กรุ ณาให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนด
กอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
16.11 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
16.12 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-3560 หรือ 0-2503-2598
16.13 กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th
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