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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
จัดจ้างรถสวัสดิการเพื่อรับ-ส่งบุคลากร จ านวน 12 เส้นทาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. ความเป็นมา 
 การด าเนินการจัดจ้างรถสวัสดิการเพ่ือรับ-ส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรก 
ที่มหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ท าการมาที่ท าการถาวรในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง
มาปฏิบัติราชการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาจราจร มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือจัดสวัสดิการรถรับ -ส่งบุคลากรในการเดินทางมา
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการปรับปรุงเส้นทางการให้บริการ
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต และอ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางส าหรับบุคลากรที่ใช้บริการรถสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น 
จึงปรับเปลี่ยนรถสวัสดิการจากรถบัสพัดลมเป็นรถบัสปรับอากาศหรือรถตู้ปรับอากาศในทุกเส้นทางตามจ านวน
ผู้ใช้บริการ  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของบุคลากร       
2.2 เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร อันเป็นสวัสดิการซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

ในการปฏิบัติหน้าที่  
2.3 เพ่ือลดจ านวนการใช้รถส่วนบุคคลมาปฏิบัติราชการ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

แก้ไขปัญหาการจราจร และเป็นการช่วยการประหยัดพลังงาน 
2.4 เพ่ือให้บุคลากรได้มาปฏิบัติราชการได้ทันเวลาราชการ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3 . 8  ไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประ โยชน์ ร่ ว มกั นกั บผู้ เ สนอราค าร าย อ่ื นที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ สน อ ให้ แ ก  ่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

3.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government 
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

4. เงื่อนไขการเสนอราคา 
4.1 การพิจารณาว่าจ้างจะพิจารณาเป็นรายเส้นทาง ผู้เสนอราคาไม่จ าเป็นต้องเสนอราคาทุกเส้นทาง 

และหากผู้เสนอราคาจะเสนอราคาในเส้นทางใดจะต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถตามเส้นทางที่
เสนอ โดยน ารถที่เสนอดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสภาพในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ าสุด 
4.3 อัตราค่าจ้างดังกล่าวรวมถึงค่าน้ ามัน ค่าผ่านทาง และอ่ืนๆ 
 

5. คุณลักษณะของรถโดยสาร (รถบัสโดยสารปรับอากาศ) 
5.1 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องเป็นรถบัสที่จดทะเบียนประเภทรถโดยสารไม่ 

ประจ าทาง 
5.2 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องมีสภาพดี โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์และช่วงล่างรถ

ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับผู้โดยสาร โดยต้องน ารถยนต์โดยสารมาให้มหาวิทยาลัยตรวจ
สภาพในวันและเวลาที่ก าหนด  

5.3 รถบัสโดยสารปรับอากาศต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

5.4 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างมีสิทธิ
ครอบครองโดยการเช่าซื้อ โดยผู้เสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา 

5.5 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างจะต้องจดทะเบียน และช าระภาษีรถยนต์ประจ าปีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องยื่นหลักฐานดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
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5.6 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างที่เสนอราคาแต่ละคัน ต้องมีหมายเลขทะเบียน หมายเลข  
เครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน  

5.7 รถบัสโดยสารปรับอากาศต้องมปีระตูข้ึนลงไม่น้อยกว่า 1 ประตู ไม่รวมประตูฉุกเฉิน 
5.8 รถบัสโดยสารปรับอากาศที่น ามารับบริการต้องตรงตามประเภทรถ จ านวนที่นั่งตามท่ีก าหนด 

 

6. คุณลักษณะของรถตู้โดยสาร (รถตู้ปรับอากาศ) 
6.1 รถตูโ้ดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศทีผ่่านตรวจสภาพ 

เสียภาษีและจดทะเบียนถูกต้องตามข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก 
6.2 รถตู้โดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องมีสภาพดี โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์และช่วงล่างรถ

ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยกับผู้โดยสาร โดยต้องน ารถตู้โดยสารมาให้มหาวิทยาลัยตรวจ
สภาพในวันและเวลาที่ก าหนด  

6.3 รถตู้โดยสารปรับอากาศต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
โดยแนบหลักฐานการจดทะเบียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

6.4 รถตู้โดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างมีสิทธิ
ครอบครองโดยการเช่าซื้อ โดยผู้เสนอราคาต้องส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา 

6.5 รถตู้โดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างจะต้องจดทะเบียน และช าระภาษีรถยนต์ประจ าปีให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และจะต้องยื่นหลักฐานดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 

6.6 รถตู้โดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างที่เสนอราคาแต่ละคัน ต้องมีหมายเลขทะเบียน หมายเลข
เครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังรถตรงกัน  

6.7 รถตู้โดยสารปรับอากาศต้องมีประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา 1 บาน 
ด้านซ้ายคูค่นขับ 1 บาน หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายส าหรับผู้โดยสาร ขึ้น-ลง 1 บาน และประตูด้านท้ายรถ 1 บาน 
ประตูทุกบานมีท่ีส าหรับล็อกได้ และประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล 
 
7. ประเภทรถโดยสาร 

7.1 รถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า จ านวน 40 ที่นั่ง ส าหรับเส้นทางที่ 3,4,7,8,10,11  
                 และ 12 

7.2 รถตู้โดยสารปรับอากาศ จ านวน 13 ที่นั่ง ส าหรับเส้นทางท่ี 1,2,5,6 และ 9 
 

8. วงเงินในการจัดหา 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 9,068,515 บาท (เก้าล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีวงเงินในแต่ละ

เส้นทาง ดังนี้ 
8.1 เส้นทางท่ี 1 วงเวียนใหญ่ – มสธ.  ในวงเงิน  620,000    บาท 
8.2 เส้นทางท่ี 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.  ในวงเงิน  570,400    บาท 
8.3 เส้นทางท่ี 3 บางแค – มสธ.   ในวงเงิน  804,100  บาท 
8.4 เส้นทางท่ี 4 มจพ.พระนครเหนือ – มสธ.  ในวงเงิน  654,500     บาท 
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8.5 เส้นทางท่ี 5 ศรีย่าน – มสธ.  ในวงเงิน  430,100     บาท 
8.6 เส้นทางท่ี 6 แยกล าสาลี – มสธ.  ในวงเงิน  570,000     บาท 
8.7 เส้นทางท่ี 7 แฮปปี้แลนด์ – มสธ.  ในวงเงิน  748,000     บาท 
8.8 เส้นทางท่ี 8 หมู่บ้านสัมมากร – มสธ. ในวงเงิน   1,100,215  บาท 
8.9 เส้นทางท่ี 9 ส าโรง – มสธ.  ในวงเงิน   620,000    บาท 
8.10 เส้นทางท่ี 10 วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. ในวงเงิน   942,400    บาท 
8.11 เส้นทางท่ี 11 บางใหญ่ – ปทุมธานี – มสธ. ในวงเงิน   1,016,800  บาท 
8.12 เส้นทางท่ี 12 รังสิต – มสธ.  ในวงเงิน   992,000    บาท 

 

9. เงื่อนไขการจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศ 
9.1 รถบัสโดยสารปรับอากาศและรถตู้โดยสารปรับอากาศที่น ามารับจ้างจะต้องมีการประกันภัยโดยมี

เงื่อนไขให้ความคุ้มครองการจ่ายสินไหมทดแทน เพ่ือการบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลซึ่งโดยสาร
รถยนต์ที่รับจ้างทุกคน และต้องยื่นเอกสารดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 

9.2 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพ่ือความบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลที่โดยสารอยู่ใน
รถยนต์หรือก าลังข้ึนหรือก าลังลงจากรถยนต์ กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงิน ดังนี้ 

      - กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจ ากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง 
นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 

- กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ในวงเงินจ ากัดความรับผิดชอบคนละ 300,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ 
1 ครั้ง นอกเหนือจากประกันภัยตามพระราชบัญญัติ 
 

9.3 มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง หรือความเสียหายที่ผู้รับจ้าง
หรือผู้แทนได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา
จ้างทุกกรณ ี

หากมหาวิทยาลัยถูกบุคคลอ่ืนใดฟ้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอมชดใช้แทนมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 

9.4 พนักงานขับรถยนต์จะต้องมีความช านาญในการขับขี่  มีใบอนุญาตขับขี่เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด ตลอดจนช านาญเส้นทางเดินรถเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบ กิริยามารยาทดี แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาก่อนและขณะขับรถ บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย
ความเต็มใจ และต้องให้บริการด้วยความปลอดภัย ประกอบกับจะต้องทราบจุดรับ -ส่งบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

9.5 กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรรับราคารถยนต์โดยสารที่น ามารับจ้างคันใด แต่สภาพรถไม่เป็นที่
พอใจคณะกรรมการอาจให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนรถในสภาพที่ดีกว่า และเป็นตามเงื่อนไขการจ้างรถสวัสดิการรับ-ส่ง
บุคลากร 

9.6 ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายแสดงว่าเป็นรถโดยสารบริการรับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พร้อมระบุสายเดินรถ และสถานที่รับ-ส่ง ต้นทาง-ปลายทาง ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่กระจกหน้ารถ
ด้านซ้ายให้ชัดเจน โดยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
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9.7 ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ติดไว้ภายในรถ 
9.7.1 ชื่อนิติบุคคลของผู้รับจ้าง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
9.7.2 ชื่อ-นามสกุล รูปถ่ายของพนักงานขับรถยนต์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 

9.8 รถยนต์โดยสารที่น ามารับจ้างจะต้องเป็นรถที่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งภายในและภายนอก 

9.9 กรณีรถเสียผู้รับจ้างจะต้องน ารถมาทดแทนโดยสภาพรถที่วิ่งประจ าที่มีคุณสมบัติตาม (ข้อ 5.2, 
ข้อ 5.3, ข้อ 6.2 และ ข้อ6.3 

9.10  กรณีที่มหาวิทยาลัยปิดท าการชั่วคราวมหาวิทยาลัยสามารถแจ้งให้รถสวัสดิการหยุดวิ่งในกรณี
ฉุกเฉินได้โดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญาและมหาวิทยาลัยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยสั่งให้
หยุด 

 
10. ค่าปรับ 

การคิดค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้ าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ 
มหาวิทยาลัยปรับตามกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

10.1 การออกรถจากจุดต้นทางในการรับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัย ก่อนหรือหลังก าหนดเวลา 10 นาที 
ปรับครั้งละ 500 บาท ต่อเที่ยวต่อคัน 

10.2 เปลี่ยนเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ปรับ 1,000 บาท ต่อเที่ยวต่อคัน (ยกเว้นกรณี
จ าเป็นและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้โดยสาร) 

10.3 น ารถโดยสารที่ไม่ใช่ของผู้รับจ้างมาให้บริการแทน หรือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง
สิทธิในการปรับหรือไม่ปรับ โดยจะพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบด้วย ในกรณีที่ปรับ จะปรับครั้งละ 
1,000 บาท ต่อเทีย่วต่อคัน 

10.4 ไม่จอดรถตามจุดรับ-ส่งบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ปรับ 500 บาท ต่อเท่ียวต่อคัน 
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11. ระยะเวลาและจ านวนวันการจ้าง 
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีจ านวนวันในการรับ-ส่งแต่ละเดือน 

ดังนี้ 
 

ประจ าเดือน 
ในเวลาราชการ 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 

มกราคม 2565 20 วัน 

 กุมภาพันธ์ 2565 21 วัน 

         มีนาคม 2565 23 วัน 

         เมษายน 2565 18 วัน 

พฤษภาคม 2565 20 วัน 

         มิถุนายน 2565 21 วัน 

กรกฎาคม 2565 21 วัน 

         สิงหาคม 2565 21 วัน 

         กันยายน 2565 22 วัน 

รวม 187 วัน 

 
12. ระยะเวลาการส่งมอบงาน  
     ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานเป็นงวดๆ จ านวน 9 งวด งวดละ 1 เดือน 
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13. รายละเอียดของเส้นทาง 
 

เส้น 
ทางที่ 

รายละเอียดของเส้นทาง รับ ส่ง 
ประเภทรถ/ 
จ านวนที่นั่ง 

จ านวน 
คัน 

วันราชการ 
1 วงเวียนใหญ่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า – รถ

เลี้ยวขวาเข้าตากสนิ – ขึ้นทางดว่นดาวคะนอง 
ลงทางด่วนแจง้วัฒนะ – มสธ.  

/ / รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศขนาด  

13 ที่นั่ง 

1 

2 
 

 

เที่ยวรับ แม็คโครจรัญ – ป้ายรถเมล์บางขุนนนท์ – แยก 35 โบล์ 
– ป้ายรถเมล์ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 – วัดเปาโลหติย์ – ฝั่งตรงข้าม
โรงเรียนพาณิชยการสยาม – แยกสะพานกรุงธน – วัดเทพกร – 
ป้ายรถเมล์จรัญสนิทวงศ์ 77/1 – โลตสัจรญัสนิทวงศ์ – 
โรงพยาบาลยันฮี – ข้ามสะพานพระราม 7 – ข้ามสะพานแยก 
วงศ์สว่าง  – แยกประชานุกูล – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ – เลี้ยว
ซ้ายขึ้นทางด่วนประชานุกลู – ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ – ปากทาง
เมืองทอง – มสธ. 
 เที่ยวส่ง ขึน้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ  มสธ.– แม็คโครจรัญ 

/ 
 

 

/ 
 

 

รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศขนาด  

13 ที่นั่ง 

1 
 

 
 

3 
 

 

บ้านพักคนชราบางแค – เดอะมอลล์ บางแค – ถ.พุทธ
มณฑลสาย 2 – ป้ายรถเมล์วัดบุณยประดิษฐ์ – รพ.ธนบุรี 
– ม.ชวนชื่น – ซอยกันตนา – แยกบางพลู – ถ.ราชพฤกษ์ 
– สะพานพระราม 4 – มสธ. 

/ / รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ     

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง 

1 
 

 

4 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ถ.พิบูลสงคราม – จังหวัด
นนทบุรี – ถ.เลี่ยงเมืองก่อนข้ามทางแยกรัตนาธิเบศ– ถ.
สนามบินน้ าป้ายรถเมล์หน้ากองสลาก  –ห้าแยกปากเกร็ด 
(ลอดอุโมงค์)  –โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี– มสธ.  

/ / รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
  40 ที่นั่ง 

1 
 

 

5 เที่ยวรับ สถานีรถไฟสามเสน (สีแ่ยกราชวัตร์) –ป้ายรถเมล์วัด

จันทรสโมสรบางกระบือ –ป้ายรถเมล์บางซ่อน – สี่แยกบางโพ 

–รถเลี้ยวซ้ายสามแยกเตาปูน – ถ.กรุงเทพนนทบุรี – สี่แยก

วงศ์สว่าง – สามแยกนนทบุรี – ป้ายรถเมล์โรงเรียนสันติวัน 

– ป้ายรถเมล์ร่มไม้ – รถเลี้ยวขวาเข้าซอยสามัคคี          

– รถขึ้นสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท์ – มสธ. มสธ. 

/ / รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศขนาด  

13 ที่นั่ง 

1 
 

 

6 เที่ยวรับ  แยกล าสาลี – รถผ่านหน้าตลาดบางกะปิ 
เลี้ยวซ้าย สถานนีต ารวจลาดพร้าว – ป้ายรถเมล์ตรงข้าม
การเคหะแห่งชาติ – ป้ายรถเมล์หน้าตลาดสดโต้รุ้ง– 

/ – รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศขนาด  

13 ที่นั่ง 

1 
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เส้น 
ทางที่ 

รายละเอียดของเส้นทาง รับ ส่ง 
ประเภทรถ/ 
จ านวนที่นั่ง 

จ านวน 
คัน 

อินทรารักษ์ – ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านธนะสิน –  
ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมินทร์–หน้าหมู่บ้าน 
ฉัตรเกล้า – หน้าสหฟาร์ม– รถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราม
อินทรา – มสธ. 

 เที่ยวส่ง ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ–ลงทางด่วนงามวงศ์วาน–
แยกพงษ์เพชร– ลงอุโมงค์หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
–ถนนประเสริฐมนูกิจ – ถนนนวมินทร์–แยกล าสาลี 
 

– / รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศขนาด  

13 ที่นั่ง 

1 

7 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยวรับ  แฮปปี้แลนด์ – ถ.ลาดพร้าว – ห้าแยก
ลาดพร้าว– รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดี – ป้ายรถเมล์วัด
เสมียนนารี  – ถ.งามวงศ์วาน – สี่แยกพงษ์เพชร – ถนน
ประชาชื่น –   ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ – หน้าการประปานคร
หลวง – มสธ.  

/ - รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
 40 ที่นั่ง 

1 

เที่ยวส่ง  มสธ. – รถขึ้นทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะ – รถลง
ทางด่วนถนนงามวงศ์วาน –  กลับรถใต้สะพานแยกพงษ์
เพชร-รถเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนงามวงศ์วาน 
ลงด่านประชาชื่น-เข้ารัชโยธิน – ถ.รัชดาภิเษก –  
ถนนลาดพร้าว – แฮปปี้แลนด์ 

- 
 
 

 

/ 
 
 

 

รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
  40 ที่นั่ง 

1 
 

 

8 
 

ม.สัมมากร – ถ.สุขาภิบาล 3 – หมู่บ้านพฤกษชาติ –  
สี่แยกร่มเกล้า – สี่แยกตลาดมีนบุรี – ถ.รามอินทรา – 
ป้ายรถเมล์ ก.ม.8 – ป้ายรถเมล์หน้าตลาด ก.ม.7–  
ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนสายอักษร ก.ม.6 – ป้ายรถเมล์ 
ก.ม.5 ตรงข้ามวัชรพลเลยใต้ทางด่วน –ป้ายรถเมล์แยก 
ไฟแดงซอยมัยลาภ – ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตลาดปั่นทอง 
ก.ม.4 – หน้าปั๊มเอสโซ่เยื้องฟูดแลนด์สาขารามอินทรา – 
แยกลาดปลาเค้า ก.ม.2 – ป้ายรถเมล์สนามกอล์ฟ
ทหารบก ก.ม.1 – อนุสาวรีย์หลักสี่ตรงไปแยกหลักสี่ – 
ป้ายรถเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร – มสธ. 

/ 
 

/ 
 

รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง   

1 
 

9 
 

 

 เที่ยวรับ ส าโรง – บางนา – ขึ้นทางด่วนซอยสุขุมวิท 62  
– ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ – มสธ. 
เที่ยวส่ง มสธ. –ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ – ส าโรง 

/ 
 

/ 
 

รถตู้โดยสาร 
ปรับอากาศ ขนาด 

13 ที่นั่ง 

1 
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เส้น 
ทางที่ 

รายละเอียดของเส้นทาง รับ ส่ง 
ประเภทรถ/ 
จ านวนที่นั่ง 

จ านวน 
คัน 

10 วัดพระศรีมหาธาตุ – ถ. พหลโยธิน – อนุสาวรีย์หลักสี่ – 
สะพานใหม่ – สามแยกล าลูกกา – อนุสาวรีย์อนุสรณ์สถาน 
– ถ.วิภาวดีรังสิต – ดอนเมือง – แยกหลักสี่ – เลี้ยวซ้ายรถ
เลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ – TO หลักสี่ – มสธ. 

/ / รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง   

1 

11 หน้าธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ่ – หน้าบิ๊กคิงส์บางใหญ่ – 
หน้าหมู่บ้านบัวทอง – หมู่บ้านนันทนา – แยกบางคูวัด – 
ซ.ธรรมสุธีร์ – ตลาดปทุมธานี – สี่แยกสันติสุข – สะพาน
ปทุมธานี – รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท์ สี่แยกสวนสมเด็จ 
– หมู่บ้านเมืองทองธานี – มสธ.  

/ / รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง  

1 

12 วัดสระบัว คลอง 11 – หมู่บ้านวศิน – วัดอัยยิการาม – 
หมู่บ้านพฤกษา 2 – ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทางคลอง 7 
– หมู่บ้านพรพิมาน – ป้ายรถเมล์ตรงข้ามเทสโก้โลตัส – 
ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทางคลอง 4 – หมู่บ้านวรางกูล  – 
ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทางคลอง 3 – วัดแสงสรรค์ – 
ป้ายรถเมล์สะพานฟ้า – ป้ายรถเมล์ท่ารถรังสิตปทุมธานี – 
หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ – ป้ายรถเมล์ตรงข้ามวัดเปรมประชา 
– ซอยสุขี 2 – ขึ้นทางด่วน – มสธ. 

/ / รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ    

ขนาดไม่ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง   

1 
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14. รายละเอียดจุดจอดรถ 
 
 

เส้นทาง จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ 
ประเภทรถ/ 

จ านวนที่นั่ง 

1 วงเวียนใหญ่ – มสธ. 

เที่ยวรับ – เที่ยวส่ง 

- วงเวียนใหญ่ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดหญ้า 
- หน้า Dunkin Donuts  
- รถเลี้ยวขวาเข้าถนนตากสิน 
- ตรงข้ามซอยโกบ๊อ 
- หน้าที่ท าการไฟฟ้าดาวคะนอง 
- ป้ายรถเมล์ตรงข้ามศูนย์การค้าดาวคะนอง 
- รถตรงไปถนนสุขสวัสดิ์ 
- ป้ายรถเมล์หน้าศูนย์การค้าบางปะแก้ว 
- ป้ายรถเมล์หน้าศูนย์การค้าบางปะกอก 
- ปากทาง ก.ม.9 
- ขึ้นทางด่วนดาวคะนอง 
- ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ 
- ปากทางเมืองทองธานี 
- มสธ. 

วันราชการ 

(จันทร์-ศุกร์) 

เวลาออก 

เที่ยวรับ เวลา 06.50 น. 

เที่ยวส่ง เวลา 16.45 น.  

รถตูโ้ดยสาร

ปรับอากาศ

ขนาด       

13 ที่นั่ง 
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เส้นทาง จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ 
ประเภทรถ/ 

จ านวนที่นั่ง 

2 แม็คโครจรัญ – มสธ. 

เที่ยวรับ  

-ป้ายรถเมล์แม็คโครจรัญ 

-ป้ายรถเมล์บางขุนนนท์ 

-แยก 35 โบล์ 

-ป้ายรถเมล์ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 

-วัดเปาโลหิตย ์

-ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพาณิชยการสยาม 

-แยกสะพานกรุงธน 

-วัดเทพกร 

-ป้ายรถเมล์จรัญสนิทวงศ์ 77/1 

-โลตัสจรัญสนิทวงศ์ 

-โรงพยาบาลยันฮี 

-ข้ามสะพานพระราม 7 

-ข้ามสะพานแยกวงศ์สว่าง 

-แยกประชานุกูล 

-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

-เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนประชานุกูล 

-ลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ 

-ปากทางเมืองทอง 

-มสธ. 

  เที่ยวส่ง 

-ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ 

-มสธ. – แม็คโครจรัญ 

 

วันราชการ 

(จันทร์ – ศุกร์) 

เวลาออก 

เที่ยวรับ 06.10 น. 

เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถตูโ้ดยสาร

ปรับอากาศ

ขนาด       

13 ที่นั่ง 
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เส้นทาง จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ 
ประเภทรถ/ 

จ านวนที่นั่ง 

3 บางแค – มสธ. 

เที่ยวรับ – เที่ยวส่ง 

- ป้ายรถเมล์บ้านพักคนชราบางแค 

- ป้ายรถเมล์เดอะมอลล์บางแค 

- เลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธมณฑล สาย 2 

- ป้ายรถเมล์แรก7-Eleven ของถนนพุทธมณฑล สาย 2          

- ผ่านสะพานข้ามคลองแรก 

- ป้ายรถเมล์วัดบุณยประดิษฐ์ (ส านักเรียนบาลี) 

  มี 7-Eleven หน้าปากซอย 

- ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี 

- ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านชวนชื่น 

- ป้ายรถเมล์วัดศรีประวัติ 

- ป้ายรถเมล์วัดอัมพวัน 

- ป้ายรถเมล์ซอยกันตนา 

- ป้ายรถเมล์บางแม่นาง 

- ป้ายหมู่บ้านซอยรุ่งเรือง 

- ป้ายแยกบางพลู 

- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพฤกษ์ 

- เลี้ยวขวาขึ้นถนนวงแหวนไปสะพานพระราม 4 

- มสธ. 

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) 

เวลาออก 

เที่ยวรับ เวลา 06.40 น. 

เที่ยวส่ง เวลา 16.45 น. 

รถบสั

โดยสาร 

ปรับอากาศ 

ขนาดไม่ 

ต่ ากว่า 

40 ที่นั่ง 
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เส้นทาง จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ 
ประเภทรถ/ 

จ านวนที่นั่ง 

4 มจพ. พระนครเหนือ-มสธ. 

เที่ยวรับ – เที่ยวส่ง  

-ป้ายรถเมล์ มจพ. พระนครเหนือ 

-ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนสตรีนนท์ 

-ตรงข้ามวัดนครอินทร์ 

-ป้ายรถเมล์หน้าวิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ 

-7 ELEVEN หน้าหมู่บ้านพิบูลสงคราม 

-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตลาดนนทบุรี-ป้ายรถเมล์ก่อนถึงวัด

ทินกรนิมิตร 

-ถนนเลี่ยงเมืองก่อนข้ามทางแยกรัตนาธิเบศ 

-เข้าสนามบินน้ าป้ายรถเมล์หน้ากองสลาก 

-ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามตลาดซอยสามัคคี 

-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตลาดกรมชลประทาน 

-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงเรียนชลประทานวิทยา 

-ป้ายรถเมล์หน้าสถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ด/

ธนาคารกรุงเทพ ปากเกร็ด 

-ห้าแยกปากเกร็ด (ลอดอุโมงค์) 

-ป้ายรถเมล์โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 

-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านไทยสมุทร 

-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านลานทอง 

-รถเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองธานี 

-มสธ. 

 

วันราชการ (จันทร์ – 

ศุกร์) 

เวลาออก 

เที่ยวรับ 06.30 น. 

เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร      

ปรับอากาศ

ขนาดไม่     

ต่ ากว่า      

40 ที่นั่ง 
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เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/

จ านวนที่นั่ง 
5 ศรีย่าน – มสธ. 

เที่ยวรับ-เที่ยวส่ง   
-จอดรถท่ีสถานีรถไฟสามเสน (สี่แยกราชวัตร์) 
-ป้ายรถเมล์วัดจันทรสโมสรบางกระบือ 
-ป้ายรถเมล์แยกบางโพ 

วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวส่ง 06.20 น. 
เที่ยวรับ 16.45 น. 

รถตูโ้ดยสาร

ปรับอากาศ

ขนาด         

13 ที่นั่ง 

 -รถเลี้ยวซ้ายสามแยกเตาปูน   
 -ป้ายรถเมล์บางซ่อน   
 -ป้ายรถเมล์แรกเลยสี่แยกวงศ์สว่างบิ๊กซี   
 -สามแยกนนทบุรี    
 -ป้ายรถเมล์โรงเรียนสันติวนั 

-ป้ายรถเมล์ร่มไม้ 
-รถเลี้ยวขวาเข้าซอยสามัคคี  
-รถข้ึนสะพานถนนเลี่ยงเมืองติวานนท์ 
-มสธ. 
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เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นั่ง 

6 แยกล าสาลี - มสธ. 
เที่ยวรับ  
-แยกล าสาสี 
-รถผ่านหน้าตลาดบางกะปิเลี้ยวซ้าย 
-ป้ายรถเมล์หน้าสถานีต ารวจลาดพร้าว 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามการเคหะแห่งชาติ 
-ป้ายรถเมล์หน้าตลาดสดโต้รุ้ง – อินทรารักษ์ 
-ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านธนะสิน 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมินทร์ 
-หน้าหมู่บ้านฉัตรเกล้า 
-หน้าสหฟาร์ม 

วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.10 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถตูโ้ดยสาร 
ปรับอากาศ      

ขนาด 
13 ที่นั่ง 

   

   
   
   
   
   

 -รถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามอินทรา   
 -มสธ. 

เที่ยวส่ง 
–ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ 
–ลงทางด่วนงามวงศ์วาน 
–แยกพงษ์เพชร 
–ลงอุโมงค์หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
–ถนนประเสริฐมนูกิจ 
–ถนนนวมินทร์ 
–แยกล าสาสี 
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เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นั่ง 

7 แฮปปี้แลนด์ – มสธ.  
เที่ยวรับ  
-ป้ายแม็คโคร 
-ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 140 
-ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 132 

วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.15 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร    
  ปรับอากาศ 
  ขนาดไม่ 
   ต่ ากว่า 
   40 ที่นั่ง 

 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 122   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 114   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 80   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 68   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 80   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตลาดโชคชัย 4 ซอย 60   
 -ตลาดสะพาน 2 ซอย 52   
 -ป้ายรถเมล์ซอยภาวนา ซอย 46   
 -ป้ายสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 10 หน้าธนาคารไทยพาณิชย์   
 -ออกปากทางลาดพร้าว รถเลี้ยวขวาออกถนนวิภาวดี 

-ป้ายรถเมล์ 191 
-ป้ายรถเมล์วัดเสมียนนารี 

  

 -แยกบางเขนรถเลี้ยวซ้ายถนนงามวงศ์วาน 
-ป้ายรถเมล์เรือนจ าคลองเปรม 

  

 -ป้ายรถเมล์ชนิเขต 
 ป้ายรถเมล์แรกเมื่อรถเลี้ยวขวาแยกพงษ์เพชร 

  

 -ป้ายรถเมล์หน้า ม.ธุรกิจบัณฑติย์   
 -ป้ายรถเมล์หน้าการประปานครหลวง   
 -รถเลี้ยวซ้ายถนนแจ้งวฒันะ 

-ปากทางเมืองทอง 
-มสธ. 

  

 เที่ยวส่ง 
-รถเลี้ยวซ้ายถนนแจ้งวฒันะ 

  

 -รถขึ้นทางด่วนแจง้วัฒนะ   
 -รถลงทางด่วนด่านงามวงศ์วาน   
 ป้ายรถเมล์พันธท์ิพย ์
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เส้นทางที ่ จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นัง่ 

 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามห้างเดอะมอลล์งามวงศ์วาน   
 -กลับรถใต้สะพานแยกพงษ์เพชร   
 -ป้ายรถเมล์ห้างเดอะมอล์งามวงศ์วาน   
 -รถเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนงามวงศ์วานลงด่านประชาชื่นเลี้ยว  

 ซ้ายเข้ารัชโยธนิ 
  

 -ป้ายรถเมล์รัชโยธนิ   
 -ตรงไปถนนรัชดาภิเษก   
 -ป้ายรถเมล์มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   
 -ตรงไปแยกรัชดาภิเษกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว 

-ป้ายรถเมล์ซอยภาวนา 
  

 -สะพาน 2 ซอย 52   
 -ป้ายตลาดโชคชยั 4   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 63   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 67   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 87   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 97   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 109   
 -ป้ายรถเมล์ลาดพร้าวซอย 113   
 -ป้ายแม็คโคร   

8 หมู่บ้านสัมมากร – มสธ. 
เที่ยวรับ – ส่ง 
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านสัมมากร 
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านฐิติพร 2 
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านเคหะธานี 

วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.20 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ 
ขนาดไม่ 
ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง 

 -ป้ายรถเมล์วัดบางเพ็งใต้   
 -ป้ายรถเมล์หมู่บ้านบัวขาว   
 -ป้ายรถเมล์ตลาดมีนบุรี (เลยธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี)   
 -ป้ายรถเมล์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   

 -ป้ายรถเมล์แยกมีนบุรี (ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีฯ  
 สาขาย่อยมีนบุรี) 

  

 -ป้ายรถเมล์หมู่บ้านปรีชา   
 -ป้ายรถเมล์ทางเข้าวัดบางชัน   
 -ป้ายรถเมล์สวนสยาม   



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นั่ง 

 -ป้ายรถเมล์ ก.ม.9 (ซอยเปรมฤทัย)   
 -ป้ายรถเมล์ ก.ม.8   
 -ป้ายรถเมล์ตลาด ก.ม.7   
 -ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนสายอักษร ก.ม.6   
 -ป้ายรถเมล์ ก.ม. 5 ตรงข้ามวัชรพล เลยใต้ทางด่วน 

-ป้ายรถเมล์แยกไฟแดงซอยมัยลาภ 
  

 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามตลาดปันทอง ก.ม. 4   
 -หน้าปั๊มเอสโซ่เยื้องฟูดแลนด์สาขารามอินทรา 

-แยกลาดปลาเค้า ก.ม.2 
  

 -ป้ายรถเมล์สนามกอล์ฟทหารบก ก.ม. 1   
 -อนุสาวรีย์หลักสี่และตรงไปแยกหลักสี่ 

-ป้ายรถเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
  

 -มสธ. 
 

  

9 ส าโรง-มสธ. 
เที่ยวรับ 
-รถขึ้นทางด่าวนซอยสุขุมวิท 62 
-ป้ายรถเมล์ข้างสหกรณ์พระนคร ส าโรงเหนือ 

วันราชการ (จันทร์ – ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.15 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถตูโ้ดยสาร 
ปรับอากาศ     

ขนาด 
13 ที่นั่ง 

 
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยเบริ่ง   
 -ป้ายรถเมล์ปากซอยนภาลัย   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามสถานีต ารวจนครบางนา   
 -ป้ายรถเมล์ใต้สะพานลอยอุดมสุข   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 101/1   
 -ป้ายรถเมล์ปากซอยสุขุมวิท 64   
 -ป้ายรถเมล์ปากซอยสุขุมวิท 62 

-รถลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ 
-ปากทางเมืองทอง 
-มสธ. 
เที่ยวส่ง 
-มสธ. – ส าโรง 
-ขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ 

  

 



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นั่ง 

10 วัดพระศรีมหาธาตุ-มสธ. 
เที่ยวรับ-เที่ยวส่ง 
-ป้ายรถเมล์หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ 
-ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยสายหยุด 

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.30 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ 
ขนาดไม่ 
ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง 

 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานใหม่   
 -ป้ายรถเมล์หน้าตลาดสะพานใหม่   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามบ้านพักทหารอากาศ   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามทางเข้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอย กม.25   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอย กม.26   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยแอนเน็กซ์   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอย 39   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามหมู่บ้าน กม.27   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยจามร   
 รถเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต   
 -ป้ายรถเมล์หน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ   
 -ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านพิพรพงศ์   
 -ป้ายรถเมล์ตรงข้ามสถานีรถไฟดอนเมือง   
 -ป้ายรถเมล์หน้าสนามบินดอนเมือง   
 
 

-ป้ายรถเมล์หน้าคลังสินค้าดอนเมือง 
-ป้ายรถเมล์หน้าการท่าอากาศยานดอนเมือง 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามคลังน้ ามัน 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
-กลับรถหน้าสโมสรต ารวจ 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามโรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
-แยกหลักสี่เลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ 
-ป้ายรถเมล์หน้าทีโอที หลักสี่ 
-ปากทางเมืองทอง 
-มสธ. 

  

 
 

   



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

เส้นทางท่ี จุดจอดรถ วัน-เวลาให้บริการ ประเภทรถ/
จ านวนที่นั่ง 

11 บางใหญ่ – ปทุมธานี – มสธ. 
เที่ยวรับ-เที่ยวส่ง 
-หน้าธนาคารกรุงเทพฯ บางใหญ่ 
-หน้าบิ๊กคิงส์บางใหญ่ 
-หน้าหมู่บ้านบัวทอง-หมู่บ้านนันทนา 
-แยกบางคูวัด 

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ 06.30 น. 
เที่ยวส่ง 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร 
ปรับอากาศ 
ขนาดไม่ 
ต่ ากว่า 
40 ที่นั่ง 

 -ซอยธรรมสุธีร์ 
-ตลาดปทุมธานี 

  

 -สี่แยกสันติสุข   
 -สะพานปทุมธานี   
 -รถเลี้ยวขวาถนนติวานนท์   
 -สี่แยกสวนสมเด็จ 

-ถนนติวานนท์เมืองทองธานี 
-มสธ. 

  

12 รังสิต – มสธ. 
เที่ยวรับ – เที่ยวส่ง 

-ป้ายรถเมล์ (วัดสระบัว) คลอง 11 
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านวศิน คลอง 10 
-ป้ายรถเมล์วัดอัยยิการาม คลอง 9 
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านพฤกษา 2 คลอง 8 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทาง คลอง 7   
-ป้ายรถเมล์หมู่บ้านพรพิมาน คลอง 5 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามเทสโก้โลตสั คลอง 4 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทาง คลอง 4 
-ป้ายรถเมล์ม.วรางกูล คลอง 3 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามปากทาง คลอง 3 
-ป้ายรถเมล์วัดแสงสรรค์ คลอง 2 
-ป้ายรถเมล์สะพานฟ้า คลองหนึ่ง 
-ป้ายรถเมล์ท่ารถรังสิต-ปทุมธานีตรงข้ามหมู่บ้าน 

รัตนโกสินทร์ 
-ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยวัดเปรมประชา ซอยสุขี 2 
-ขึ้นทางด่วน 
-มสธ. 

วันราชการ (จันทร์-ศุกร์) 
เวลาออก 
เที่ยวรับ เวลา 06.20 น. 
เที่ยวส่ง เวลา 16.45 น. 

รถบัสโดยสาร
ปรับอากาศ 
ขนาดไม ่
ต่ ากว่า    
40 ที่นั่ง 
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15. แผนที่ 

15.1 เส้นทางท่ี 1  วงเวียนใหญ่ – มสธ. 
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TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

 
 

15.2 เส้นทางท่ี 2  แม็คโครจรัญ – มสธ. 
 

 

        

            

 

รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง 
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เส้นทาง 2 แม็คโครจรัญ – มสธ.   
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15.3 เส้นทางท่ี 3  บางแค – มสธ. 
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TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

 15.4 เส้นทางท่ี 4  มพจ.พระนครเหนือ – มสธ. 

 
เส้นทางที่ 4 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื – มสธ.) 
 
 

รถบัสโดยสารปรบัอากาศ      

1 ช้ันคร่ึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราม 7 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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แยกตลาดนนท์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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15.5  เส้นทางท่ี 5  ศรีย่าน – มสธ. 
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15.6 เส้นทางท่ี 6  แยกล าสาลี – มสธ. 
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15.6เส้นทางท่ี 6  แยกล าสาลี – มสธ. 
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15.7  เส้นทางท่ี 7  แฮปปี้แลนด์ – มสธ. เที่ยวรับ 
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15.7 เส้นทางท่ี 7  แฮปปี้แลนด์ – มสธ. เที่ยวส่ง 
 

 
 

รถ
บัส

โด
ยส

าร
ปร

ับอ
าก

าศ
  1

 ช
ั้นค

รึ่ง
 



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

15.8 เส้นทางท่ี 8  หมู่บ้านสัมมากร – มสธ. 
 

 
 
 
 

รถบัสโดยสารปรับอากาศ 1 ชั้นครึ่ง 
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15.9  เส้นทางท่ี 9  ส าโรง – มสธ.  
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15.10 เส้นทางท่ี 10  วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. 
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15.11  เส้นทางท่ี 11  บางใหญ่ – ปทุมธานี – มสธ. 

 

 
 

รถ
บัส

โด
ยส

าร
ปร

ับอ
าก

าศ
 

   
  1

ชั้น
คร

ึ่ง 



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

 
15.12  เส้นทางท่ี 12  รังสิต – มสธ 
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ราคาจ้างรถสวสัดิการประจ าปี 2565 

 
1. เส้นทางท่ี 1  วงเวียนใหญ่ – มสธ. (รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง) 620,000 บาท 
    

2. เส้นทางท่ี 2  แม็คโครจรัญ – มสธ. (รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง) 570,400 บาท 
    

3. เส้นทางท่ี 3  บางแค – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40 ที่นั่ง) 804,100 บาท 
    

4. เส้นทางท่ี 4  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาด 
                                                                ไม่ต่ ากว่า  40 ที่นั่ง) 

654,500 บาท 

5. เส้นทางท่ี 5  ศรีย่าน – มสธ. (รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง) 430,100 บาท 
    

6. เส้นทางท่ี 6  แยกล าสาลี – มสธ. (รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง) 570,000 บาท 
    

7. เส้นทางท่ี 7 แฮปปี้แลนด์ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40 ที่นั่ง) 748,000 บาท 
    

8. เส้นทางท่ี 8  หมู่บ้านสัมมากร – มสธ.  (รถบัสปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40 ที่นั่ง) 1,100,215 บาท 
    

9. เส้นทางท่ี 9  ส าโรง – มสธ. (รถตู้โดยสารปรับอากาศขนาด 13 ที่นั่ง) 620,000 บาท 
    

10. เส้นทางท่ี 10  วัดพระศรีมหาธาตุ – มสธ. (รถบัสปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า   
                                                       40 ที่นั่ง) 

942,400 บาท 

    
11. เส้นทางท่ี 11  บางใหญ่ – ปทุมธานี – มสธ.  (รถบัสปรบัอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า  

                                                          40 ที่นั่ง) 
1,016,800 บาท 

    
12. เส้นทางท่ี 12  มสธ. – รังสิต (รถบัสปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40 ที่นั่ง) 992,000 บาท 

 
 
                                                                           รวมทั้งสิ้น    =   9,068,515 บาท 
  

 
  



  

TOR รถสวัสดิการ ปีงบ 60-27มิ.ย.59 

 
 
16 การติดต่อสอบถามรายละเอียด 

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของพัสดุที่จัดหา กรุณาให้
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
           16.11 กรณสี่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุท่ีอยู่ ดังนี้ 

กองพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

16.12  กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข 0-2503-2598 
16.13  กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


