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ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
วาดวยการบริหารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนรวมบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๑๙ จึงใหออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ตั้ ง แต วั น ที่ ใ ช ร ะเบี ย บนี้ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บองค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ
ทายนี้รวมทั้งประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
๓.๑ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขารวมเดินรถ การเพิ่มรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนรถ การเปลี่ยนตัวคูสัญญา และการ
ยายสังกัดของรถเอกชนรวมบริการ ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๕
๓.๒ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขารวมเดินรถ การเพิ่มรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนรถ การเปลี่ยนตัวคูสัญญา และการ
ยายสังกัดของรถเอกชนรวมบริการ ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ (แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๓ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขารวมเดินรถ การเพิ่มรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนรถ การเปลี่ยนตัวคูสัญญา และการ
ยายสังกัดของรถเอกชนรวมบริการ ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ (แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๔ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขารวมเดินรถ การเพิ่มรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนรถ การเปลี่ยนตัวคูสัญญา และการ
ยายสังกัดของรถเอกชนรวมบริการ ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ (แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
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๓.๕ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยการจัดระเบียบการเดินรถโดยสาร
ขนาดเล็ก เสน ทางหมวด ๑ ที่ทําสัญญานํารถโดยสารขนาดเล็กเขารวมเดิน รถโดยสารประจําทาง
พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.๖ ระเบีย บองค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ ว า ดว ยการจั ดระเบี ย บการเดิ น รถ
โดยสารขนาดเล็ก เสนทางหมวด ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.๗ ระเบี ย บองค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นรถ การโอน
กรรมสิทธิ์รถโดยสารขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๒๗
๓.๘ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยการจัดระเบียบการเดินรถ และ
การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาของรถตูโดยสารปรับอากาศรวมบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๙ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยการจัดระเบียบการเดินรถ และการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาของรถตูโดยสารปรับอากาศรวมบริการ พ.ศ. ๒๕๔๔ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๑๐ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยมาตรฐานการกํากับดูแลรถเอกชน
รวมบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๑๑ ระเบียบองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาดวยมาตรฐานการกํากับดูแลรถเอกชน
รวมบริการ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคการ” หมายความวา องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
“รถโดยสาร” หมายความวา รถโดยสารเอกชนที่มีนิติบุคคลเปนคูสัญญากับองคการ มีสิทธิ
ครอบครองหรือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ และเปนรถใหมที่มีเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG หรือเปน
รถที่ ป ระกอบใหม หรื อ เปลี่ ย นตั ว ถั ง ใหม ที่ มี เ ครื่ อ งยนต ใ ช ก า ซธรรมชาติ CNG หรื อ ดั ด แปลง
เครื่องยนตไปใชกาซ CNG ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่องคการกําหนดและผ านเกณฑการตรวจสภาพ
จากกรมการขนสงทางบก และกรณีดัดแปลงเครื่องยนต ตองผานการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
จากหนวยงานที่องคการกําหนดดวย
“มาตรฐาน ๒ ข” หมายความวา รถโดยสารปรับอากาศ มีจํานวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง มีที่ยืน
“มาตรฐาน ๒ จ” หมายความวา รถโดยสารปรับอากาศ มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๒๐ ที่นั่ง ไมมีที่ยืน
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“มาตรฐาน ๓ ก” หมายความวา รถโดยสารธรรมดา มีจํานวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง มีที่ยืน
“มาตรฐาน ๓ จ” หมายความวา รถโดยสารธรรมดา มีจํานวนที่ ๑๓ - ๒๔ ที่นั่ง
“มาตรฐาน ๓ ฉ” หมายความว า รถโดยสารธรรมดา มี จํ า นวนที่ นั่ ง ไม เ กิ น ๑๒ ที่ นั่ ง
ไมมีที่ยืน
“ผูประกอบการ” หมายความวา นิติบุคคลที่มีสัญญาเขารวมเดินรถกับองคการมีสิทธิครอบครอง
รถโดยสารในฐานะผูเชาซื้อตามสัญญาเชาซื้อกอน หรือขณะทําสัญญาเชาซื้อรถโดยสาร หรือมีกรรมสิทธิ์
ในรถโดยสารที่เขารวมเดินรถกับองคการ
“ผูประจํารถ” หมายความวา พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่บนรถโดยสาร
ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายและมีใบอนุญาตผานการอบรมจากองคการ
“คาประกันภัย” หมายความวา คาใชจายในการจัดทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ
และการจัดทําประกันภัยประเภท ๓ ตามวงเงินคุมครองที่องคการกําหนด
“ค า ตอบแทน” หมายความว า ค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระกอบการต อ งชํ า ระให กั บ องค ก าร
ในการบริ หารจั ดการ กํากั บดู แ ลรถโดยสารตามเงื่ อ นไขสั ญญา และใบอนุ ญาตประกอบการขนส ง
และคาใชจายที่ผูประกอบการตองชําระใหกับองคการในการเดินรถแตละเสนทาง ตามมูลคาเสนทาง
ที่องคการกําหนดไวในสัญญา
“มู ล ค า เส น ทาง” หมายความว า ระดั บ การจํ า แนกเส น ทางตามมู ล ค า ทางการตลาด
ซึ่งองคการเปนผูกําหนด
“เสนทาง” หมายความวา เสนทางที่องคการไดรับอนุญาตกําหนดใหเปนเสนทางเดินรถในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
“รถใหม” หมายความวา รถที่ไมเคยผานการใชงานมากอน
สวนที่ ๑
หมวด ๑
การขอเขารวมเดินรถ
ขอ ๕ องคการในฐานะผูรับใบอนุ ญาตประกอบการขนสง มีสิทธิ ยื่นขอกําหนดเส นทาง
รถโดยสารตอกรมการขนสงทางบก ผูประกอบการที่มีความประสงคจะขอนํารถโดยสารเขารวมเดินรถ
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กับองคการจะตองเปนนิติบุคคล ซึ่งมีวั ตถุประสงคในการประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจําทาง
มีสัญชาติไทย และเป นเจ าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อมีสิ ทธิ ครอบครองรถโดยสารที่จะนํ าเขาร วมเดิ นรถ
โดยชอบดวยกฎหมาย โดยผูประกอบการหนึ่งมีสิทธิเขารวมเดินรถไดมากกวา ๑ เสนทาง แต ๑ เสนทาง
เดินรถจะมีผูประกอบการของรถประเภทละไมเกิน ๑ นิติบุคคล
สิทธิในใบอนุญาตประกอบการขนสง ที่องคการไดรับจากกรมการขนสงทางบก เปนของ
องคการ และองคการมีสิทธิคัดเลือกผูประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ คําสั่ง ที่องคการกําหนดไว
ขอ ๖ การขอเขารวมเดินรถตองทําเปนหนังสือตามแบบพรอมหลักฐานที่องคการกําหนด
ยื่นตอองคการ ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ พิจารณาขออนุมัติตอผูอํานวยการ
ขอ ๗ การจัดทําสัญญา การชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติจาก
องคการ และผานการอนุมัติบรรจุรถในบัญชี ขส.บ. ๑๑ จากกรมการขนสงทางบกแลว
ขอ ๘ ผูประกอบการจะโอนสิทธิ หรือหนาที่ในการประกอบการเดินรถตามสัญญาทั้งหมด
หรื อ ส ว นหนึ่ งส วนใดให กั บบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดไม ได หากฝ า ฝ น องค การมี สิ ทธิ บอกเลิ กสั ญญา
และเรียกใหชดใชคาเสียหายได
ขอ ๙ นิติบุคคลที่เขารวมเดินรถ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๙.๑ ทุนจดทะเบียน
๙.๑.๑ รถมาตรฐาน ๒ ข และรถมาตรฐาน ๓ ก มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
๒๐ ลานบาท ชําระเต็มมูลคา
๙.๑.๒ รถมาตรฐาน ๓ จ และรถมาตรฐาน ๒ จ มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
๑๐ ลานบาท ชําระเต็มมูลคา
๙.๑.๓ รถมาตรฐาน ๓ ฉ มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๕ ลานบาท ชําระเต็มมูลคา
๙.๒ ตองมีอูจอดรถและสํานักงาน ซึ่งมีพื้นที่จอดรถใหเพียงพอกับจํานวนรถที่เขารวม
เดิ น รถกั บ องค การ มี ท าต น ทางและปลายทางที่ เ หมาะสม และไม กี ดขวางการจราจรในเส น ทาง
ตามใบอนุญาตประกอบการขนสง
สํ านั กงานของผู ประกอบการ ต องมี สถานที่ ตั้ งอยู ใ นกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลองคการสามารถติ ดต อประสานงานได หากมี การเปลี่ ยนแปลงตอ งแจ งให องค การทราบ
เปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง
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๙.๓ ตองมีแผนการดําเนินงาน
๙.๓.๑ แผนการเดินรถและการบริการ
๙.๓.๒ แผนพัฒนาบุคลากร
๙.๓.๓ แผนการซอมบํารุง
๙.๓.๔ แผนดานความปลอดภัย
๙.๓.๕ แผนดานสิ่งแวดลอม
๙.๔ ตองไมมีหนี้คางชําระกับองคการ
๙.๕ ผูประกอบการต องจั ดส งผูประจํ ารถเข ารั บการอบรมที่ องค การ และได รั บ
ใบอนุญาตกอนขึ้นปฏิบัติหนาที่บนรถโดยสารประจําทางจากองคการ
ขอ ๑๐ รถโดยสารที่ขอเขารวมเดินรถตองมีคุณลักษณะดังนี้
๑๐.๑ เปนรถใหมที่มีเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG
๑๐.๒ เปนรถที่ประกอบขึ้นใหมที่มีเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG
๑๐.๓ เปนรถที่ปรับปรุงตัวถังใหม และดัดแปลงเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG
๑๐.๔ ตองเปนรถที่มีมาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนด และผานการตรวจสภาพ
จากกรมการขนสงทางบก
๑๐.๕ ตองติดตราเครื่องหมาย ใชสีของรถตามที่องคการกําหนดและไดรับอนุญาต
จากกรมการขนสงทางบก
ขอ ๑๑ รถโดยสารที่เขาร วมเดินรถกับองคการตองจั ดทําประกันภัยไมต่ํ ากวาประเภท ๓
วงเงินคุมครองไมนอยกวาที่องคการกําหนด
การจัดทําประกันภัยเปนหนาที่ของผูประกอบการ และองคการเปนผูประสานงานในการจัดทํา
ประกันภัย โดยผูประกอบการเปนผูรับภาระคาประกันภัย
กรณีเอกชนไมสามารถทําประกันภัยประเภท ๓ ตามวรรคแรก ใหเขารวมเปนสมาชิกกองทุน
และชําระเงินสมทบกองทุนตามระเบียบที่องคการกําหนด ทั้งนี้ เอกชนยังคงตองรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกินจากความรับผิดชอบของกองทุน ตามสัญญาเขารวมเดินรถกับองคการ
ขอ ๑๒ หลักประกันสัญญา และหลักประกันคาเสียหาย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

๑๒.๑ หลักประกันสัญญาในอัตรารอยละ ๕ ของคาตอบแทนตลอดอายุสัญญา
โดยคูสัญญาตองนําเงินหลักประกันสัญญาตามวงเงินดังกลาวมาวางในวันทําสัญญากับองคการ
๑๒.๒ หลักประกันคาเสียหาย
- รถมาตรฐาน ๒ ข และรถมาตรฐาน ๓ ก
คันละ ๓๐,๐๐๐ บาท
- รถมาตรฐาน ๓ จ
คันละ ๒๕,๐๐๐ บาท
คันละ ๒๐,๐๐๐ บาท
- รถมาตรฐาน ๒ จ
- รถมาตรฐาน ๓ ฉ
คันละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๓ อายุสัญญาเขารวมเดินรถ
๑๓.๑ รถมาตรฐาน ๒ ข รถมาตรฐาน ๓ ก และ รถมาตรฐาน ๓ จ
๑๓.๑.๑ รถโดยสารใหมที่มีเ ครื่องยนตใ ชกาซธรรมชาติ CNG ๑๕ ป
ผานการตรวจรับรองมาตรฐานตามที่องคการกําหนด
๑๓.๑.๒ รถโดยสารที่ เ ปลี่ ย นเครื่ อ งยนต ใ หม ใ ช ก า ซธรรมชาติ CNG
๑๐ ป และปรับปรุงสภาพรถใหม ผานการตรวจรับรองมาตรฐานตามที่องคการกําหนด
๑๓.๑.๓ รถโดยสารที่ดัดแปลงเครื่องยนตใ ชกาซธรรมชาติ CNG ๗ ป
ผานการตรวจรับรองมาตรฐานตามที่องคการกําหนด
๑๓.๒ รถมาตรฐาน ๒ จ ใชกาซธรรมชาติ CNG ๑๐ ป ผานการตรวจรับรอง
มาตรฐานตามที่องคการกําหนด
๑๓.๓ รถมาตรฐาน ๓ ฉ ใชกาซธรรมชาติ CNG ๕ ป ผานการตรวจรับรอง
มาตรฐานตามที่องคการกําหนด
อายุสัญญาเริ่มนับจากวันที่กําหนดไวในสัญญาเปนตนไป และผูรับสัญญาจะตอง
เดินรถใหครบทุกคันภายในระยะเวลาที่องคการกําหนด ทั้งนี้ตองไมเกินกวาเงื่อนไขที่กรมการขนสง
ทางบกอนุญาต
กรณีใบอนุญาตประกอบการขนสงสิ้นอายุ ไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ใหถือวาอายุสัญญาสิ้นสุดลงดวย โดยผูรับสัญญาไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหาย คาชดเชย หรือคาใชจายใด ๆ
จากองคการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

ขอ ๑๔ กรณีผูประกอบการตองการขอเพิ่มรถ ตองดําเนินการเชนเดียวกับการขอเขารวม
เดินรถใหม
หมวด ๒
การเปลี่ยนรถ
ขอ ๑๕ การเปลี่ยนรถโดยสาร ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
๑๕.๑ รถที่ขอเปลี่ยนตองเปนรถที่อยูในสัญญาเสนทางใดเสนทางหนึ่งขององคการ
๑๕.๒ รถที่จะนําเขาทดแทน ตองเปนรถใหมที่มีเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG
หรือเปนรถที่ประกอบขึ้นใหมที่มีเครื่องยนตใชกาซธรรมชาติ CNG มีลักษณะตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตประกอบการขนสงของแตละเสนทาง พรอมจะนําไปตรวจสภาพ จดทะเบียนที่กรมการขนสง
ทางบก
๑๕.๓ ผู ป ระกอบการที่ ขอเปลี่ ย นรถ ต อ งไม มี ห นี้ สิ น ค างชํ า ระหรื อ คดี ความ
คางดําเนินการ
๑๕.๔ เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนรถ ผูขอเปลี่ยนรถตองติดตรา เครื่องหมายและ
พนสีของรถตามที่องคการกําหนดและไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบก
๑๕.๕ การร องขอเปลี่ ยนรถ ผู ประกอบการต องทํ าเป น หนังสื อยื่ น ต อองค การ
ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการพิจารณาขออนุมัติตอผูอํานวยการ
หมวด ๓
การขอนํารถออกนอกเสนทาง
ขอ ๑๖ ผูประกอบการตองยื่นคําขอที่ ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ พรอมหลักฐานตามที่
องคการกําหนด กอนวันใชรถออกนอกเสนทางไมนอยกวา ๓ วัน (ไมนับวันหยุดราชการ) และไดรับ
อนุญาตจากกรมการขนสงทางบกกอนจึงจะดําเนินการได
ขอ ๑๗ การขอนํารถออกนอกเสนทาง อนุญาตใหในกรณีดังนี้

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

๑๗.๑ ใชเปนรถโดยสารสวนบุคคล เพื่อกิจธุระสวนตัวของผูประกอบการ
๑๗.๒ ใช เปน รถโดยสารไม ประจําทาง เพื่ องานของทางราชการ หรือเพื่องาน
สาธารณะประโยชน
ขอ ๑๘ การอนุญาตใหนํารถออกนอกเสนทาง อนุญาตใหเฉพาะกรณีที่มีจํานวนรถที่ใชในการ
ขนสงแตละเสนทางมีเหลืออยูเกินกวาจํานวนรถขั้นต่ําตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนสง
หมวด ๔
การแจงหยุดการเดินรถชั่วคราว
ขอ ๑๙ ผูประกอบการตองยื่นคําขอเปนหนังสือตอองคการ แจงสาเหตุที่ตองหยุดการเดินรถ
เปนการชั่วคราวโดยทันทีที่ไมสามารถนํารถออกวิ่งไดตามสัญญา กรณีแจงหยุดรถเพื่อการซอมแซม
ตองยื่นคํารองขอหยุดรถตอองคการ และไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เมื่อซอม
เสร็จเรียบรอยแลว ตองนํารถใหองคการตรวจสภาพกอนนํารถออกวิ่ง
การละเว น ไม ดํ า เนิ น การ องค ก ารจะถื อ เป น การหยุ ด การเดิ น รถโดยไม แ จ ง สาเหตุ
และเปรียบเทียบปรับผูประกอบการ คันละ ๒๐๐ บาทต อวัน หากมีค าใชจายอื่นใดอันเนื่องมาจาก
การหยุดเดินรถอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก ผูประกอบการตองรับผิดชอบ
หมวด ๕
การเลิกสัญญา
ขอ ๒๐ สัญญาเขารวมเดินรถสิ้นสุดในกรณีตอไปนี้
๒๐.๑ ครบอายุสัญญา
๒๐.๒ องคการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาผูประกอบการที่กระทําผิดสัญญา หรือฝาฝน
ขอบังคับ ระเบี ยบ คําสั่ง ประกาศ ขององค การ และกฎหมายตาง ๆ เปน เหตุใหเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณขององคการอยางรายแรง รวมทั้งกรณีอุบัติเหตุรายแรงที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

และทรัพยสินของประชาชนและผูใชบริการการพิจารณาความเสียหายในกรณีใดเปนความเสียหายรายแรง
เปนสิทธิขององคการ
๒๐.๓ ผูประกอบการขอเลิกสัญญากอนสิ้นสุดอายุสัญญา เมื่อองคการตรวจสอบแลว
ไมเกิดความเสียหายตอการบริการ รวมทั้งไมขัดตอเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนสงและไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ
๒๐.๔ ผูประกอบการไมแจงความประสงคขอตอสัญญาเขารวมเดินรถ ภายใน ๑ ป
กอนวันสิ้นอายุสัญญา
๒๐.๕ ใบอนุญาตประกอบการขนสงถูกยกเลิก หรือไมไดรับอนุญาตใหตออายุจาก
กรมการขนสงทางบก
ขอ ๒๑ องคการมีสิทธิ บอกเลิ กสัญญา หากผูประกอบการไมชําระคาตอบแทนติ ดตอกั น
เกินกวา ๒ งวด และองคการทวงถามแลว
ขอ ๒๒ องคการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กรณีผูประจํารถหรือผูประกอบการ กระทําความผิด
ในลักษณะเดิม มีการลงโทษแลวยังกระทําผิดซ้ําเนือง ๆ ซึ่งองคการพิจารณาแลวเห็นวาผูประกอบการ
มีเจตนาจงใจไมแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น
ขอ ๒๓ องคการมีสิทธิพิจารณาเลิกสัญญาเปนรายคัน หรือเลิกสัญญาทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
มูลความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ประกอบกับการใหความรวมมือของผูประกอบการในการบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขอ ๒๔ องคการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา กรณีผูประกอบการนํารถโดยสารที่เขารวมเดินรถกับ
องคการไปใหบุคคลอื่นเชาหรือเชาชวง หรือเชาซื้อ
เมื่ อองค การบอกเลิ กสั ญ ญา องค การมี สิ ทธิ นํ า รถหรื ออนุ ญาตให ผู อื่ น เดิ น รถในเส น ทาง
ตามสัญญาไดทันที ทั้งมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกันใหชําระเงิน
ตามหลักประกัน นอกจากนี้ผูรับสัญญาจะตองรับผิดชอบชําระเงินใด ๆ ในสวนที่เกินจากหลักประกัน
ดังกลาว (หากมี) ใหแกองคการจนครบถวน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

หมวด ๖
การขอถอนรถ
ขอ ๒๕ ผูประกอบการที่มีความประสงคขอถอนรถออกจากสัญญาเขารวมเดินรถกับองคการ
จะกระทําไดภายใตเงื่อนไขดังนี้
๒๕.๑ ไมมีหนี้สินคางชําระและคดีความคางดําเนินการ
๒๕.๒ จํานวนรถตองไมต่ํากวาเงื่อนไขขั้นต่ําตามใบอนุญาตประกอบการขนสง
๒๕.๓ ผูประกอบการตองหยุดการเดินรถในเสนทางนั้น และลบตราเครื่องหมาย
ที่เกี่ยวของกับองคการ พร อมยื่นคํารองขอถอนรถเปนหนังสือผานฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ
ขออนุมัติถอนรถตอผูอํานวยการ
ขอ ๒๖ หนี้สินใด ๆ ที่ผูประกอบการหรือผูประจํารถกอใหเกิดขึ้นกอนการอนุมัติใหถอนรถ
และยังมิไดแจงใหองคการทราบ หากมีการทวงถามหรือฟองรองหลังจากการถอนรถไปแลว องคการ
สงวนสิทธิ์ฟองรองอันเนื่องจากการปกปดขอเท็จจริงที่ไมแจงใหองคการทราบกอนมีการถอนรถ
หมวด ๗
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๗ คาธรรมเนียมการเขารวมเดินรถ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
๒๗.๑ รถมาตรฐาน ๒ ข
คันละ ๖๐,๐๐๐
๒๗.๒ รถมาตรฐาน ๓ ก
คันละ ๔๐,๐๐๐
๒๗.๓ รถมาตรฐาน ๓ จ
คันละ ๒๐,๐๐๐
๒๗.๔ รถมาตรฐาน ๒ จ
คันละ ๑๐,๐๐๐
๒๗.๕ รถมาตรฐาน ๓ ฉ
คันละ ๕,๐๐๐
ขอ ๒๘ คาธรรมเนียมทําสัญญา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
๒๘.๑ รถมาตรฐาน ๒ ข
คันละ ๑,๐๐๐
๒๘.๒ รถมาตรฐาน ๓ ก
คันละ ๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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๒๘.๓ รถมาตรฐาน ๓ จ
คันละ ๑,๐๐๐ บาท
๒๘.๔ รถมาตรฐาน ๒ จ
คันละ ๕๐๐ บาท
๒๘.๕ รถมาตรฐาน ๓ ฉ
คันละ ๕๐๐ บาท
ขอ ๒๙ คาธรรมเนียมการเปลี่ยนรถ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
๒๙.๑ รถมาตรฐาน ๒ ข
คันละ ๕,๐๐๐ บาท
คันละ ๒,๕๐๐ บาท
๒๙.๒ รถมาตรฐาน ๓ ก
๒๙.๓ รถมาตรฐาน ๓ จ
คันละ ๒,๐๐๐ บาท
๒๙.๔ รถมาตรฐาน ๒ จ
คันละ ๑,๐๐๐ บาท
๒๙.๕ รถมาตรฐาน ๓ ฉ
คันละ ๑,๐๐๐ บาท
ขอ ๓๐ ค า ธรรมเนี ย มการนํ า รถออกนอกเส น ทาง คั น ละ ๕๐ บาทต อ วั น (ไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
หมวด ๘
คาสิทธิผลประโยชนและคาตอบแทน
ขอ ๓๑ ผูประกอบการตองชําระคาโฆษณาบนตัวรถโดยสาร หรือรูปแบบอื่น ๆ ทุกประเภท
ตามที่ตกลงในสัญญากับองคการ
ขอ ๓๒ คาตอบแทนที่ผูประกอบการตองชําระใหกับองคการตลอดอายุสัญญา เปนไปตาม
สัญญาที่ไดตกลงไวกับองคการ ตามประกาศกําหนดมูลคาเสนทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
หมวด ๙
หนาที่และความรับผิดชอบของผูประกอบการ
ขอ ๓๓ ผูประกอบการมีหนาที่ตองกระทําการหรือละเวนกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการกระทํา
ผิดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ของทางราชการหรือของผูใหสัญญาหากผูประจํารถกระทําผิดใหถือ
เปนการกระทําผิดของผูประกอบการตามระเบียบนี้ดวย
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ขอ ๓๔ ผูประกอบการตองจัดทําประวัติผูประจํารถตามแบบที่กฎหมายกําหนด สงใหองคการ
ทุกครั้งที่มีการรับผูประจํารถเขาทํางาน และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๓๕ ผูประกอบการตองจัดหาผูประจํารถปฏิบัติหนาที่ใหเพียงพอตามจํานวนรถที่ปรากฏ
ในเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนสงและสัญญาเขารวมเดินรถ ดวยคาใชจ ายของผูประกอบการ
โดยผูประกอบการตองรับผิดชอบในเงินคาจาง เงินเดือน คาเบี้ยเลี้ยง และสิทธิตาง ๆ อันพึงไดรับตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานไมต่ํากวาอัตราคาจางที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๓๖ ผูประกอบการนํารถไปใชในกิจการอื่นนอกจากการรับ - สงผูโดยสาร ตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือตามที่องคการกําหนดมิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากองคการแลว
ขอ ๓๗ ผูประกอบการมีหนาที่ตองไปชี้แจง หรือชําระคาปรับ หรือจัดสงผูประจํารถไปให
องคการสอบสวน หากถูกรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสม หรือกระทําการไมถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของทางราชการ หรือขององคการ
ขอ ๓๘ เมื่อพนักงานขับรถเกิดอุบัติเหตุ กอใหเกิดความเสี ยหายทุ กกรณี ผูประกอบการ
ตองไปดําเนินการ และแจงเหตุตอหนวยงานที่รับผิดชอบที่องคการกําหนดทันที และจัดทํารายงานเปน
ลายลักษณอักษรใหองคการทราบอยางชาในวันรุงขึ้น
กรณีที่เกิดอุบัตเิ หตุรายแรงตองจัดทํารายงานตามแบบที่กรมการขนสงทางบก หรือหนวยราชการอื่น
กําหนด
ขอ ๓๙ ผูประกอบการ เปนผูจัดหาตั๋วโดยสารโดยคาใชจายของผูประกอบการ ตามรูปแบบ
ลักษณะขอความและราคาตามที่องคการกําหนด
ขอ ๔๐ ผูประกอบการตองรายงานขอมูลการเดิ นรถและผลประกอบการใหองคการทราบ
ตามที่องคการหรือหนวยราชการอื่นกําหนด
สวนที่ ๒
หมวด ๑๐
การกํากับดูแลรถเอกชนรวมบริการ
ขอ ๔๑ มาตรฐานในการใหบริการที่ผูประกอบการตองปฏิบัติดังนี้
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๔๑.๑ การประกอบการขนสง
๔๑.๑.๑ ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องคการกําหนดเกี่ยวกับลักษณะ ชนิด
สีของรถ ตราเครื่องหมาย หมายเลขเสนทาง หมายเลขกํากับรถ
๔๑.๑.๒ ตองไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่ง โดยไมไดรับอนุญาต
๔๑.๑.๓ ตองเดินรถใหถูกตองตามรายละเอียดเสนทางที่กําหนดไว
๔๑.๑.๔ ตองเก็บคาโดยสารหรือคาบริการอื่น ๆ ใหถูกตองตามที่กําหนดไว
ในใบอนุญาตประกอบการขนสง
๔๑.๑.๕ รถที่นําไปใชในกิจการอื่น หรือออกนอกเสนทางที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต ตองไดรับอนุญาตจากองคการและกรมการขนสงทางบก
๔๑.๒ การประกอบการเกี่ยวกับรถโดยสาร
๔๑.๒.๑ ตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีอุปกรณสวนควบถูกตอง
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
๔๑.๒.๒ ตองจดทะเบียนและเสียภาษีประจําป
๔๑.๒.๓ ตองไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ หรือสวนควบของรถ
ใหผิดแผกแตกตางในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกอนไดรับอนุญาต
๔๑.๒.๔ ตองติดแผนปายเลขทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําป
ที่นายทะเบียนออกให เครื่องหมายแสดงการจัดทําประกันภัยไวกับตัวรถ และเครื่องหมายหรือประกาศ
ตามที่องคการหรือหนวยราชการอื่นกําหนด
๔๑.๓ การประกอบการเกี่ยวกับผูประจํารถขณะปฏิบัติหนาที่
๔๑.๓.๑ ต องมี ใ บอนุ ญาตที่ ทางราชการออกให และใบอนุ ญาตที่ ผ า น
การรับรองจากองคการติดตัวขณะปฏิบัติหนาที่
๔๑.๓.๒ ตองไม เสพสุราหรื อของมึ น เมา ยาเสพติ ด หรื อวั ตถุออกฤทธิ์
ตอประสาท
๔๑.๓.๓ ตองไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําเสียดสี ดูหมิ่น กาวราว รังแก
รบกวน หยาบหยาม หรือกระทําอนาจารตอผูอื่น
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๔๑.๓.๔ ตองรับ - สงผูโดยสารใหถึงจุดหมายปลายทาง
๔๑.๓.๕ ต อ งป ด ประตู ทุ ก ครั้ ง ก อ นนํ า รถออกจากป า ยและขณะรถวิ่ ง
ในเสนทางและเปดประตูเมื่อนํารถเขาจอดที่ปายเรียบรอยแลว (กรณีกฎหมายกําหนดใหมีประตูปด - เปด
อัตโนมัติ)
๔๑.๓.๖ ตองดูแลผูโดยสารขึ้น - ลงกอนออกรถ
๔๑.๓.๗ ต อ งไม สู บ บุ ห รี่ บ นรถโดยสารประจํ า ทางหรื อ สถานที่ ต ามที่
กฎหมายกําหนด
๔๑.๓.๘ ตองแตงกายใหถูกตองตามแบบที่องคการกําหนด
๔๑.๓.๙ ตองหยุดรถรับ - สงผูโดยสารที่มีเครื่องหมายใหรถหยุด เพื่อรับ - สง
ผูโดยสารเมื่อปรากฏวามีผูโดยสารตองการใหหยุดรถ
๔๑.๓.๑๐ ตองปฏิบัติและใหความรวมมือกับเจาหนาที่ขององคการ ในการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๔๑.๓.๑๑ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
ขอ ๔๒ บทลงโทษในกรณีฝาฝนตามขอ ๔๑
๔๒.๑ กรณีฝาฝนเกี่ยวกับการประกอบการขนสง ตามขอ ๔๑.๑.๑ - ขอ ๔๑.๑.๒
ปรับตั้งแต ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท และพักการเดิน รถจนกวาจะแกไขดําเนินการใหถูกตองจึงอนุญาต
ใหเดินรถได
กรณีฝาฝนเกี่ยวกับการประกอบการขนสง ตามขอ ๔๑.๑.๓ - ขอ ๔๑.๑.๕
ปรับตั้งแต ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท
๔๒.๒ กรณีฝาฝนเกี่ยวกับรถ ตามขอ ๔๑.๒.๑ - ขอ ๔๑.๒.๔ ปรับตั้งแต ๕๐๐ ๒,๐๐๐ บาท และพักการเดินรถ จนกวาจะแกไขดําเนินการใหถูกตองจึงอนุญาตใหเดินรถได
๔๒.๓ กรณีฝาฝนเกี่ยวกับผูประจํารถ ตามขอ ๔๑.๓.๑ - ขอ ๔๑.๓.๗ ปรับตั้งแต
๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท และงดปฏิบัติหนาที่ จนกวาจะแกไขปรับปรุงใหถูกตองตามระเบียบ
กรณีฝาฝนเกี่ยวกับการประกอบการขนสง ตามขอ ๔๑.๓.๘ - ขอ ๔๑.๓.๑๑
ปรับตั้งแต ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท
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ขอ ๔๓ กรณีผูประจํารถกระทําความผิดตามขอ ๔๑ และผูประกอบการไมสามารถสงตัว
ผูประจํารถใหองคการ หรือหนวยราชการที่กลาวโทษเพื่อสอบสวนลงโทษ โดยไมมีเหตุอันควรใหถือวา
ผูประกอบการตองรับผิดชอบในความผิดของผูประจํารถในฐานะนายจางของผูประจํารถ
องคก ารสงวนสิท ธิใ นการลงโทษผูป ระกอบการในความผิ ด ที่ผู ประจํา รถกระทํา ผิ ดโดย
ไมจําเปน ตองสอบสวนผูประจํารถ ซึ่งเปน ความรับผิดชอบของผูประกอบการในฐานะนายจางของ
ผูประจํารถ
ขอ ๔๔ ผูมีอํานาจสอบสวนและสั่งลงโทษใหเปนไปตามคําสั่งที่องคการมอบหมาย
ขอ ๔๕ การลงโทษผูประกอบการและผูกระทําผิด มีดังนี้
๔๕.๑ เลิกสัญญาและถอนรถ
๔๕.๒ พักการเดินรถ
๔๕.๓ ปรับ
๔๕.๔ งดปฏิบัติหนาที่ผูประจํารถ
๔๕.๕ ทําทัณฑบน
ขอ ๔๖ การอุทธรณ
๔๖.๑ ใหผูถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งลงโทษ ที่ ฝายการเดินรถ
เอกชนรวมบริการ ภายใน ๗ วันทําการ นับแตวันที่รับทราบคําสั่งลงโทษ
๔๖.๒ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ตํ า แหน ง สู ง กว า
ผูสั่งลงโทษ ๑ ระดับ เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแ ละนําเสนอผูมีอํานาจ หากผูอํานวยการเปน
ผูสั่งลงโทษ ใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ เปนผูพิจารณา ผูพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ ตองดําเนินการพิจารณาใหเสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วันทําการ นับถัดจากวันรับอุทธรณ เวนแต
มีเหตุอันควร
๔๖.๓ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด เวนแตกรณี
ผูอํานวยการสั่งลงโทษ ใหถือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการบริหารกิจการองคการเปนที่สุดและให
ฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ แจงผลใหผูอุทธรณทราบโดยเร็ว

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๖ ง

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๑

บทเฉพาะกาล
ระเบียบนี้ใชบังคับกับคูสัญญาที่เขารวมเดินรถกับองคการนับถัดจากวันที่ประกาศใชระเบียบ
เปนตนไป สัญญาเขารวมเดินรถที่ยังมีผลบังคับใชตามระเบียบเดิมใหถือปฏิบัติตามสัญญาเดิมจนกวา
จะสิ้นอายุสัญญาเขารวมเดินรถที่มีผลบังคับใชตามระเบียบเดิม เวนแตมีขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา
กับองคการหรือมีมติคณะกรรมการบริหารกิจการองคการ ประกาศองคการกําหนดไวเปนอยางอื่น
ผูประกอบการที่มีสัญญาเขารวมเดินรถกับองคการและชําระคาธรรมเนียมเขารวมเดินรถตาม
ระเบียบเดิมแลว หากนํารถคันใหมทดแทนคันเดิม หรือรถคันเดิมที่เปลี่ยนเครื่องยนตหรือดัดแปลงใชกาซ
ธรรมชาติ CNG มาทําสัญญาเขารวมเดินรถกับองคการในฐานะนิติบุคคลรายใหมตามระเบียบนี้ไมตอง
ชําระคาธรรมเนียม เขารวมเดินรถตามระเบียบนี้อีก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พิเณศวร พัวพัฒนกุล
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

