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๑. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนฟื้นฟู (ฉบับปรบัปรุงใหม่) 
๑.๑  เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
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๑.๔  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน 
๑.๕  เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ 
 

๒.  แนวโน้มทิศทางระบบขนส่งในอนาคต    
  ๒.๑ การขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในปัจจุบัน 

 ตามโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบัน สภาพทางกายภาพด้านโครงข่าย
ถนนมีเส้นทางที่ยาวเกินไปท าให้ไม่สามารถวางแผนการเดินรถและควบคุมระดับการให้บริการได้ โดยเฉพาะ
เส้นทางบนถนนสายหลักบางเส้นทางมีความซ้ าซ้อน ขาดการวางแผนเส้นทางและการเดินรถอย่างบูรณาการ                   
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเดินทางในพ้ืนที่ที่พัฒนาใหม่ จากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครสู่พ้ืนที่
ชั้นนอกและปริมณฑลได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งมีรถประเภทอ่ืนให้บริการทับซ้อนในเส้นทาง  

 จากข้อมูลผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสาร ขสมก.  ดังนี้ 
 
 

ปีงบประมาณ รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารปรับอากาศ รวม 
๒๕๕๗ ๓๘๑,๑๔๑ ๔๘๒,๘๖๔ ๘๖๔,๐๐๕ 
๒๕๕๘ ๓๘9,9๓๖ ๔99,๗๘๓ ๘๘9,๗๑9 
๒๕๕9 ๓๗๑,๘๓๖ ๔9๕,๐๔๒ ๘๖๖,๘๗9 
๒๕๖๐ ๒99,๘๕๕ ๔๘๘,๒9๗ ๗๘๘,๑๕๒ 
๒๕๖๑ ๕๕๑,9๔๘ ๔9๘,๕๓9 ๑,๐๕๐,๔๘๗ 
๒๕๖๒ ๕๑๖,๒99 ๕๔๖,๖๔๘ ๑,๐๖๒,9๔๗ 

 

  จากข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก. พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้ง         
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากรถโดยสารมีสภาพทรุดโทรม จ านวนรถมีไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ ต่อมาในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ขสมก. น ารถโดยสาร NGV รุ่นใหม่ จ านวน ๔๘9 คัน                  
วิ่งให้บริการและน าระบบการจัดเก็บค่าโดยสารแบบไร้เงินสดมาใช้ ท าให้ผู้ใช้บริการสนใจเลือกใช้บริการ                    
รถโดยสาร ขสมก.เพ่ิมขึ้น 
  ๒.๒  ภาพรวมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบในอนาคต  
  จากผลการศึกษาโครงการศึกษาส ารวจความต้องการเดินทาง (Travel Demand Survey :TDS) 
และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือการวางระบบขนส่งของประเทศ ของ สนข. (ปี ๒๕๖๑) ได้มีข้อมูล
การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและรูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี ๒๕๖๐-๒๕๘๕ 
จากแบบจ าลอง โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและแผนงานด้านคมนาคม ซึ่งสามารถสรุปการ
คาดการณ์ปริมาณการเดินทางและรูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทุก ๕ ปี ในปี                
๒๕๖๐ – ๒๕๘๕ ได้ดังนี้ 
 

หน่วย : คน-เที่ยวต่อวัน 
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 ปริมาณการเดินทางและรูปแบบการเดินทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ปี ๒๕๖๐-๒๕๘๕ 
 

รูปแบบ 
ปริมาณผู้โดยสาร (ล้านคน-เทีย่ว/วัน) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๕ ๒๕๗๐ ๒๕๗๕ ๒๕๘๐ ๒๕๘๕ 
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม - ๐.๑๓๒ ๐.๒๕๓ ๐.๒๖๓ ๐.๒๘๘ ๐.๓๑๖ 
รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน - ๐.๐๕๘ ๐.๑๐๕ ๐.๑๓๖ ๐.๑๔๒ ๐.๑๕๘ 
รถไฟฟ้าสาย ARL ๐.๐๘๐ ๐.๑๐๓ ๐.๑๒๕ ๐.๑๓๗ ๐.๑๕๒ ๐.๑๗๐ 
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ๐.๕๒๐ ๑.๐๔๔ ๐.๘๗๘ ๐.9๔๔ ๐.9๖๕ ๑.๐๖๑ 
รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ๐.๒๒๕ ๐.๓9๐ ๐.๔๑๗ ๐.๓9๑ ๐.๓๘๘ ๐.๔๑๕ 
รถไฟฟ้าสายสนี้ าเงิน ๐.๓๕๓ ๐.9๑๕ ๐.9๘๕ ๐.9๗๔ ๐.999 ๑.๐๗๓ 
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ๐.๐๕๖ ๐.๑๐๔ ๐.๓๕๗ ๐.๓๖๑ ๐.๓๗๗ ๐.๔๑๕ 
รถไฟฟ้าสายสีส้ม  -   ๐.๔๒๑ ๐.๔๑๒ ๐.๔๓๒ ๐.๔๘๐ 
รถไฟฟ้าสายสชีมพ ู  - ๐.๒๑๑ ๐.๒๐๖ ๐.๒๓๕ ๐.๒๕๓ ๐.๒9๔ 
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง  - ๐.๓๐9 ๐.๒๓๐ ๐.๒๔๓ ๐.๒๕9 ๐.๓๐๑ 
รถไฟฟ้าสายสีเทา  - ๐.๑๒๕ ๐.๑๐๓ ๐.๓๑๐ ๐.๓๒๔ ๐.๓๕๓ 
รถไฟฟ้าสายสีทอง  - ๐.๐๓๘ ๐.๐๗๐ ๐.๐๗๗ ๐.๐๘๒ ๐.๐๘๘ 
รถไฟฟ้าสายสีฟา้  -  -  - ๐.๑๒9 ๐.๑๓๓ ๐.๑๔๓ 

รวมรถไฟฟ้า ๑.๒๓๔ ๓.๔๒9 ๔.๑๕๐ ๔.๖๑๒ ๔.๗9๔ ๕.๒๖๗ 
เรือโดยสาร ๐.๑๓๕ ๐.๐9๓ ๐.๐๗๖ ๐.๐๗๖ ๐.๐๘๒ ๐.๐๘๗ 
รถโดยสาร ๗.๗๖๗ ๗.๘๓9 ๘.๘๔๓ ๘.๘๕๒ 9.๓๓๖ ๑๐.๔๓๕ 
รถไฟชานเมือง ๐.๐๖9 ๐.๐๔๐ ๐.๐๔๘ ๐.๐๔๖ ๐.๐๔๘ ๐.๐๕๑ 
รถตู้ ๐.๖๒๓ ๐.๑๔๓ ๐.๑9๐ ๐.๒๐๒ ๐.๒๑๓ ๐.๒๕๒ 

รวมทั้งสิ้น 9.๘๒๘ ๑๑.๕๔๔ ๑๓.๓๐๗ ๑๓.๗๘๘ ๑๔.๔๗๓ ๑๖.๐9๒ 

ที่มา: ข้อมูลจากแบบจ าลองระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM)  
 

  จากตารางข้างต้นพบว่า ในปี ๒๕๖๐ มีประมาณผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ จ านวน 
9.๘๒๘ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และในปี ๒๕๘๕ เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๖.๐9๒ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน เมื่อจ าแนกประมาณ
ผู้โดยสารตามรูปแบบรถขนส่งสาธารณะ ผลปรากฏว่า มีปริมาณผู้ใช้บริการรถโดยสารมากที่สุด โดยในปี 
๒๕๖๐ มีจ านวน ๗.๗๖๗ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และในปี ๒๕๘๕ เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๐.๔๓๕ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน 
รองลงมาคือรถไฟฟ้า ในปี ๒๕๖๐ มีจ านวน ๑.๒๓๔ ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และในปี ๒๕๘๕ เพ่ิมขึ้นเป็น ๕.๒๖๗ 
ล้านคน-เที่ยวต่อวัน จะเห็นได้ว่า การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๘๕ มีผู้ใช้บริการ          
รถโดยสารไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเพ่ิมขึ้นของผู้ใช้บริการรถโดยสารในปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
จะมีอัตราเพิ่มที่ลดลง ในขณะที่อัตราเพิ่มของรถไฟฟ้านั้นสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากโครงข่ายรถไฟฟ้าสามารถเปิด
ให้บริการได้เพ่ิมขึ้น และกลายเป็นระบบขนส่งมวลชนหลัก (Mass Transit) ท าให้รถโดยสารจะปรับเปลี่ยนไป
ท าหน้าที่เป็นระบบขนส่งมวลชนรอง (Feeder) ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อประชาชนในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล เพ่ือรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกและสนับสนุน
ให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นต่อไป 
 
 
 



- 3 - 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มี
ความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองหลักในเขต
ภูมิภาคที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสาร
ด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT) และระบบราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่ส าคัญเป็นล าดับแรก
และเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือท าหน้าที่ส่งต่อ
ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๑)  โครงการที่เปิดด าเนินการแล้ว 

 
 

ปี 
(พ.ศ.) 

เส้นทาง 

๒๕๔๒ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และรถไฟฟ้าบีทีเอส            
สายสลีม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน) 

๒๕๔๗ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางซือ่-หัวล าโพง) 
๒๕๕๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสลีม (สถานสีะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่) 
๒๕๕๓ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (สถานีสุวรรณภูม-ิพญาไท) 
๒๕๕๔ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานอี่อนนุช-แบริ่ง) 
๒๕๕๖ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสลีม (สถานีตลาดพลู-บางหวา้) 
๒๕๕๖ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสลีม (สถานโีพธิ์นิมิตร-ตลาดพลู) 
๒๕๕๖ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสลีม (สถานีวงเวียนใหญ่-โพธิ์นิมิตร) 
๒๕๕9 เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีคลองบางไผ-่เตาปูน) 
๒๕๖๐ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานแีบริ่ง-ส าโรง) 
๒๕๖๐ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางซื่อ-เตาปูน) 
๒๕๖๑ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานสี าโรง-เคหะฯ) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานหีมอชิต-ห้าแยกลาดพร้าว) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีท่าพระ-บางหว้า) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวล าโพง-ท่าพระ) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีบางหว้า-หลักสอง) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานหี้าแยกลาดพร้าว-

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีเตาปนู-สิรินธร) 
๒๕๖๒ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สถานีสิรินธร-ท่าพระ) 

 
 
 



- 4 - 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

๓)  โครงการในอนาคต 
 
 

ปี 
(พ.ศ.) 

เดือน ก าหนดการในอนาคต 

๒๕๖๓ กรกฎาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานมีหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์-
คูคต) 

๒๕๖๓ ธันวาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีกรุงธนบุร-ีคลองสาน) 
๒๕๖๔ มกราคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (สถานีบางซื่อ-รังสิต)  

และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (สถานบีางซื่อ-ตลิ่งชนั) 
๒๕๖๔ ตุลาคม เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (สถานีศนูย์ราชการนนทบุร-ีมีนบุรี) 

และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (สถานีลาดพร้าว-ส าโรง) 
๒๕๖๕ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (รังสิต-ธรรมศาสตร์รังสิต) 
๒๕๖๕ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (ตลิ่งชนั-ศาลายา และ 

ตลิ่งชนั-ศิริราช) 
๒๕๖๖ กุมภาพันธ ์ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสสี้ม ส่วนตะวนัออก (สถานีศูนย์วฒันธรรม 

แห่งประเทศไทย-สถานีสวุินทวงศ์) 
๒๕๖๖ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

 (สถานีหลักสอง-สถานพีุทธมณฑล สาย ๔) 
๒๕๖๖ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวทิ (สถานคีูคต-สถานีวงแหวนรอบ

นอกตะวันออก) และ (สถานีเคหะสมุทรปราการ-สถานีต าหรุ) 
๒๕๖๗ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีพญาไท- 

สถานีทา่อากาศยานดอนเมือง) 
๒๕๖๘ กันยายน เปิดให้บริการ รถไฟฟ้ามหานคร สายสสี้ม ส่วนตะวนัตก (สถานบีางขุนนนท์- 

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) 
๒๕๖๘ มีนาคม เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีเตาปนู-สถานีครุใน) 
๒๕๗๐ รอประกาศ เปิดให้บริการ รถไฟฟ้าสายสีฟา้อ่อน (สถานบีางนา-สถานธีนาซติี้-สถานีทา่อากาศยาน 

สุวรรณภูมิ) 
๒๕๗๐ รอประกาศ เปิดให้บริการส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(ลาดกระบัง-ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 
 

จากแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแผน
ปฏิรูปรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขสมก.จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางให้
สอดคล้องกับการเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักของรถไฟฟ้า  โดยจัดหารถโดยสารใหม่เพ่ือรองรับจ านวนประชาชนที่ใช้
บริการรถโดยสารประจ าทางและเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ซ่ึงมีแนวโน้มจ านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นทุกปี  

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

                ๒.๓  การเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก. จาก Regulator เป็น Operator  
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิมเมื่อปี ๒๕๒๖ ที่ระบุให้ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการเดินรถ

เพียงรายเดียว และรถเอกชนร่วมบริการต้องท าสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. แต่มติ ครม. เมื่อเดือน กันยายน 
๒๕๕9 ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งการก าหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางการเดินรถ
ตามโครงข่ายใหม่ ก าหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เกณฑ์คนขับรถโดยสาร                  
สาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ โดยรถเอกชนร่วมบริการจะต้องขอใบอนุญาตกับ                                                                            
กรมการขนส่ งทางบกแทน ซึ่ งกรมการขนส่ งทางบกได้จั ดท าแผนปฏิรูปรถโดยสารประจ าทางใน                                                                                
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแผนดังกล่าวจะเป็นการแยกผู้ก ากับดูแล (Regulator) กับผู้ปฏิบัติ                                                         
(Operator) ออกจากกันอย่างชัดเจน ท าให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น  

 

  ๒.๔ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 

๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้แจ้งปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ขับเคลื่อนของประเทศ ด้วยแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value–
Based Economy  คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว(Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
(Service Enhancing) เป็นต้น การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดย
กลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่อง
ต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ 
(Lost Advantage) ซ่ึงหัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

ขสมก. น าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มาใช้ในการควบคุมและ
ติดตามการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทราบได้ว่ารถโดยสารคันใดวิ่งให้บริการจุดใดบนท้องถนน 
หากเกิดปัญหาการจราจร หรือมีรถเสียในเส้นทาง เป็นเหตุให้รถโดยสารขาดระยะจะสามารถเร่งระบายรถให้ทัน
ต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร ส าหรับผู้ใช้บริการที่ยืนรอรถที่ป้ายหยุดรถโดยสาร  สามารถรู้ได้ว่ารถคัน          
ที่รอใช้บริการจะเดินทางมาถึงป้ายภายในกี่นาที ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร          
ประจ าทาง นอกจากระบบ GPS ที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถโดยสารแล้วยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถโดยสารและ
ภายนอกรถโดยสาร เพ่ือบอกพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน หากมีการขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร หรือขับรถออก
นอกเส้นทาง ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะแสดงไปที่ศูนย์ GPS ซึ่งสามารถสั่งการให้พนักงานขับรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ในทันที ที่ส าคัญระบบ GPS ยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในตัวรถ หากมีมิจฉาชีพหรือมีผู้วิกลจริต
แฝงตัวมาบนรถโดยสารแล้วส่ออาการพิรุธ หรือกระท าความผิดบนรถโดยสาร พนักงานขับรถ และผู้ควบคุมศูนย์ 
GPS จะเห็นได้ชัดเจน น าไปสู่การเข้าช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพิ่มความปลอดภัยบน             
รถโดยสาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการเดินทาง 

ส าหรับ การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร ลดระยะเวลาการรอเงินทอนจากการช าระค่าโดยสาร
ตามปกติ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วม  ส าหรับการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ใน
อนาคต เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ระบบขนส่งทางน้ า ฯลฯ จะสามารถใช้บัตรเพียงใบเดียวในการเดินทางเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ได้ทุกระบบ  ซึ่งในส่วนของ ขสมก.จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ                 
ค่าโดยสาร  ลดขั้นตอนในการตรวจนับเงิน  และการบันทึกเงินค่าโดยสาร รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 



- 6 - 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  (ฉบับปรับปรุงใหม่)  
 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

  ๒.๕ มีลูกค้ากลุ่มใหม่เกิดขึ้น 
 จากข้อมูลอัตรานักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๒ – 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘.๒9๖ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๑9 จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๑ และจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓9.๗9๗ ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔.๒๔ (ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา)                                                                                  
ซึ่งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association  - PATA) ประมาณ
การจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 
๒๕๖๑ ๔๑.๒๐ 
๒๕๖๒ ๔๕.๔๐ 
๒๕๖๓ ๔9.๖๐ 

  

  
 นอกจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็พากัน
เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน  
 
 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 
๒๕๕๒ ๑9.9๕ 
๒๕๕๓ ๒๖.๘๖ 
๒๕๕๔ ๒๘.๘๗ 
๒๕๕๕ ๓๐.๒๗ 
๒๕๕๖ ๓๑.99 
๒๕๕๗ ๓๒.๘๓ 
๒๕๕๘ ๓๕.๖๕ 
๒๕๕9 ๓๖.๖๕ 
๒๕๖๐ ๓๕.๓๘ 
๒๕๖๑ ๓๘.๗๑ 
๒๕๖๒ ๓9.๗9 

ที่มาข้อมูล: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
 

  ๒.๖ สภาพการจราจรที่หนาแน่นขึ้น 
   ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้นจนก่อให้เกิดการติดขัด ซึ่งทางภาครัฐได้พยายามวางแผน
เพ่ือขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้ทุกคนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัด
ต่อไป สาเหตุส าคัญที่สุดของปัญหาการจราจรติดขัด คือ มีการใช้รถส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ                  
ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้รถส่วนตัว การใช้รถส่วนตัวมากท าให้เปลืองพ้ืนที่ถนนมาก เมื่อเทียบกับการขนส่ง
สาธารณะ เช่น รถไฟใต้ดิน รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ที่ใช้พ้ืนที่ต่อคนน้อยกว่ารถส่วนตัวมากมายหลายเท่า 
สาเหตุที่คนกรุงเทพ ฯ และคนเมืองใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันมากเป็นทั้งเรื่องค่านิยม และเนื่องมาจากไม่มีบริการ
ขนส่งสาธารณะที่ดีพอ  
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ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่พบมากในหลายประเทศและมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินมหาศาล ส าหรับประเทศไทยแล้ว 
ปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและแก้ไขได้ยาก เนื่องจากประชาชนส่วนมากพ่ึงพารถยนต์ส่ว น
บุคคลในสัดส่วนที่มากเกินไป จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประเทศไทย      
มีจ านวนรถจดทะเบียนรวมกันทั้งหมด ๔๐.๔๐9 ล้านคัน และจดทะเบียนในกรุงเทพถึง ๑๐.๗๒๓ ล้านคัน 
เฉลี่ยแล้วประชาชนไม่ถึงสองคน ใช้รถอย่างน้อย ๑ คัน ประกอบกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะยังไม่
ครอบคลุมการให้บริการที่ยังไม่มีคุณภาพ ท าให้ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังมีสัดส่วนไม่
มากนัก  

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทางและจูงใจให้ประชาชนทั่วไป
สนใจใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น รัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดช่องทางเดินรถเฉพาะรถโดยสารประจ าทาง (บัสเลน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                                           
โดยให้จัดหาเส้นทางที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ ตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป 
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๓. สภาพปัญหา 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารมาเป็นระยะเวลา ๔๓ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๑9 เป็นต้นมา ไม่เคยมีการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างจริงจัง และไม่มีการจัดหารถโดยสารใหม่มานานกว่า ๑๘ ปี รวมทั้งไม่ได้รับการปรับอัตราค่า
โดยสารมานาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา และจากมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึ่งอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ไม่ให้บรรจุพนักงานเพิ่มหรือทดแทน
อัตราก าลังที่พ้นสภาพ และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔9 ให้ ขสมก. พิจารณาน ารถโดยสารที่ถูกทดแทน
แล้วไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยไม่น าไปประมูลขายหรือน าไปใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะอีก และมติ 
ครม. เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕9 ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งการก าหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ 
จัดสรรเส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่ ก าหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพ เกณฑ์คนขับรถโดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ จากปัญหาทั้ง
ภายในและภายนอกดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งสามารถสรุปปัญหาส าคัญ ๆ ได้ดังนี้ 

๑) สถานะทางการเงิน : มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานที่สูง การ
เก็บค่าโดยสารต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริงท าให้ประสบผลการขาดทุนมาโดยตลอด ประกอบกับผู้ประกอบการ               
รถเอกชนร่วมบริการค้างช าระค่าตอบแทนเป็นจ านวนมาก จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน จ าเป็นต้องกู้ เงินมา
บริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ ๒9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓          
มีหนี้สะสมรวม จ านวน ๑๒9,๕๐๗.๓๑๑ ล้านบาท รายละเอียดหนี้สินทุกประเภท ตามตารางท่ี ๓   

 

ตารางที่ ๓ : รายละเอียดหนี้สินต่าง ๆ  ณ  ๒9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

                  

 
 

เงินตน้ ดอกเบีย้ รวม

1.1 พันธบตัรเงินกู้ 59,939.160 893.458 60,832.618
1.2 เงินกู้ 59,951.581 309.863 60,261.444

รวมหน้ีสินเงินกู้ 119,890.741 1,203.321 121,094.062

2.1 ค่าน ้ามัน ปตท. 117.126 - 117.126
2.2 ค่าเหมาซ่อม 219.669 0.276 219.945
2.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,542.151 - 1,542.151
2.4 ค้างจ่ายกองทุนบ้าเหน็จพนักงาน 4,371.018 - 4,371.018
2.5 เงินประกนัตัวพนักงาน 34.355 - 34.355
2.6 อบุติัเหตุ 170.743 - 170.743
2.7 หนี สินหมุนเวียนอืน่ ๆ 1,957.911 - 1,957.911

รวมหน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินอ่ืน ๆ 8,412.973 0.276 8,413.249
128,303.714 1,203.597 129,507.311รวมหน้ีสินระยะยาว, หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินอ่ืน ๆ

จ านวนเงิน 
รายการ

1. หน้ีสินเงินกู้

2. หน้ีสินหมุนเวียนและหน้ีสินอ่ืน ๆ

หน่วย : ล้านบาท 
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๒) สภาพและจ านวนรถโดยสาร : สภาพของรถส่วนใหญ่ช ารุด ทรุดโทรม และค่าซ่อม
บ ารุงรักษาอยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันจ านวนรถประจ าการมี
จ านวน ๓,๐๐๕ คัน เนื่องจากมีรถโดยสารที่ปลดประจ าการและยังไม่สามารถหาทดแทนได้ จึงมีจ านวน            
ที่ไม่เพียงพอต่อการให้ บริการได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดจ านวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการ
ใช้งาน  รายละเอียดตามตารางที่ ๔ 

  ตารางที่ ๔ : จ านวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการใช้งาน 
 

ประเภทรถ/ยี่ห้อ จ านวนรถ (คัน) ปีที่บรรจุรถ จ านวนปีที่ใช้งาน 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)   

 
  

- ฮีโน่ ( H ) ๔9๐ ๒๕๓๔ ๒9 
- อีซูซุ ( I ) ๕๒9 ๒๕๓๔ ๒9 
- ฟูโซ่ ( F ) ๕๐๑ ๒๕๓๔ ๒9 

รวมรถธรรมดา ๑,๕๒๐ - - 

รถปรับอากาศ(ครีม - น้ าเงิน)   
 

  
- ฮีโน่ ( H ) ๗9 ๒๕๓๘ ๒๕ 
- อีซูซุ ( I ) ๑๐๐ ๒๕๓๗ ๒๖ 

รวมรถ ปอ.ครีมน้ าเงิน ๑๗9 - - 
รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น ๗9๗ คัน 
- เบนซ์  ๑ ๒๕๔๑ ๒๑ 
- อีซูซุ ( I ) ๒๐๐ ๒๕๔๑ ๒๒ 

รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น ๗9๗ คัน ๒๐๑ - - 
รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น ๕๐๐ คัน   

  - แดวู ( D ) ๕๒ ๒๕๔๔ ๑9 
- อีซูซุ ( I ) ๑๒๓ ๒๕๔๔ ๑9 

รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น ๕๐๐ คัน ๑๗๕ - - 
รถปรับอากาศ NGV ๔๘9 ๔๘9 ๒๕๖๑ ๒ 
รถปรับปรุงสภาพ  
รถไฮบริด (ฮโีน่) 

๓๒๓ 
๑ 

๒๕๔๑ 
๒๕๖๑ 

๒๒ 
๒ 

รถเช่าปรับอากาศ PBC  ๑๑๗ - - 
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๕ - - 
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 ๓) โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน : ขสมก. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจ านวนทั้งหมด ณ วันที่  
๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓,9๖๑ คน แยกเป็น พนักงานขับรถ จ านวน ๕,๗๘๑ คน, พนักงาน             
เก็บค่าโดยสาร จ านวน ๕,9๑๗ คน และ พนักงานส านักงาน จ านวน ๒,๒๖๓ คน (Outsource ๒๘ คน) คิดเป็น
สัดส่วนต่อรถ ๑ คัน  ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ๔.๖๕ คน ซึ่งสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือ
ธุรกิจเดินรถอ่ืน ๆ รายละเอียดตามรูปที่ ๑   

รูปที่ ๑ : โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานปัจจุบัน 

 

ณ 15 กุมภาพันธ ์ 2563
รถประจ าการ
จ านวนพนักงาน  
อัตราส่วน รถ :  คน (รวม) =

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน (ปัจจุบัน)

ส านักผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ ผู้ตรวจการ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้อ านวยการ

กลุม่งานสายตรวจพิเศษ

ส านักการเจา้หน้าที่ ส านักบริหารการเดนิรถ

ฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบริการ

งานธรุการ งานธรุการ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดนิรถองค์การ

ส านักแผนงาน

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักปฏบิัตกิารรถเอกชนร่วมบริการ 1

ส านักบญัชีและกองทนุกลาง ส านักปฏบิัตกิารรถเอกชนร่วมบริการ 2

ส านักพัฒนาบคุลากร

ส านักบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน

ส านักกฎหมาย กลุ่มงานบัญชแีละการเงนิ

ส านักบริการและจดัซ้ือ

พขร. 5,781

1 : 4.65
รวม 13,961

(Outsource 66)
พกส. 5,917

3,005 คัน พ.ส านักงาน 2,263

13,961 คน
(Outsource 28)

ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ

เขตการเดินรถ  - 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  - กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  - กลุ่มงานป ิบัติการเดินรถ  - 
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๔) ต้นทุนการด าเนินงานสูง : ปัจจุบัน ขสมก. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และดอกเบี้ยจ่าย สรุปได้ดังนี้ 

    ๔.๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โดยที่เงินเดือน
พนักงานจะปรับเพ่ิมในทุกปี ๆ ละ ๖.๕ %  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ปรากฏ
ตามรายละเอียดตารางที่ ๕ 

 

ตารางที่ ๕ : อัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

 

 
๔.๒) ค่าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถ

โดยสารขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดย บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ได้ประมาณการราคาพลังงาน
และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินรถโดยสาร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ตามตารางที่ ๖ ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๖ : คาดการณ์ราคาเชื้อเพลิง 
 

 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งพนักงาน 
( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

อัตราเงินเดือนเฉลี่ย/คน/เดือน (บาท) 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. พนักงานขับรถ ๒๒,๐๘๑ ๒๓,๕๑๖ ๒๕,๐๔๕ ๒๖,๖๗๓ 
๒. พนักงานเก็บค่าโดยสาร ๑9,๖9๘ ๒๐,9๗๘ ๒๒,๓๔๑ ๒๓,๗9๔ 
๓. พนักงานสนับสนุน ๓๖,๑๐๓ ๓๘,๔๕๐ ๔๐,9๔9 ๔๓,๖๑๑ 

ปี พ.ศ. 
ดีเซล 

(บาท ต่อ ลิตร) 
CNG 

(บาท ต่อ กก.) 
ไฟฟ้า 

(บาท ต่อ KWh) 
๒๕๖๑ ๒๕.๘๙ ๑๔.๖๒ ๓.๑๓ 
๒๕๖๒ ๒๗.๑๑ ๑๕.๓๘ ๓.๒๖ 
๒๕๖๓ ๒๙.๖๒ ๑๖.๐๙ ๓.๓๙ 
๒๕๖๔ ๒๙.๘๖ ๑๗.๘๐ ๓.๕๓ 
๒๕๖๕ ๓๐.๔๔ ๑๘.๗๔ ๓.๖๘ 
๒๕๖๖ ๓๐.๘๘ ๑๙.๙๕ ๓.๘๖ 
๒๕๖๗ ๓๑.๒๐ ๒๐.๔๒ ๓.๙๘ 
๒๕๖๘ ๓๑.๖๐ ๒๐.๘๔ ๔.๑๕ 
๒๕๖๙ ๓๑.๙๓ ๒๑.๑๓ ๔.๓๒ 
๒๕๗๐ ๓๒.๒๘ ๒๑.๔๓ ๔.๔๙ 
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๔.๓) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร ปรับตามสภาพอายุการใช้งานของรถโดยสาร รายละเอียด
ตามตารางที่ ๗  

 

 ตารางที่ ๗ : ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารเดิม  
 

ประเภทรถ 
ค่าซ่อมบ ารุงปัจจุบัน/ 

๕ ปีแรก (บาท/คัน/วัน) 
ค่าซ่อมบ ารุงหลังจาก ๕ ปี 

(บาท/คัน/วัน) 
รถธรรมดา ๑,๔๐๑.๗๐ - 
รถปรับอากาศ (ครีม-น้ าเงิน) ๒,๐๔๖.9๑ - 
รถปรับอากาศยูโรทู NGV (เปลี่ยนเครื่องยนต์)  ๑,๗๒๐.๐๐ - 
รถปรับอากาศ (NGV) ๔๘9 คัน 9๒๕.๐๐ ๑,๗๓๐.๐๐ 

  
 ๔.๔) ดอกเบี้ยจ่าย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก ขสมก.มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งต้องกู้เงิน

เพ่ือเสริมสภาพคล่องในแต่ละปีท าให้เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีตามไปด้วย  รายละเอียด                
ตามตารางท่ี ๘  

ตารางที่ ๘ : ดอกเบี้ยจ่าย ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 
 

 

หมายเหตุ  ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ข้อมูลเกิดจริง 
 ปี ๒๕๖๓  ข้อมูลประมาณการ โดย 

- รัฐรับภาระ ณ ๑ ต.ค. ๖๑ – ๒๕ มิ.ย. ๖๒ 
- ขสมก. รับภาระ ณ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๒  
 

 
 

๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพ่ือตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ขสมก.  
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจาก ขสมก. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจ านวนมาก เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน ขสมก. ไม่ได้รับอนุญาตให้รับ
พนักงานในต าแหน่งอ่ืนได้ (ยกเว้น พขร. และ พกส.)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงได้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ ดังนี้   

ปี พ.ศ. 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

สงป.สนบัสนุน 
(ตามมติ ครม. ๒๕ มิ.ย.๖๒ 

หมายเหตุ 

๒๕๕๘ ๒,๕๒๑.๗๑๒ -  
๒๕๕9 ๒,๕๕๑.๖๘๘ -  
๒๕๖๐ ๒,๘๓๑.๐๐๒ -  
๒๕๖๑ ๒,๘๗๖.๕๒๕ -  
๒๕๖๒ ๒,๘๗9.๒๑๓ -  
๒๕๖๓ 184.828 ๓,๐๗๒.๕๕๔  ได้รับแล้ว 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วัตถุประสงค์ (End)  แนวทาง/กลยุทธ์ (Way)  และปัจจัยสนับสนุน (Mean) 

วัตถุประสงค์ (End)  : 
๑.  เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ตัวชี้วัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ : 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี ๒๕๖๕ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9๐ (ปี ๒๕๖๒ เกิดจริงร้อยละ ๘๔.๕๓) 
 กิโลเมตรบริการต่อคันต่อวัน เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔ (ปี ๒๕๖๒ เกิดจริง ๒๓๒ กิโลเมตรต่อคันต่อวัน) 
 ร้อยละของจ านวนรถออกวิ่งท่ีให้บริการเพ่ิมขึ้นทุกปี จนถึงปี ๒๕๖๕ (ปี ๒๕๖๒ เกิดจริงร้อยละ 9๒.99) 
 จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นปีละ ๓% (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕)  และปรับเพ่ิมผู้ใช้บริการปลีะ ๑% ต้ังแต่ปี ๒๕๗๖ เป็นต้นไป (ปี ๒๕๖๒ เกิดจริง 

๑,๐๖๒,9๔๗ คน-เท่ียวต่อวัน) รวมต๋ัวทุกประเภท 

 ปรับค่าโดยสาร ๒ บาท ในปี ๒๕๖๘ (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ เก็บค่าโดยสาร ๓๐ บาท/คน/วัน)  
 จัดเก็บค่าโดยสารระบบ E-Ticket ทั้งหมด (Cashless) ภายในปี ๒๕๖๕ 
 จ านวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ไม่เกิน ๘ ครั้งต่อ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ในทุก ๆ  ป ี(ปี ๒๕๖๒ เกิดจริง ๗.๘9 ครั้ง/ล้าน กม.) 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

๑)  การจัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 
ขสมก. 

   

 เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 
จ านวน ๒,๕๑๑ คัน โดยจา่ยค่าเชา่ตาม
กิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง  
- ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
- ติดตั้งระบบตรวจสอบและตดิตามการ

ปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  
- ติดตั้งระบบ WIFI  

 

 คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ
ให้ความเห็นชอบ 

 การก าหนด TOR ให้มีความโปร่งใส 
 เปิดให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวาง  

และเป็นธรรม 
 การก าหนดราคากลางและระยะเวลา

เริ่มเดินรถที่เหมาะสม 
 ได้รับการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพฯ  

 โครงการได้รับการอนุมัติ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ

แผนฟื้นฟู และผ่านความเห็นชอบของ 
ครม. 

 สอดรับกับแผนการลดภาวะ ก๊าซเรือน
กระจกของภาครัฐ 

 ได้รับการอนุมัตภิายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 รับรถโดยสารไฟฟ้า (EV)  จ านวน ๒,๕๑๑ คัน 

ภายในปี ๒๕๖๔  ทดแทนรถโดยสารธรรมดา และ
ทดแทน รถโดยสารปรับอากาศเดมิ ภายในปี 
2564     
(เป็นรถท่ีประกอบในประเทศไทยที่มีสัดส่วนของ
มูลค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ผลิตไดภ้ายประเทศไทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของมลูค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ใน
ประเทศไทยท้ังหมด) 

 เดินรถครบ ๓,๐๐๐ คัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 สามารถรับช าระค่าโดยสารระบบไร้เงินสดได้ทุก

เส้นทาง ในปี ๒๕๖๕ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

จ้างเอกชนเดินรถให้บริการในเสน้ทางของ
รถเอกชนร่วมบริการ จ านวน ๑,๕๐๐ คัน    
(๕๔ เส้นทาง)  (ภาคสมัครใจ) 

 จ้างเอกชนวิ่งให้บริการ โดยจ่ายตาม
กิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง  จ านวน   
๑,๕๐๐ คัน 

- เฉพาะรถเอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 

- เป็นรถโดยสาร ใหม่ หรือรถโดยสารที่มี
อายุการใช้งานไม่เกิน ๒ ปี 

- ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
บนรถโดยสาร (E-Ticket) 

- ติดตั้งระบบตรวจสอบและตดิตามการ
ปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  

- ติดตั้งระบบ WIFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การให้

ความเห็นชอบ 
 จัดท าแผนการจัดจ้างเอกชน 
 เปิดให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและ

เป็นธรรม 
 การก าหนดราคากลางและระยะเวลา

เริ่มเดินรถท่ีเหมาะสม 
 ได้รับการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพฯ 

 
 โครงการได้รับการอนุมัติ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ

แผนฟื้นฟู และผ่านความเห็นชอบของ 
ครม. 

 สอดรับกับแผนการลดภาวะ ก๊าซเรือน
กระจกของภาครัฐ 

 
 ได้รับการอนุมัตภิายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
 รับรถโดยสารจ้างเอกชนครบจ านวน 1,500 คัน

ภายในปี 2564 

(เป็นรถโดยสารใหม่ หรือรถโดยสารที่มีอายุการใช้
งานไม่เกิน ๒ ปี และเป็นรถโดยสารไฟฟ้า (EV)  
หรือรถโดยสาร NGV เท่านั้น) 

 สามารถรับช าระค่าโดยสารระบบไร้เงินสดได้ทุก
เส้นทางในปี ๒๕๖๕ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด 
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

๒) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้    
 การใช้ระบบบรหิารงานหลักองค์กร 

(Enterprise Resource Planning : ERP) 
- การสร้างระบบควบคุมภายในเพือ่

พัฒนา / ระบบบรหิารจดัการ 
ระบบบรหิารสัญญา 
ระบบงบประมาณ บัญชีและการเงิน 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบรหิารพสัดุ      
ระบบบรหิารการเดินรถ 
ระบบตรวจสอบ / ระบบบริหารลกูค้า 
 

 การจัดท าแผน BMTA ๔.๐ (Road Map) 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยี (พัฒนาบุคลากร

ที่มีอยู่) 
 จ้างท่ีปรึกษา (Consult) ตรวจรับระบบ 
 การสร้างการรับรู้ของประชาชนและ

บุคลากรภายใน ขสมก 

 การติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
 ด าเนินการตามระเบยีบข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้อง 
 
 

 ระบบบรหิารงานหลักองค์กร (ERP) ใช้งานได้ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 

๓)  เส้นทางการเดินรถ 
 ขสมก.ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

จ านวน ๑๐๘ เส้นทาง 

 
 ปรับปรุงขนาดและจ านวนรถให้

เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 
 การปรับการเดินรถให้สอดคล้องกบั

ระบบขนส่งสาธารณะที่เพิม่ขึ้น 

 

 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- กรมการขนส่งทางบก 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน)  และ กรมเจ้าท่า 

 

 เพิ่มเส้นทางวงกลมเชื่อมต่อระบบราง/แหล่ง
ท่องเที่ยว/ศูนย์การค้าภายในปี ๒๕๖๔ 

 เชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้าสายสตี่างๆ)  
และระบบขนส่งอ่ืน อย่างน้อย ๑ สถาน ี

4) การอ านวยความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสาร 
 จัดช่องทางการเดินรถเฉพาะรถโดยสาร

ประจ าทาง (บัสเลน)  
 ก าหนดเส้นทางที่มีความเหมาะสมและมี

ศักยภาพตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป 

 
 
 ก าหนดเส้นทางที่มีความเหมาะสม  

และมีศักยภาพส าหรับช่องทางเดนิ        
รถโดยสารประจ าทาง (บัสเลน) 

 

 
 
 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร (สนข.) / กรมการขนสง่
ทางบก / กรุงเทพมหานคร /        
กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 ศึกษาเพื่อให้สามารถเริม่ด าเนินการในปี 2564 

เป็นต้นไป 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

 

วัตถุประสงค์ (End)  : 
๒.  เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลด

ภาระกับภาครฐั 

ตัวชี้วัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ : 

 ผลการด าเนินงานที่ไม่ขาดทุน ต้ังแต่ปี ๒๕๗๒ เป็นต้นไป  (ไม่รวมภาระดอกเบ้ียและหน้ีสินเดิม) 
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way) 

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด 
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

๑)  ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 
 การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาด

กระชับลง (Lean) 

 
 คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ

ให้ความเห็นชอบ 
 สร้างการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพ

แรงงานฯ โดยการประชุมร่วมกัน หรือ
สื่อสาร/ช้ีแจงผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม 

และกระทรวงการคลัง 
 

 
 จ านวนพนักงานต่อรถ ๑ คัน ในปี ๒๕๖๓ จ านวน 

๔.๖๕ คน ลดลงเป็น ๒.๗๖ คนในปี ๒๕๖๕ 
 

 การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early 
Retirement) 

 พนักงานให้การยอมรับและสมัครเข้า
โครงการโดยความสมัครใจ 

 ภาครัฐให้การสนับสนุน 
 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 ได้รับอนมุัติงบประมาณจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด (Early Retirement) ในปี ๒๕๖๔  

 จ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารเขา้โครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
จ านวน ๕,๓๐๑ คน 

 ปรับเปลีย่นหน้าท่ีพนักงานเก็บค่าโดยสาร
เป็นพนักงานส านักงานตามความ
เหมาะสม 

 พนักงานมีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับงาน 

 พนักงานให้ความร่วมมือ 
 ด าเนินการตามระเบยีบ/ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 ได้รับความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู  จ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เปลี่ยนหน้าท่ีเป็น
พนักงานส านักงานในปีงบ ๒๕๖๕ จ านวน ๘๓ คน 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way) 

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด 
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

๒)  เพ่ิมรายได้    
 พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจ  ให้เช่าพื้นที่อู่บางเขนและอู่มีนบุร ี  ได้รับความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู  เริ่มด าเนินตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 

 การขอรับการสนับสนุนการให้บรกิาร
สาธารณะ (PSO) 

 ยังคงบริการเดินรถโดยสารธรรมดา
จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุน 
 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

เร่งรัดด าเนินการในการขอรับ PSO 

 ได้รับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๗๑   

๓)  การบริหารหน้ีสิน (รฐัรับภาระหน้ีสิน
ทั้งหมด)   

 เจรจาและประสานงานกับส านักงาน
บริหารหนีส้าธารณะอย่างใกล้ชิด 

 บริหารงานให้เป็นไปตามแผน 
 แนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น 
 น าเสนอเพื่อให้รัฐรับภาระหนี้ท้ังหมด 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง
คมนาคมร่วมเจรจากับ ขสมก. เพือ่หา
แนวทางในการน าเสนอการจดัการหนี้สิน 

 นโยบายภาครัฐใหร้ับภาระหนี้ท้ังหมด 
 

 รัฐรับภาระหนี้ท้ังหมดภายในปีงบประมาณ 2564 

4)  ลดภาระค่าครองชีพประชาชน 
 จัดเก็บค่าโดยสาร/คน/วัน ในอัตรา  

30 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนเที่ยว 
 

 
 ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ 
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร

ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 ได้รับการสนบัสนุนจากผู้ใช้บริการ 
 ได้รับความเห็นชอบจากภาครัฐใหจ้ัดเก็บ

ค่าโดยสาร 

 
 ด าเนินการในปี 2565 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   
  
 

 วัตถุประสงค์ที่ ๑ : เพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                  
                              จึงได้ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 

   ๑. มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหารถโดยสารใหม่ ของ ขสมก. 

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน เพ่ือน ามาทดแทน              
รถโดยสารเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล ภายในวงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒๐๐ ล้านบาท  

๑.๒ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีมติให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี 
๒๕๕๘ โดยแบ่งการจัดซื้อเป็นระยะ ส าหรับระยะแรกควรเป็นการจัดซื้อรถโดยสารที่ประกอบส าเร็จพร้อมใช้
งานเพ่ือให้สามารถน ามาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมได้ทันที ส่วนการจัดซื้อระยะต่อไปสามารถ
จัดซื้อรถโดยสารที่ประกอบภายในประเทศ    

๑.๓ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ มีมติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสาร NGV ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มี
การติดตามประเมินศักยภาพการเดินรถภายหลังการรับมอบรถโดยสาร NGV งวดแรก จ านวน ๔๘9 คัน ก่อน
ด าเนินการจัดหารถโดยสาร NGV งวดต่อไป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหารถโดยสาร NGV ในส่วนที่
เหลือ ให้สามารถน ามาให้บริการโดยมีความสอดคล้องกับเส้นทางเดินรถ จ านวนผู้โดยสาร ตลอดจนนโยบาย
การแบ่งเส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับรถร่วมบริการต่อไป  

๑.๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการสั่ งซื้อ                       
รถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิต                  
ในไทย ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คัน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

๑.๕ คณะรัฐมนตร ีได ้ม ีการประชุม  เมื ่อว ันที ่ ๒๕ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ มีมต ิเห ็นชอบ                    
ในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส าหรับการด าเนินการตามกลยุทธ์และ
แนวทางต่าง ๆ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการองค์การฯ ดังกล่าว ให้กระทรวงคมนาคม และองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เร่งจัดท ารายละเอียดและการด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๑.๖ ตามแนวนโยบายกระทรวงคมนาคมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม 
ชิดชอบ) ในด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดย 

   - พัฒนาการบริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. และรถร่วมบริการให้เป็นรถโดยสาร
ปรับอากาศทั้งระบบ และจัดเก็บค่าโดยสารเป็น E-ticket  หรือระบบตั๋วร่วม  

  - พิจารณาราคาค่าโดยสารที่ยุติธรรมต่อผู้โดยสาร และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ 
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 ๒. สาระส าคัญประกอบการพิจารณาจัดหารถโดยสาร  

 ๒.๑  ขสมก.ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าการศึกษาต้นทุน
มาตรฐานในการด าเนินงานรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ในปี ๒๕๖๒ 
ขสมก.จะมีต้นทุนมาตรฐาน รถโดยสารธรรมดา เฉลี่ยเท่ากับ ๕๕.๐๓ บาท/กม. และรถโดยสารปรับอากาศ เฉลี่ย
เท่ากับ ๕๐.๒๕ บาท/กม. 
 ๒.๒  กรมการขนส่งทางบก ได้ว่าจ้างมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางถนนในพ้ืนที่ กทม. และปริมณฑล 
กับระบบขนส่งมวลชนอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัย ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ท าให้ภาครัฐมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งสาธารณะแต่ละ
ประเภทที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งผู้ใช้บริการยินดีที่จะจ่าย (Willingness to Pay) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาใช้
ข้อมูลอ้างอิงจากรายงานสรุปสถานภาพของ ขสมก. ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๐ เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ พบว่า
ในปี ๒๕๖๐ ขสมก. จะมีต้นทุนจริงในการด าเนินงานรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) เท่ากับ ๓9.9๘ บาท/กม. และ                          
รถโดยสารปรับอากาศ (รถเช่า PBC (เชื้อเพลิง NGV)) เท่ากับ ๓๕.๕๑ บาท/กม. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ยังได้ศึกษาแนวทางการอุดหนุน
การให้บริการรถโดยสารประจ าทางอย่างเหมาะสม โดยศึกษารูปแบบการให้เงินอุดหนุนทางการเงินในส่วนของ          
ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะพบว่า รูปแบบของการอุดหนุนหลักแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ (๑) การอุดหนุนตาม
สัญญาแบบ Net Cost Contract (Minimum Subsidy Contract) (๒) การอุดหนุนตามสัญญาแบบ Gross 
Cost Contract (Minimum Cost Contract) และ (๓) การอุดหนุนตามสัญญาแบบ Performance-Based 
Contract (Quality Incentive Contract) โดยในปัจจุบันพบว่าระบบขนส่งสาธารณะของต่างประเทศหันมา       
ใช้การอุดหนุนในรูปแบบของ Performance-Based Contract คือการพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                  
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการ  ในกรณีที่คุณภาพการให้บริการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ให้บริการจะ
ได้รับการจูงใจ (Incentive) ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เงินโบนัส และการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง  
ทั้งนี้ การจูงใจดังกล่าวจะเป็นเครื่องผลักดันให้ผู้ให้บริการเน้นด้านคุณภาพ เพ่ือที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม ปัจจุบัน 
ขสมก. มีสัญญาเดินรถรูปแบบ Performance-Based Contract (PBC)  ซึ่งเป็นการเช่ารถโดยสารจากเอกชนวิ่ง
ในเส้นทางของ ขสมก. จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก่ สาย 76 สาย ๑๔๐, สาย ๑๔๑ และสาย ๕๒๒ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพิจารณาเห็นว่าการจัดหารถโดยสารเพ่ือบริการประชาชน 
ควรเป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมดทดแทนรถโดยสารเดิม และเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทางที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อรถโดยสารได้ทุกคันทุกเส้นทาง (รถองค์การและรถเอกชน) ในอัตรา
ค่าโดยสารที่สามารถจ่ายได้  เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น  ควรจัดช่องทางเดินรถ
เฉพาะรถโดยสารประจ าทาง (บัสเลน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยจัดหาเส้นทางที่มีความเหมาะสม
และมีศักยภาพ ตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางอีกด้วย โดยรัฐสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงก าหนดให้มีการใช้รถโดยสาร จ านวน ๓,๐๐๐ คัน 
(NGV ๔๘9 คัน และ EV ๒,๕๑๑ คัน)  โดยเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน ๒,๕๑๑ คัน และจ้าง          
รถเอกชนวิ่งให้บริการในเส้นทางของรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาต โดยรถที่ให้บริการต้องติดตั้งระบบ E-Ticket  
ระบบ GPS และระบบ WIFI  มาพร้อมกับรถ  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ : การน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช ้
  เพ่ือความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ขสมก. ได้น ากรอบนโยบายมาเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา            
คุณภาพการบริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น และปฏิรูปการบริหารจัดการ     
องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ BMTA ๔.๐ ในอนาคต ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการบริการรถยนต์โดยสาร ขสมก. ได้น า    
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด “BMTA Smart Bus” โดยติดตั้งระบบ Global Positioning System : GPS เพ่ือ
ติดตามการให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ติดตั้งอุปกรณ์นับจ านวนผู้โดยสาร  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารและสื่อสารข้อมูลการให้บริการของรถ แบบ Real time ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ขสมก.         
เพ่ือบริหารจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารได้                  
ทันที และพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลการให้บริการต าแหน่งรถยนต์โดยสารที่ก าลังให้บริการผ่านระบบ Mobile         
Application เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนในการเดินทาง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ                  
ค่าโดยสารและสอดคล้องกับนโยบายตั๋วร่วมกระทรวงคมนาคม ขสมก. มีแผนการน าระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติ 
และเทคโนโลยีอ่ืน อาทิ การรับช าระค่าโดยสาร ผ่านโทรศัพท์มือถือมาใช้แทนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเดิม       
พร้อมกับปรับกระบวนการท างานทั้งระบบภายใน ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  และในเบื้องต้นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการ
เดนิรถ โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและ
การปฏิบัติงานของ ขสมก. ประกอบด้วย 

 ๑.  การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) มาพร้อมกับตัวรถโดยสารที่เช่า                    

มาให้บริการและรถท่ีองค์การจ้างเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตวิ่งบริการ (ภาคสมัครใจ)  โดย e-Ticket สามารถ
ต่อเชื่อมกับระบบงานทั้งภายในและภายนอก ขสมก. ได้อย่างลงตัว ได้แก่ การต่อเชื่อมกับระบบตั๋วร่วม                        
(ตั๋วโดยสารร่วม)   ที่ด าเนินการโดยส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Officer) 
ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม  

ขณะเดียวกันระบบ e-Ticket ดังกล่าวจะต้องมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการออกบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ในหลายลักษณะ ทั้งกรณีที่ ขสมก. เป็นผู้ออกบัตร e-Ticket เอง (Issuer) กรณีที่ ขสมก. ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  เพ่ือออกบัตร e-Ticket (Co-Issuer) และกรณีที่ ขสมก. ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ออกบัตรภายใต้
รูปแบบของ ขสมก.  (Co-Brand)  
  ๒.  การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการป ิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI  

ระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI ติดตั้งมาพร้อม
กับตัวรถโดยสารทีเ่ช่ามาให้บริการและรถที่องค์การจ้างเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตวิ่งบริการ (ภาคสมัครใจ) เพ่ือใช้
ในการบริหารการเดินรถ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัย  
ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง   

     ติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI มาพร้อมกับตัวรถโดยสารที่เช่ามาวิ่ง และรถที่องค์การจ้าง
เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตวิ่งบริการ (ภาคสมัครใจ) เพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลในขณะ
เดินทางบนรถโดยสารประจ าทาง และเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้รถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง 
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 ๓.  ระบบบริหารงานหลักองค์กร  ( Enterprise Resource Planning : ERP) 
  ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและ
รองรับการให้บริการ จึงมีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ขึ้นมาเพื่อประโยชน์
ในการ บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร  จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์  ระบบซ่อมบ ารุง  ระบบบริหารโครงการ  ระบบบริหารสัญญา ระบบบริหาร                      
จัดการบุคลากร (Human Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human Resource                      
Development : HRD) และระบบบริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self - Service : ESS) ขึ้นมาใหม่เพ่ือ
ทดแทนการท างานของระบบในปัจจุบันที่มีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานที่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการขยายตัว  เมื่อระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร (ERP) สามารถบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพสามารถลดจ านวนพนักงานสนับสนุนลงได้ 
  นโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ประกอบด้วย 

 ระบบบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารสัญญา 
 ระบบงบประมาณ บัญชีและการเงิน 
 ระบบจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารพัสดุ 
 ระบบบริหารการเดินรถ 
 ระบบตรวจสอบ 
 ระบบบริหารลูกค้า 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ 
 

เมื่อ ขสมก. น าระบบบริหารงานหลักขององค์กร (ERP) เข้ามาปรับใช้กับแผนฟ้ืนฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแบบบูรณาการ บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบที่ ขสมก. น ามาพัฒนา
คุณภาพด้านการให้บริการในด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ       
ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
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 กลยุทธ์ที่ ๓ : เส้นทางการเดินรถ 
 

 - ขสมก. ยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารในเส้นทาง          
หมวด ๑ จากกรมการขนส่งทางบก จ านวน ๑๐๘ เส้นทาง ตามตารางท่ี 9 ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 9 : เส้นทางฟ้ืนฟู ๑๐๘ เส้นทาง 
 

 
 

 - รถเอกชนร่วมบริการยื่นค าขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารใน
เส้นทางหมวด ๑ จากกรมการขนส่งทางบก จ านวน ๕๔ เส้นทาง  

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 : การอ านวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการรถโดยสาร 
 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางที่เดินทาง               
ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น  องค์การพิจารณาเห็นว่าควรก าหนดช่องทางเดินรถ
เฉพาะรถโดยสารประจ าทาง (บัสเลน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดหาช่องทางที่มีความเหมาะสม
และมีศักยภาพ ตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป โดยประสานกับส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น 
และศึกษาเพ่ือให้สามารถเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

 
 
 
 

หลัก รอง วงกลม ทางด่วน รวม กม.เฉลี่ย ขั นต้่า ขั นสูง
1 6 0 2 8 16 26 408 489
2 13 1 1 1 16 23.3 309 370
3 3 0 1 7 11 27 259 310
4 3 4 4 1 12 18 244 293
5 3 2 4 4 13 26 347 416
6 6 1 5 1 13 26.7 325 392
7 5 3 4 2 14 22.6 320 384
8 1 4 8 0 13 12.8 288 346

รวม 40 15 29 24 108 22.8 2,500 3,000

เขต
เส้นทาง จ้านวนรถ
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 วัตถุประสงค์ที่ ๒ : เพื่อให ้ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ  

จึงได้ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และขอรับการ
สนับสนุน ดังนี้ 
 
 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 
การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพนักงานทั้งที่เป็นพนักงานป ิบัติการ (พขร., พกส.) และ

พนักงานสนับสนุน โดยมีแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 ๑. การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) 
  เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง มีอัตราพนักงานที่เหมาะสม
สอดคล้องกับอัตราพนักงานตามโครงสร้างใหม่ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

จากการก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยการรวมผู้ประกอบการจากหลายบริษัท 
ท าให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขสมก. ต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็น
ผู้ประกอบการ “Operator” จึงต้องปรับโครงสร้างการบริหารของ ขสมก. ให้มีขนาดเล็กลง มุ่งขยายขอบข่าย
งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงการจัดให้มีการจ้างงานบริการโดยบุคคลภายนอก 
(Outsource) เพ่ือลดต้นทุนการประกอบกิจการ ขสมก. ดังนี้ 

๑.๑) ปรับโครงสร้างองค์กร โดยปรับอัตราพนักงานให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
ใหม่ของ ขสมก. การปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจที่เกิดขึ้น บางหน่วยงานต้องมีการยุบเลิก 
บางหน่วยงานจ าเป็นต้องรวมหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของงานบางงานลง และเพิ่มปริมาณงานบาง
หน่วยงาน รวมถึงงานที่ก าหนดขึ้นใหม่   

๑.๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ปัจจุบันไปสู่แผนตามโครงสร้างใหม่ ปัจจุบัน          
(ณ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓) ขสมก. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น ๑๓,9๖๑ คน เป็นพนักงานขับรถโดยสาร จ านวน 
๕,๗๘๑ คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร ๕,9๑๗ คน พนักงานส านักงาน จ านวน ๒,๒๖๓ คน (รวมพนักงาน สัญญา
จ้าง จ านวน ๒๘ คน) โดยมีรถประจ าการจ านวน ๓,๐๐๕ คัน มีสัดส่วน รถ : พนักงาน = ๑ : ๔.๖๕    
  ส่วนการปรับโครงสร้างใหม่จะใช้พนักงานรวมทั้งสิ้น ๘,๒๖๗ คน ประกอบด้วย
พนักงานขับรถโดยสาร จ านวน  ๖,๓๐๐ คน  พนักงานส านักงาน จ านวน ๑,9๖๗ คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง)  
โดยมีรถประจ าการ จ านวน ๓,๐๐๐ คัน จากการบริหารจัดการดังกล่าวจะท าให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 
๕,๓๐๑ คน เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในปี ๒๕๖๕ ส่งผลให้โครงสร้างใหม่มีสัดส่วน รถ : พนักงาน = 
๑ : ๒.๗๖ (ลดลงจากเดิม)  รายละเอียดตามตารางที่ ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ : สัดส่วนรถต่อจ านวนพนักงาน (คน)  
 

ต าแหน่ง 
จ านวนพนักงาน สัดส่วนคน : รถ 

เดิม 
(ณ ๑๕ ก.พ.๖๓) 

แผนฟื้นฟูฯ 
(คน) 

เดิม (คน) 
(รถ ๓,๐๐๕ คัน) 

แผนฟื้นฟูฯ (คน) 
(รถ ๓,๐๐๐ คัน) 

พนักงานขับรถ (พขร.) ๕,๗๘๑ ๖,๓๐๐ ๑ : ๑.9๒ ๑ : ๒.๑๐ 
พนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) ๕,9๑๗ - ๑ : ๑.9๗ - 
พนักงานส านักงาน  
(รวมสัญญาจ้าง) 

๒,๒๖๓ ๑,9๖๗ ๑ : ๐.๗๕ ๑ : ๐.๖๖ 

รวม ๑๓,9๖๑ ๘,๒๖๗ ๑ : ๔.๖๕ ๑ : ๒.๗๖ 
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๑.๓) การบริหารจัดการอัตราก าลังส่วนที่เกิน เพ่ือมิให้งานเสียหาย ณ เวลาที่มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ยังไม่เต็มรูปแบบจะจัดสรรอัตราก าลังพนักงานลงในแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม 

๑.๔) การพัฒนาความสามารถบุคลากร  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการท างานและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  รายละเอียดตามรูปที่ ๒ 
   

  รูปที่ ๒ : โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่ 

 
    

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มงานสายตรวจพเิศษ

ส้านักบริการและจัดซื อ ส้านักบริหารการเดินรถ ส้านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส้านักการเจ้าหน้าท่ี ส้านักงานแผน

ส้านักบญัชแีละกองทุนกลาง

ส้านักกฎหมาย

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานบญัชแีละการเงิน กลุ่มงานปฏบิติัการเดินรถ 1-8 งานอบุติัเหตุ

งานตรวจการ

รถประจ าการ
จ านวนพนักงาน งานบริหารศุนยค์วบคุมการเดินรถ

อัตราส่วน รถ : คน คน

รวม 8,267 คน

คน พกส. - คน

= 1 : 2.76 พ.ส านักงาน 1,967

= 3,000 คัน พขร. 6,300 คน

= 1,967

เขตการเดินรถ 1 - 8

ส้านักบริหารการเดินรถ
เอกชนร่วมบริการ

พนักงานธุรการ งานธุรการ งานธุรการ

ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายการเดินรถ ฝ่ายแผนพัฒนา

ส้านักผู้อา้นวยการ ผู้ตรวจการ

โครงสร้างการจดัแบ่งส่วนงานหลังปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ส้านักตรวจสอบ

ผู้อ านวยการ
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

 ๒.  การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)  

ตามที่  ขสมก. ได้น าเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การใหม่ โดยในครั้ งนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบการทางธุรกิจ จึงต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมสามารถ
แข่งขันได้ในอนาคต โครงสร้างมีขนาดเล็กลง เหลือพนักงานเพียง ๘,๒๖๗ คน (ณ ๑๕ ก.พ. ๖๓ มีพนักงาน 
๑๓,9๖๑ คน) ท าให้มีพนักงานเกินกรอบโครงสร้างใหม่ โดย ขสมก. ได้ก าหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนด โดยให้ผลตอบแทน ดังนี้ 

๑) เงินตอบแทนพิเศษ ปีละ ๓ เท่า ของเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้ายตามอายุงานที่
เหลือ  ณ วันที่ ขสมก. มีค าสั่งให้พ้นสภาพ แต่ไม่เกิน ๓๐ เท่า ของเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้าย (ประกาศ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังที่ ๐๘๐๘/๓๑9๐๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖) 

๒) เงินตอบแทนความชอบจากการท างาน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ฉบับลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔9 และฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ และฉบับลงวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓) เงินบ าเหน็จตามข้อบังคับ ขสมก. (อายุงาน x อัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับ
อัตราสุดท้าย) ตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าท างานจนถึงวันที่ ขสมก. มีค าสั่งให้เข้าโครงการ 

๔) เงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

     งบประมาณ 

 ขสมก. ขอให้ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายในการเกษียณอายุก่อนก าหนด ในวงเงิน           
๔,๕๖๐.000 ล้านบาท  ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
จ านวน รวมค่าใช้จ่าย 
(คน) (ล้านบาท) 

พนักงานเก็บค่าโดยสาร ๕,๓๐๑ ๔,๕๖๐.๐๐๐ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- -35 - 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

๓.  การจ้างพนักงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน  
  ในแต่ละปีมีพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ ครบเกษียณอายุ เช่น พนักงานส านักงาน, 
พนักงานขับรถ (พขร.) พนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐  ตามตารางที่ ๑๑  
ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๑๑ : รายละเอียดพนักงานที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ 
  

ต าแหน่ง 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๕ 
ปี 

๒๕๖๖ 
ปี 

๒๕๖๗ 
ปี 

๒๕๖๘ 
ปี ๒๕๖

9 
ปี 

๒๕๗๐ 
ปี 

๒๕๗๑ 

พนักงานขับรถ ๒๕๐ ๒๑๗ ๒๔๒ ๒9๕ ๒๖๐ ๒๘๐ ๒๓๗ ๒๑๐ ๒๑๕ 
พนักงานเก็บค่าโดยสาร ๑๖๒ ๑๗๘ ๑9๓ - - - - - - 
พนักงานส านักงาน ๑9๒ ๑๗๑ ๑๖๒ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๐๒ ๑๑๗ 

รวม ๖๐๔ ๕๖๖ ๕9๗ ๔๕๕ ๔๒๐ ๔๒๓ ๓๘๑ ๓๑๒ ๓๓๒ 
 
 

ต าแหน่ง 
ปี 

๒๕๗๒ 
ปี 

๒๕๗๓ 
ปี 

๒๕๗๔ 
ป ี

๒๕๗๕ 
ปี 

๒๕๗๖ 
ปี 

๒๕๗๗ 
ปี 

๒๕๗๘ 
ปี ๒๕๗

9 
ปี 

๒๕๘๐ 

พนักงานขับรถ ๒๒๖ ๒๐๔ ๒๒๔ ๑๖9 ๑๘๕ ๑๗๑ ๑๗9 ๑๖๔ ๑๔๗ 
พนักงานเก็บค่าโดยสาร - - - - - - - - - 
พนักงานส านักงาน ๘9 ๘๐ 9๔ ๑๒๓ ๖๐ ๖๒ ๔๗ ๖๖ ๔9 

รวม ๓๑๕ ๒๘๔ ๓๑๘ ๒9๒ ๒๔๕ ๒๓๓ ๒๒๖ ๒๓๐ ๑9๖ 
  
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ขสมก.  จึงจ าเป็นต้องจัดหาพนักงานขับรถ 
(Outsource) และพนักงานส านักงานอัตราจ้าง (Outsource)  เพ่ือทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ ดังนี้ 

1) พนักงานขับรถ เริ่มจ้างพนักงานขับรถ (Outsource) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดยก าหนดให้มี
อัตราพนักงานขับรถแต่ละปี จ านวน ๖,๓๐๐ คน ตามกรอบอัตราก าลังโครงสร้างใหม่   
     2) พนักงานส านักงาน เริ่มจ้างตั้งแต่ปี 2565  โดยเป็นพนักงานอัตราจ้าง (Outsource) 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านวิศวกรรม 
และต าแหน่งอ่ืน ๆ  ให้ครบตามก าหนดอัตราพนักงานส านักงานรวมทุกต าแหน่งในแต่ละปี จ านวน 1,967 คน
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   
  
 

ตารางที่ ๑๒ : จ านวนพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
 

 
 
 
 
 

ปงีบประมาณ 2563
 ปงีบประมาณ 2564
 ปงีบประมาณ 2565
 ปงีบประมาณ 2566
 ปงีบประมาณ 2567
 ปงีบประมาณ 2568
 ปงีบประมาณ 2569
 ปงีบประมาณ 2570


15 ก.พ.63 แผนฟ้ืนฟู จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

1 จ านวนรถประจ าการ (คัน) 3,005 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

2 พนักงานขับรถ (คน) 5,781 6,300 5,781                  6,300                 6,300                 6,300                 6,300               6,300                 6,300                 6,300                  

(-)  พขร.เกษยีณ 250                    217                    242                    295                    260                  280                    237                    210                     

(+) พขร. Outsource 769                    217                    242                    295                    260                  280                    237                    210                     

คงเหลอื 6,300                  6,300                 6,300                 6,300                 6,300               6,300                 6,300                 6,300                  

3 พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,917 0 5,917                  5,755                 5,494                 -                     -                   -                     -                     -                      

(-)  พกส.เกษยีณ 162                     178                    193                    

(-) พกส.เปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานส้านักงาน 83                      

(-) เข้าโครงการ Early 5,301                  

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)              4,559.73

คงเหลอื 5,755                  5,494                 -                     -                     -                   -                     -                     -                      

4 พนักงานส านักงาน 2,235 1,955 2,235                  2,043                 1,955                  1,955                  1,955                1,955                  1,955                  1,955                  

(-) พ.ส้านักงานเกษยีณ 192                     171                     162                    160                    160                  143                    144                    102                     

(-) เข้าโครงการ Early

(+) เปล่ียนหน้าท่ีจาก พกส. 83                      

(+) พนักงานส้านักงานจ้างใหม่ 162                    160                    160                  143                    144                    102                     

คงเหลอื 2,043                  1,955                  1,955                  1,955                  1,955                1,955                  1,955                  1,955                  

5 พนักงานส านักงาน สญัญาจ้าง 28 12 12                       12                      12                      12                      12                    12                      12                      12                       

รวม 13,961 8,267 14,110 13,761 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267

4.65 2.76 4.70 4.59 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76

ล าดบั ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลงั

รถ 1 คัน ตอ่จ านวนพนักงาน
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

ตารางที่ ๑๒ : จ านวนพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ (ต่อ) 
 

 
 
 

หมายเหตุ  
๑. พนักงานขับรถ Outsource ในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๖9 คน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๘๐ จ้างตามจ านวน พขร.ที่เกษียณอายุในแต่ละปี รวม Outsource จ านวน ๔,๓9๔ คน 
๒. พนักงานเก็บค่าโดยสาร เปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานส านักงาน ในปี ๒๕๖๔  จ านวน ๘๓ คน  เข้าโครงการ Early  ในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕,๓๐๑ คน เงินงบประมาณ 

๔,๕๖๐.๐๐๐ ล้านบาท 
๓. พนักงานส านักงานอัตราที่ขาดจากข้อก าหนดจะจ้างใหม่ตามจ านวนที่ขาดในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ 
๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สัญญาจ้าง จ านวน ๑๒ คน  ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ผอก. = ๑ อัตรา , แพทย์ = ๑ อัตรา , พยาบาล ๑๐ อัตรา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕

ปงีบประมาณ 2571
 ปงีบประมาณ 2572
 ปงีบประมาณ 2573
 ปงีบประมาณ 2574
 ปงีบประมาณ 2575
 ปงีบประมาณ 2576
 ปงีบประมาณ 2577
 ปงีบประมาณ 2578
 ปงีบประมาณ 2579
 ปงีบประมาณ 2580


15 ก.พ.63 แผนฟ้ืนฟู จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

1 จ านวนรถประจ าการ (คัน) 3,005 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

2 พนักงานขับรถ (คน) 5,781 6,300 6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                   6,300                  6,300                  6,300                 

(-)  พขร.เกษยีณ 215                     226                     204                     224                     169                     185                     171                      179                     164                     147                    

(+) พขร. Outsource 215                     226                     204                     224                     169                     185                     171                      179                     164                     147                    

คงเหลอื 6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                  6,300                   6,300                  6,300                  6,300                 

3 พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,917 0 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                     

(-)  พกส.เกษยีณ

(-) พกส.เปล่ียนหน้าท่ีเป็นพนักงานส้านักงาน

(-) เข้าโครงการ Early

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

คงเหลอื -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       -                      -                      -                     

4 พนักงานส านักงาน 2,235 1,955 1,955                   1,955                   1,955                   1,955                  1,955                  1,955                  1,955                   1,955                  1,955                  1,955                  

(-) พ.ส้านักงานเกษยีณ 117                      89                       80                       94                       123                     60                       62                        47                       66                       49                      

(-) เข้าโครงการ Early

(+) เปล่ียนหน้าท่ีจาก พกส.

(+) พนักงานส้านักงานจ้างใหม่ 117                      89                       80                       94                       123                     60                       62                        47                       66                       49                      

คงเหลอื 1,955                   1,955                   1,955                   1,955                  1,955                  1,955                  1,955                   1,955                  1,955                  1,955                  

5 พนักงานส านักงาน สญัญาจ้าง 28 12 12                       12                       12                       12                       12                       12                       12                        12                       12                       12                      

รวม 13,961 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267 8,267

4.65 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76

ล าดบั ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลงั

รถ 1 คัน ตอ่จ านวนพนักงาน
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กลยุทธ์ที่ ๒ : เพิ่มรายได้ 
  

 พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ 
๑) ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอ่ืน

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนจ านวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพ้ืนที่ตั้งอยู่บนท าเลที่มีความเจริญ
สูง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า และ
สถานที่จ้างงาน สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงธุรกิจอันจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมแก่ ขสมก.  

ขสมก. ได้วางแผนพัฒนาพ้ืนที่อู่จอดรถโดยสารในเชิงธุรกิจ ๒ แห่ง ได้แก่  พ้ืนที่อู่บางเขน และ
พ้ืนที่อู่มีนบุรี    

๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาโครงการพัฒนาการใช้พ้ืนที่เชิงธุรกิจอู่บางเขน และอู่มีนบุรี  เพ่ือจะน าผล
การศึกษาไปด าเนินการตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ศ.๒๕๕9)  ซึ่งจากผล
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการก่อสร้าง ในการพัฒนาพ้ืนที่อู่บางเขนที่เหมาะสม คือ 
การจัดท าเป็นโครงการแบบผสม (Mixed Use) ระหว่างศูนย์การค้า และโรงแรมระดับบน  ส่วนพ้ืนที่อู่มีนบุรี มีความ
เหมาะสมในการท าเป็นโครงการตลาด 

๓) โดยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ให้สิทธิ์การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินจะได้รับ
ผลตอบแทน   ในรูปของค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์แก่เอกชนร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ดิน และรายได้จากการ          
รับช าระค่าเช่า ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างก่อสร้างร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาท่ีดิน และค่าเช่าราย
ปีในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาที่ดิน  โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสัญญา ๓๐ ปี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็น
กรรมสิทธิ์ ของ  ขสมก.  ซึ่ งจะมีผลตอบแทนตามผลการศึกษาของสถาบันวิ จัยและให้ค าปรึ กษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์     =  ๓๖๑    ล้านบาท 
- ค่าเช่ารวม ๓๐ ปี   =  ๑,๒๐๖  ล้านบาท 
แต่เนื่องจากการใช้พ้ืนที่ในเชิงธุรกิจดังกล่าว ไม่อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การ 

ตามมาตรา ๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑9 จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖ 
เพ่ือให้มีการด าเนินในธุรกิจประเภทอ่ืนได้ ดังนี้ 

จากเดิม   มาตรา ๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร

กับจังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดสมุทรสาคร  
  (๒) ประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น มาตรา ๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร 

กับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร หรือ
ประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล 

(๒) ประกอบธุรกิจอ่ืนๆ นอกจาก (๑) ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ หรือประโยชน์สาธารณะ 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖ 
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กลยุทธ์ที่ ๓ : การบริหารหนี้สิน (รัฐรับภาระหนี้สิน) 

ปัญหาการขาดทุนจากการด าเนินงานและหนี้สินสะสม ซึ่ง ขสมก.เป็นกิจการสาธารณูปโภค
หน่วยงานหนึ่งของรัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลางเป็นหลัก มีโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ถูกก าหนดโดยภาครัฐ ที่อยู่ในอัตราต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริง มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง จึงท าให้มีผลขาดทุน
จากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการขาดทุนและหนี้สะสมนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บค่าโดยสาร
ที่ต่ ากว่าต้นทุน ประกอบกับ ขสมก.ไม่มีเงินทุนประเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ท าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ขณะเดียวกันเงินสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการชดเชยผลการ
ขาดทุน ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินอันเกิดจากภาระหนี้และดอกเบี้ยที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดแบ่ง 
หนี้ไว้ ดังนี้ 

 

 
 

จากปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินกู้ที่เกิดจากการกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่อง      
และช าระดอกเบี้ยที่ครบก าหนดในแต่ละปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓9 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากการกู้เงินเพื่อช าระดอกเบี้ยของ 
ขสมก. ไม่สอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังตาม พ.ร.บ.วินัยฯ มาตรา ๔9 ที่ก าหนดว่า “การก่อหนี้ของ
หน่วยงานของรัฐต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการช าระหนี้ การกระจาย
ภาระการช าระหนี้  เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและ
หน่วยงานของรัฐผู้กู้” ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ข้อ 9 “ห้าม
กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้เงินเพื่อน ามาช าระคืนดอกเบี้ย
จ่ายที่ครบก าหนด เพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงิน การคลังของประเทศ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจไม่มีความสามารถใน
การช าระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบก าหนด ให้หน่วยงานนั้นเสนอเหตุผลความจ าเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
แผนการบริหารหนี้ที่ชัดเจนต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา”  

ดังนั้น เพ่ือให้ ขสมก. สามารถบริหารจัดการหนี้สินขององค์การ ขสมก.จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑9 มาตรา ๗ (๗)  

จากเดิม 
“มาตรา ๗ (๗) กู้ ยืม ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน                    

เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจ านวนเกินคราวละห้าล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน” 
 

รายการ
หน้ีก่อน 

25 มิ.ย. 62

หน้ีทีเ่กิดขึ้น 
26 มิ.ย. 62 -
30 ก.ย. 62

หน้ีทีเ่กิดขึ้น 
1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63

หน้ีทีค่าดว่าจะเกิด
ตัง้แต ่

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64

รวมทัง้หมด

1. พนัธบัตร 59,939.160 - - - 59,939.160

2. เงินกู ้(Term Loan) 49,714.887 2,412.174 7,824.520 7,895.368 67,846.949

รวม 109,654.047 2,412.174 7,824.520 7,895.368 127,786.109
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แก้ไขเป็น 
“มาตรา ๗ (๗) กู้ ยืม ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สิน                  

เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจ านวนเกินคราวละห้าล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
การออกพันธบัตรเงินกู้ หรือตราสารอ่ืนใด เพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ” 
จากประมาณการทางการเงิน กรณีที่ ขสมก. เปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบการทางธุรกิจ

ใหม่ โดยเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน ๒,๕๑๑ คัน และจ้างเอกชนเดินรถให้บริการในเส้นทางของ
รถเอกชน (ท่ีได้รับใบอนุญาต)  จ านวน ๑,๕๐๐ คัน (ภาคสมัครใจ)  รวมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง 
การเกษียณอายุก่อนก าหนด  ก็ยังไม่สามารถช าระหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้  ดังนั้นเพ่ือให้ ขสมก. ด าเนินการตาม
ภารกิจใหม่ได้โดยไม่เป็นภาระกับภาครัฐอีกต่อไป จึงขอให้ภาครัฐรับภาระหนี้สินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยจ่ายที่จะ
เกิดข้ึนในแต่ละปี  
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๔.  แผนการด าเนินงาน (Time Line)      

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดท า TOR และด าเนินการจัดซ้ือจ้าง/ลงนามสญัญา

-  รับมอบรถ

400 400 400 400 400 400 111

- จัดท า TOR และด าเนินการจัดซ้ือจ้าง/ลงนามสญัญา

  - เอกชนเข้าร่วมเดนิรถ (5  เดอืน ๆ ละ 300 คัน)

- ระบบบริหารงานหลกัองค์กร 
  (Enterprise Resource Planning : ERP)

1. ลดค่าใช้จ่ายดา้นพนักงาน

 - ปรับโครงสร้างองค์กรใหม้ีขนาดกระชับลง (Lean)

 - การเกษียณอายกุ่อนก าหนด (Early Retirement)

 2. เพ่ิมรายได้

 - การขอรับการสนับสนุนการใหบ้ริการสาธารณะ (PSO)

 - พัฒนาพ้ืนทีเ่ชิงธรุกิจ

 - ขอใหภ้าครัฐรับภาระหน้ี

วตัถุประสงค์ ๒: เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตวัเองได้
      ลดภาระกับภาครัฐ

แผนงาน/กิจกรรม

วตัถุประสงค์ ๑: เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มี
     ประสิทธิภาพโดยใชร้ถใหมแ่ละเทคโนโลยทีี่ทันสมยั

2. เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 2,511 คัน

4. น าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้

1. ทบทวน มต ิครม.

ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565

3. จ้างเอกชนใหบ้ริการเดนิ จ านวน 1,500 คัน

รถโดยสาร ครบ  ,    คัน

ขอรับ PSO  ปี (  6  -     )

300 300 300 300 รถเอกชนครบ  , 00 คัน 300
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๕. ประมาณการทางการเงิน 
ประมาณการก าไร-ขาดทุน 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗9  
 

 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
รายได้

รายไดจ้ากค่าโดยสารรถองค์การ 4,048.068       4,369.791       5,087.398       5,803.500       5,977.605       6,173.801        6,764.414       6,967.342       7,176.356       

รายไดจ้้างเอกชนวิ่ง(1500 คัน) -                  -                  -                  4,380.000       4,511.400        4,659.473       5,105.223       5,258.383       5,416.133        

รายได้จากบตัรล่วงหน้าและบตัรเดือน 223.624          201.207          201.207          -                  -                  -                  -                  -                  -                  

รายไดเ้งินสนับสนุนจากรัฐ (PSO) 2,251.644       1,775.653       2,240.398       2,677.000       2,392.000       2,085.000       1,167.000        814.000          451.000          

รายไดจ้ากการพัฒนาพ้ืนทีเ่ชิงธรุกิจ -                  -                  -                  40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอู่ -                  -                  -                  27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            

รายไดอ่ื้นๆ 511.264          209.095          149.529          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          

รวมรายได้ 7,034.600       6,555.746       7,678.532       13,135.119      13,155.624      13,192.893      13,311.255      13,314.343      13,318.107      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุพนักงานใหบ้ริการ 3,581.146        3,450.178       3,228.511        2,161.020        2,187.572       2,241.524       2,267.308       2,316.078       2,365.346       

ตน้ทนุค่าเช่ารถ (ค่าเช่ารถ PBC+ค่าเช่ารถEV) 122.254          121.793          1,475.708       4,838.726       4,838.726       4,851.983       4,838.726       4,838.726       4,838.726       

ตน้ทนุค่าจ้างเอกชนวิ่ง -                  -                  -                  4,367.986       4,367.986       4,379.953       4,367.986       4,367.986       4,367.986       

ตน้ทนุเชื้อเพลงิ 1,971.528        1,955.906       1,633.953       389.409          389.409          390.476          389.409          389.409          389.409          

ตน้ทนุค่าซ่อมบ ารุง 1,418.563        1,435.448       1,652.515        165.099          165.099          165.099          309.625          308.779          308.779          

ตน้ทนุเทคโนโลยี 52.681            60.648            66.876            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 5,914.139        2,143.159        1,900.495       1,413.813        1,422.703       1,392.924       1,378.998       1,341.487        1,296.244       

13,060.312      9,167.131        9,958.058       13,348.631      13,384.072     13,434.536     13,564.630     13,575.043     13,579.068     

(6,025.712) (2,611.386) (2,279.526) (213.512) (228.448) (241.643) (253.375) (260.699) (260.961)

ค่าเสือ่มราคา 175.188          215.286          212.945          212.945          212.945          212.945          212.945          212.945          212.945          

ดอกเบีย้จ่าย 2,879.213       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

(2,971.311) (2,396.099) (2,066.581) (0.567) (15.503) (28.698) (40.430) (47.755) (48.016)ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิEBITDA

รายการ

รวมค่าใช้จ่าย

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

หน่วย : ล้านบาท 
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ประมาณการก าไร-ขาดทุน (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๗9 

 
 

 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ 
 

2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579
รายได้

รายไดจ้ากค่าโดยสารรถองค์การ 7,411.892        7,613.386       7,841.777       8,077.024       8,342.118        8,402.510       8,486.524       8,571.380       8,680.806       

รายไดจ้้างเอกชนวิ่ง(1500 คัน) 5,593.897       5,761.718        5,918.349       6,095.897       6,278.783       6,467.146       6,661.151        6,860.984       7,086.182       

รายได้จากบตัรล่วงหน้าและบตัรเดือน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

รายไดเ้งินสนับสนุนจากรัฐ (PSO) 88.000            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

รายไดจ้ากการพัฒนาพ้ืนทีเ่ชิงธรุกิจ 40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            40.000            

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอู่ 27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            27.205            

รายไดอ่ื้นๆ 207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          207.414          

รวมรายได้ 13,368.408     13,649.723     14,034.745     14,447.539     14,895.519      15,144.275      15,422.294     15,706.982     16,041.606      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุพนักงานใหบ้ริการ 2,399.288       2,431.606       2,312.466       2,345.252       2,406.805       2,441.521        2,489.291       2,530.210       2,580.551       

ตน้ทนุค่าเช่ารถ (ค่าเช่ารถ PBC+ค่าเช่ารถ EV) 4,851.983       4,838.726       4,838.726       4,838.726       4,851.983       4,838.726       4,838.726       4,838.726       4,851.983       

ตน้ทนุค่าจ้างเอกชนวิ่ง 4,379.953       4,367.986       4,367.986       4,367.986       4,379.953       4,367.986       4,367.986       4,367.986       4,379.953       

ตน้ทนุเชื้อเพลงิ 390.476          389.409          389.409          389.409          390.476          389.409          389.409          389.409          390.476          

ตน้ทนุค่าซ่อมบ ารุง 308.779          309.625          308.779          308.779          308.779          308.779          308.779          308.779          308.779          

ตน้ทนุเทคโนโลยี 12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            12.578            

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1,282.243       1,260.105        1,221.226        1,208.017        1,166.324        1,152.041        1,133.509        1,116.798        1,097.437       

13,625.300     13,610.035      13,451.170      13,470.747     13,516.897      13,511.040      13,540.278     13,564.485     13,621.756      

(256.892) 39.688 583.575 976.793 1,378.622 1,633.235 1,882.016 2,142.497 2,419.850

ค่าเสือ่มราคา 212.945          212.945          42.714            42.714            42.714            42.714            42.714            42.714            42.714            

ดอกเบีย้จ่าย -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

(43.947) 252.633 626.289 1,019.507 1,421.336 1,675.949 1,924.730 2,185.211 2,462.564ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิEBITDA

รายการ

รวมค่าใช้จ่าย

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ

หน่วย : ล้านบาท 



- 35 - 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่)  

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ  
 

 
 

ประมาณการก าไร-ขาดทุน กระแสเงินสมและภาระหนี้สิน 
 

 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571

1.รายได้จากการด้าเนินงาน  6,556  7,679  17,695  13,156  13,193  13,311  13,314  13,318  13,368

2.ต้นทุนการด้าเนินงาน  8,952  9,745  17,695  13,171  13,222  13,352  13,362  13,366  13,412

3.ก้าไร (ขาดทุน)กอ่นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี ยจ่าย (2,396) (2,067) (1) (16) (29) (40) (48) (48) (44)

4.ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,611) (2,280) (214) (228) (242) (253) (261) (261) (257)

5.Cash inflow from Operating  6,556  7,679  17,695  13,156  13,193  13,311  13,314  13,318  13,368

6.Cash outflow from Operating  8,952  9,745  17,695  13,171  13,222  13,352  13,362  13,366  13,412

7.Net cash flow from operating (2,396) (2,067) (1) (16) (29) (40) (48) (48) (44)

8.Cash outflow from invesment -          -          -          -          -          -          -          -          -          

9.Cash inflow from financing activities  2,014  2,066 -          -          -          -          -          -          -          

10.Cash outflow from financing activities -          -          -          -          -          -          -          -          -          

11.ดอกเบี ยหนี สินเดิมองค์การรับภาระ -          -          -          -          -          -          -          -          -          

12.Cash balance ending  10  10  9 (6) (35) (75) (123) (171) (215)

13.Outstanding debt  2,014  4,080  4,080  4,080  4,080  4,080  4,080  4,080  4,080

14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  1,776  2,240  2,677  2,392  2,085  1,167  814  451  88

15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  1,776  4,016  6,693  9,085  11,170  12,337  13,151  13,602  13,690

16. จ้านวนรถให้บริการ (คัน)  2,855  2,855  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305

16. จ้านวนรถประจ้าการ (คัน)  3,005  3,005  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500

17. รายได้ด้าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน (บาท) ไมร่วม pso  4,394  5,025  9,557  6,850  7,069  7,729  7,955  8,189  8,452

18. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน  (บาท)  8,162  8,885  10,773  8,019  8,050  8,129  8,135  8,138  8,166

หน่วย : ล้านบาท 
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ประมาณการก าไร-ขาดทุน กระแสเงินสมและภาระหนี้สิน (ต่อ) 
 

 
 

รายการ ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 ปี 2576 ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579 ป ี2563-2579

1.รายได้จากการด้าเนินงาน  13,650  14,035  14,448  14,896  15,144  15,422  15,707  16,042  230,932

2.ต้นทุนการด้าเนินงาน  13,397  13,408  13,428  13,474  13,468  13,498  13,522  13,579  224,052

3.ก้าไร (ขาดทุน)กอ่นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี ยจ่าย  253  626  1,020  1,421  1,676  1,925  2,185  2,463  6,881

4.ก้าไร (ขาดทุน) สุทธิ  40  584  977  1,379  1,633  1,882  2,142  2,420  4,450

5.Cash inflow from Operating  13,650  14,035  14,448  14,896  15,144  15,422  15,707  16,042  230,932

6.Cash outflow from Operating  13,397  13,408  13,428  13,474  13,468  13,498  13,522  13,579  224,052

7.Net cash flow from operating  253  626  1,020  1,421  1,676  1,925  2,185  2,463  6,881

8.Cash outflow from invesment -          -          -          -          -          -          -          -          -                

9.Cash inflow from financing activities -          -          -          -          -          -          -          -           4,080

10.Cash outflow from financing activities -          -          -          -          -          -          -          -          -                

11.ดอกเบี ยหนี สินเดิมองค์การรับภาระ -          -          -          -          -          -          -          -          -                

12.Cash balance ending  37  664  1,683  3,105  4,781  6,705  8,891  11,353  11,353

13.Outstanding debt  4,080  4,080 4,080      4,080      4,080      4,080      4,080.00  4,080.00   4,080

14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) -          -          -          -          -          -          -          -           13,151

15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  13,690  13,690  13,690  13,690  13,690  13,690  13,690  13,690  13,690

16. จ้านวนรถให้บริการ (คัน)  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305

16. จ้านวนรถประจ้าการ (คัน)  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500

17. รายได้ด้าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน (บาท) ไมร่วม pso  8,687  8,932  9,194  9,480  9,638  9,815  9,996  10,209  137,998

18. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน  (บาท)  8,157  8,163  8,175  8,203  8,200  8,218  8,232  8,267  136,409

หน่วย : ล้านบาท 
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สมมุติฐานส าคัญ ผล 
๑. รัฐรับภาระหนี้สิน เงินต้นถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑๒๗,๗๘๖.๑๐9  ล้านบาท และดอกเบี้ยที่
จะเกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕  จ านวน ๓,9๕9.9๖๒ ล้านบาท 

๒. เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) จ านวน 
๒,๕๑๑ คัน 

๓. จ้างเอกชนเดินรถในเส้นทางของรถเอกชน จ านวน 
๑,๕๐๐ คัน (ในเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว) และ 
เป็นรถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือ รถโดยสาร NGV 
เท่านั้น 

๔. ค่าโดยสารในอัตรา ๓๐ บาท/คน/วัน (ไม่จ ากัด
จ านวนเที่ยว)   

๕. ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โครงการเกษียณอายุ    
ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕,๓๐๑ คน วงเงิน ๔,๕๖๐.๐๐0     
ล้านบาท 

๖. ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ  PSO ๗  ปี          
ของรถโดยสารปรับอากาศ ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๑  

๑. รัฐรับภาระหนี้สินทั้งหมด จ านวน 
๑๓๑,๗๔๖.๐๗๑ ล้านบาท ดงันี้ 

     - หนี้ที่เกิดข้ึนก่อน ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
จ านวน  ๑๐9,๖๕๔.๐๔๗ ล้านบาท 

    - หนี้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ จ านวน ๒,๔๑๒.๑๗๔ ล้านบาท 

- หนี้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๗,๘๒๔.๕๒๐ ล้านบาท 

- หนี้ ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗,๘9๕.๓๖๘ ล้านบาท 

- ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ – ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน  
๓,9๕9.9๖๒ ล้านบาท 

๒. ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด ปี ๒๕๖๕ จ านวน 
๕,๓๐๑ คน วงเงิน ๔,๕๖๐.๐๐0 ล้านบาท  

๓. ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ PSO ๗ ปี ของ
รถโดยสารปรับอากาศปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๑ 
จ านวนเงิน 9,๖๗๔ ล้านบาท ดังนี้ 
- ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๖๗๗ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๖ จ านวน  ๒,๓9๒ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๐๘๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๘ จ านวน ๑,๑๖๗ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖9 จ านวน ๘๑๔ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๗๐ จ านวน ๔๕๑ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๗๑ จ านวน ๘๘ ล้านบาท 

 
 
สมมตุิฐานในการค านวณตามเอกสารแนบ ๘ 
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๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าแผนฟื้นฟู 
 ๑. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
  จากการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน ๒,๕๑๑ คัน และจ้างเอกชนวิ่งในเส้นทางของ                   
รถเอกชน (ที่ได้รับใบอนุญาต) จ านวน ๑,๕๐๐ คัน (เป็นรถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสาร NGV เท่านั้น)              
จะท าให้ปรับเปลี่ยนรถโดยสารเก่า เป็นรถโดยสารใหม่ให้มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้            
ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ๒. จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
 การจัดเดินรถเพ่ือเชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ (ระบบราง) และการคมนาคมทางน้ า 
(เรือโดยสาร) ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบคมนาคมได้อย่างสะดวก รวมถึง
การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) โดยระบบดังกล่าว ขสมก. จะท าการเผยแพร่ข้อมูล
เพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล GPS ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการเดินทาง ส่งผลให้จ านวน
ผู้ใช้บริการมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น การรับช าระค่าโดยสารระบบไร้เงินสด จะท าให้ผู้โดยสารมีความสะดวก รวดเร็ว 
ส่งผลให้ ขสมก. มีรายได้จากการให้บริการเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
 ๓. ลดค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อวันต่อคันลง  
 การเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (EV) โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการจริง ท าให้ประหยัด
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเดินรถโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ               
รถโดยสารเดิม  
 ๔. มีผลการด าเนินงานดีขึ้น และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ 
 จากการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการจริง เพื่อ
ทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากอายุการใช้งาน การจัดเดินรถเชื่อมต่อระบบ
คมนาคมขนส่งทางราง  ระบบขนส่งคมนาคมทางน้ า และระบบคมนาคมขนส่งอื่น ผู ้โดยสารได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้น ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวกับค่าซ่อมบ ารุง ค่าเชื้อเพลิง ที่ลดลง และ           
การเกษียณอายุก่อนก าหนด ท าให้ ขสมก. มีผลการขาดทุนลดลง ท าให้เป็นภาระกับภาครัฐลดลงตามไปด้วย  

 ๕. เชิญชวนผู้ประกอบการรถเอกชนเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก.  และเข้าร่วมระบบการจัดเก็บ            
ค่าโดยสาร ๓๐ บาทต่อคันต่อวัน (ไม่จ ากัดจ านวนเที ่ยว) เพื่อบริการผู ้โดยสารให้ได้รับความสะดวกใน                   
การเดินทาง อีกทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอีกด้วย  
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๗.  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงขอน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติ ดังนี้ 

๑.  เห็นชอบการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบ 
ในหลักการของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับเดิม) เป็นเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเช่ารถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน ๒,๕๑๑ คัน และจ้างเอกชนเดินรถให้บริการ [รถโดยสารไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสาร NGV] 
จ านวน ๑,๕๐๐ คัน 

๒.  อนุมัติให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ส าหรับโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕,๓๐๑ คน วงเงิน ๔,๕๖๐.๐๐๐ ล้านบาท 

๓.  อนุมัติหลักการให้รัฐรับภาระหนี้สินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจนกว่ารายได้ใน             
การด าเนินงานขององค์การเพียงพอกับรายจ่าย (EBITDA ไม่ติดลบ) จ านวนเงินประมาณ ๑๒๗,๗๘๖.๑๐9 ล้านบาท 
หรือตามที่เกิดขึ้นจริง ส าหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีขอให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเพียงพอกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริง 

๔.  อนุมัติหลักการเพ่ือขอสนับสนุนเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ส าหรับรถโดยสารปรับอากาศ 
จ านวน ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๑  

 
.............................................. 
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เอกสารแนบ ๑ 

วัตถุประสงค์ท่ี 1  
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 

- เช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 
- จ้างเอกชนว่ิงให้บริการ 

พร้อมติดต้ัง E-Ticket, GPS, WIFI 
- เอกสารประกอบ  

คุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟ้า 
- เอกสารประกอบ  

คุณลักษณะของรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
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๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน ขสมก. ให้ก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำ

ทำง คือ (๑) คุณภำพของตัวรถโดยสำรที่ช่วยสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับผู้โดยสำรขณะอยู่บนรถประจ ำทำง 
และ (๒) คุณภำพของเครื่องยนต์ที่สร้ำงควำมม่ันใจในควำมปลอดภัยและกำรตรงต่อเวลำตลอดกำรเดินทำง ดังน้ัน 
เพ่ือให้ ขสมก. สำมำรถให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ประชำชน/ผู้ใช้บริกำรรถโดยสำร จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะ 
ต้องจัดหำรถโดยสำรใหม่เพ่ือน ำมำให้บริกำรทดแทนรถโดยสำรเดิมที่มีสภำพทรุดโทรมลงจำกกำรใช้งำนอย่ำง
ต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำนกว่ำ ๒๐ ปี  

 

๒. วัตถุประสงค ์
“ขสมก. สำมำรถให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงที่มีคุณภำพแก่ผู้โดยสำร” รวมถึงเทคโนโลยี    

ที่ทันสมัย เป็นต้นว่ำ ติดตั้งระบบ E-Ticket  GPS  WIFI มำพร้อมรถโดยสำร ซึ่งเป็นรถโดยสำรประเภทที่มีกำร
วิเครำะห์แล้วว่ำมีควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเหมำะสมกับบริบทของกำรใช้งำนในกรุงเทพมหำนคร  

 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑) กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรใหม่จะช่วยสร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย และมั่นใจแก่

ผู้โดยสำร มีผลโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร เพ่ิมโอกำส ในกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้โดยสำร
ซึ่งส่งผลต่อกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ในที่สุด 

2) ช่วยสร้ำงทัศนคติเชิงบวกต่ออำชีพพนักงำนขับรถโดยสำร  
 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิต : กำรจัดหำรถโดยสำรใหม่ให้ได้ตำมที่ก ำหนดเพ่ือน ำไปให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด : 1. สำมำรถเช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไฟฟ้ำ (EV) จ ำนวน 2,511  คัน แบ่งเป็น 7 งวด  

  งวด 1   จ ำนวน  400 คัน 
  งวด 2 จ ำนวน  400 คัน 
  งวด 3 จ ำนวน  400 คัน 
  งวด 4 จ ำนวน  400 คัน  
  งวด 5 จ ำนวน  400 คัน 
  งวด 6   จ ำนวน  400 คัน 
  งวด 7 จ ำนวน  111 คัน 
   
  2. จ้ำงเอกชนวิ่งให้บริกำรในเส้นทำงของรถเอกชนร่วมบริกำร ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งประจ ำทำง จำกกรมกำรขนส่งทำงบก จ ำนวน 1,500 คัน เป็นรถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) หรือรถโดยสำร NGV 
เท่ำนั้น ใน 54 เส้นทำง (ภำคสมัครใจ)  (ตำมข้อ 8)  
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5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ สิ่งท่ีโครงการต้องการ 
ผู้โดยสำร - ควำมสะดวกสบำยทันสมัย ปลอดภัย 

คุ้มค่ำ โดยมีจ ำนวนรถโดยสำรที่เพียงพอ 
- มีทำงเลือกในกำรช ำระค่ำโดยสำรที่
สะดวก รวดเร็ว 

ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
จะเพ่ิมโอกำสในกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวน
ผู้โดยสำร 
- สำมำรถเก็บค่ำโดยสำรจำกผู้โดยสำรได้
อย่ำงครบถ้วน 

ผู้ให้เช่ำ ควำมชัดเจน ควำมเหมำะสม และเป็น
กลำงของ TOR  

กำรแข่งขันเสนอรำคำ จะมีผลท ำให้
ต้นทุนต่ ำลง 

รัฐบำล - ระบบ E-Ticket ที่สำมำรถใช้งำน
ร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
ของประชำชน  

- ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ป ร ะก อ บ             
รถโดยสำรไฟฟ้ำ (EV) ภำยในประเทศ
และสนับสนุนกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ผลิตในประเทศไทย 

สำมำรถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
ร่วมกับระบบบัตรโดยสำรของหน่วยงำน
อ่ืน 

 

6. งบประมาณ (ใช้งบด าเนินการของ ขสมก.) 

6.1 กรณีเช่ารถโดยสารไฟฟ้า  ดังนี้ 
ค่ำเช่ำตัวรถ + ค่ำซ่อมบ ำรุง+ค่ำประกันภัย+ค่ำภำษี+ค่ำบริหำร+ค่ำไฟฟ้ำ = 23.16 บำท/กม. 

6.2 กรณีจ้างว่ิง ดังนี้ 

ประเภทรถ 
ค่ำเช่ำตัวรถ + ค่ำซ่อมบ ำรุง 
+ ค่ำประกันภัย + ค่ำภำษี 

+ ค่ำบริหำร 
ค่ำเชื่อเพลิง 

พนักงำน 
ประจ ำรถ 

รวม 

รถใหม่ จ ำนวน 
1,500 คัน 

16.45 บำท/กม. 9.94 บำท/
กม. 

7.88 บำท/
กม. 

34.27 บำท/
กม. 

  

7. การจัดเก็บค่าโดยสาร 

 เก็บค่ำโดยสำร 30 บำท/คน/วัน (ไม่จ ำกัดจ ำนวนเที่ยว)   
 
8. กรณีจ้างเอกชนว่ิงให้บริการ (ภาคสมัครใจ) 
    - จ้ำงวิ่งตำมกิโลเมตรบริกำร 

- เฉพำะรถเอกชนร่วมบริกำรที่ได้รับใบอนุญำต 
- เป็นรถใหม่หรือรถท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 2 ปี 
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9. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 

 
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท ำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร

2. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำร

3. น ำเสนอกระทรวงคมนำคม

4. คค. ส่งหนังสือถึง คนร.

5. คนร. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

6. สคร. / สศช./ สงป./ สบน. น ำควำมเห็นเสนอ คค. 
   เพ่ือสรุปประมวลเสนอ ครม.

7. ครม. อนุมตัิ

8. จัดท ำ TOR / ขออนุมตัิ

9. ด ำเนินกำรจัดจัดซ้ือจัดจำ้งตำมระเบียบพัสดุ

10. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำร/
      ท ำสัญญำ

400 400 400 400 400 400 111

 - เขต 1

 - เขต 2

 - เขต 3

 - เขต 4

 - เขต 5

 - เขต 6

 - เขต 7

 - เขต 8

12. เอกชนเขำ้ร่วมเดินรถ (5  เดือน ๆ ละ 300 คัน)

11. รับมอบรถโดยสำร EV จ ำนวน 2,511 คัน

ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565
รำยกำร

ปีงบประมำณ 2563

รถโดยสารครบ 3,000 คัน 

300 คัน 300 คัน 300 คัน 300 คัน 300 คัน รถเอกชนครบ 1,500 คัน 

40 คัน

71 คัน

200 คัน

200 คัน

200 คัน

200 คัน

200 คัน

200 คัน

200    

200 คัน

100 คัน

100 คัน 80 คัน

1 0 คัน 50 คัน

1 0 คัน

1   คัน

1 0 คัน

70 คัน

รถโดยสารครบ 3,000 คัน 
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ข้อมูลประกอบ (ร่าง)  
คุณลักษณะของรถโดยสารไฟฟ้า 

(ข้อมูลจากการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.  
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 – 4 กันยายน 2562) 

 
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีควำมประสงค์จะเช่ำรถโดยสำรไฟฟ้ำ 2,511 คัน พร้อมสถำนี

อัดประจุไฟฟ้ำเป็นระยะเวลำ 7 ปี ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นรถโดยสำรที่ประกอบในประเทศไทย
ที่มีมูลค่ำของวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำของวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้
ภำยในประเทศทั้งหมด ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยได้แก่ โครงสร้ำงตัวถัง กระจกรถโดยสำร 
เบำะที่นั่งผู้โดยสำร ผ้ำม่ำน ยำงล้อ อุปกรณ์ดับเพลิง สำยไฟ งำนตัวถังและอ่ืน ๆ และชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่
สำมำรถผลิตได้ในประเทศไทย ได้แก่ เกียร์  ช่วงล่ำง มอเตอร์ไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ส ำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ 
ระบบบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่ (Battery Management System :BMS) แผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(ECU) ) แพลตฟอร์ม (เฟรมแชทซี) ซึ่งคุณลักษณะของรถโดยสำรไฟฟ้ำ ที่จะเสนอต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ ำ ดังนี้ 

1.  คุณลักษณะท ั่วไป 

1.1  เป็นรถโดยสำรปรับอำกำศชั้นเดียว ชำนต่ ำ (Low Floor) ขนำดควำมยำวตัวรถไม่น้อยกว่ำ
10.00 เมตร และไม่เกิน 12.00 เมตร โดยขนำดควำมกว้ำง ควำมสูง และระยะห่ำงช่วงล้อ  ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน2 ข ของกรมกำรขนส่งทำงบก สำมำรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ ระบบขับเคลื่อนเป็นระบบ
ขับเคลื่อนล้อหลัง 2 ล้อ หรือขับเคลื่อน 4 ล้อ สำมำรถขับเคลื่อนรถโดยสำรไฟฟ้ำที่มีน้ ำหนักบรรทุกรวม 
(GVW) ไม่น้อยกว่ำ16,000 กิโลกรัม และจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ประจ ำรถ ดังนี้ 

(1)  ค้อนทุบกระจกพร้อมระบบสัญญำณเสียงแจ้งเตือนกำรน ำออกมำใช้งำน จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 6 อัน 

(2)  เครื่องดับเพลิงอัดก๊ำซคำร์บอน (สีเขียว) ขนำด 5 ปอนด์ไม่น้อยกว่ำ 2 ถัง และขนำด 
10ปอนด์ ไม่น้อยกว่ำ 2 ถัง ได้มำตรฐำน มอก. และให้มีขนำดที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

(3)  ประตูฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติและขนำดสัดส่วนเป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
(4)  ประตูขึ้น-ลง ส ำหรับพนักงำนขับรถ 
(5)  เข็มขัดนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 เส้น 
(6)  ภำยในห้องโดยสำรติดตั้งม่ำนบังแสงแดดแบบหีบเพลงชัก ยกเว้นด้ำนหน้ำโดยเป็นวัสดุ

อย่ำงดี ไม่ลำมไฟเป็นโทนสีฟ้ำ (ต้องมีหนังสือรับรองผลกำรทดสอบวัสดุไม่ลำมไฟ) เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
กรมกำรขนส่งทำงบก  

(7)  มีห่วงจับพลำสติกแบบแขวนที่สำมำรถใช้ในกำรโฆษณำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  5  
เซนติเมตร × 9 เซนติเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 อัน 

(8)  จัดท ำกรอบอลูมิเนียมส ำหรับติดป้ำยโฆษณำ ขนำดกว้ำง 24 เซนติเมตร × 42 
เซนติเมตร บริเวณขอบหลังคำเหนือกระจกด้ำนในรถโดยสำร และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 จุด 

(9)  มีเครื่องปัดน้ ำฝนกระจกบังลมชนิดปรับควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 2 ระดับ เป็นแบบใบปัดคู่
เข้ำหำกัน มีระบบฉีดน้ ำล้ำงกระจก 

(10)  มีระบบแสดงปริมำณควำมจุของแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนในระหว่ำงใช้งำน 
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(11)  มีระบบ  GPS  ติดตำมตัวรถต้องติดตั้งสัญญำณที่มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนของ           
กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด  สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบขององค์กำรที่ใช้งำนในปัจจุบัน 

1.2  ลักษณะของตัวรถ โครงคัสซีรถโดยสำรต้องเป็นโลหะมีควำมแข็งแรง ภำยในรถโดยสำรและที่นั่ง 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก จ ำนวนที่นั่งผู้โดยสำรไม่น้อยกว่ำ 31 ที่นั่ง (รวมที่นั่งส ำหรับคน
พิกำรชนิดพับเก็บได้ที่ยึดติดกับโครงสร้ำงรถอย่ำงมั่นคงแข็งแรงไม่น้อยกว่ำ 4 ที่นั่ง) มีรำวจับสแตนเลส (Stainless 
Steel) ส ำหรับผู้โดยสำรยืนรูปแบบกำรจัดวำงที่นั่งผู้โดยสำรระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งและจ ำนวนผู้โดยสำรรวมให้
เป็นไปตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ 

1.3  ภำยในห้องโดยสำร ต้องมีควำมสูงภำยในตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด หรือ
ให้ควำมเห็นชอบ โดยมีกำรบุผนังตกแต่งภำยในให้มีควำมปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก
มีฉนวนที่ไม่ลำมไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อได้รับควำมร้อน กันเสียงรบกวนและควำมร้อนจำกพ้ืนผนังและ
เพดำนหลังคำรถ (Noise and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling) โดยต้องมีหนังสือรับรองผล
กำรทดสอบส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจรับ 

1.4   รถโดยสำรจะต้องได้รับกำรออกแบบ ให้สำมำรถวิ่งบริกำรประชำชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลตำมสภำพถนนและสะพำนในเส้นทำงรถเดินรถสำยหลักในปัจจุบัน โดยเมื่อมีกำรบรรทุกเต็มอัตรำ
บรรทุก ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถเว้นแต่ยำงของรถสัมผัสหรือกระแทกกับพ้ืนถนนหรือสะพำนในขณะวิ่ง
ใช้งำน มีพ้ืนที่ส ำหรับผู้โดยสำรยืนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ห้องโดยสำร ขณะวิ่งใช้งำนปกติสูงจำกพ้ืน
ถนนไม่เกิน 45 เซนติเมตร กรณีพ้ืนที่ห้องโดยสำรขณะวิ่งใช้งำนปกติสูงจำกพ้ืนถนนเกินกว่ำ 40 เซนติเมตร ต้อง
มีระบบปรับลดระดับควำมสูงของรถ (Kneeling system) ขณะจอดรับ-ส่งผู้โดยสำรให้มีระดับพื้นรถเมื่อวัดจำก
ขอบประตูทำงขึ้น-ลงของผู้โดยสำรสูงจำกพ้ืนถนนไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

1.5  รถโดยสำรต้องประกอบจำกโรงงำนในประเทศไทยที่ ได้มำตรฐำน โดยต้องแนบส ำเนำ
หนังสือรับรองมำตรฐำน ISO 9001 ด้ำนผลิตหรือประกอบตัวถังรถโดยสำรและต้องมีส ำเนำใบอนุญำตของ
โรงงำนจำกกระทรวงอุตสำหกรรม (ร.ง.4) และต้องแสดงเอกสำรยืนยันกระบวนกำรผลิตที่สำมำรถท ำซ้ ำได้
และมีระบบควบคุมคุณภำพกำรผลิตให้เป็นไปตำมรถต้นแบบ 

 

2.  คุณลักษณะเฉพาะของโครงสร้างรถโดยสารไฟฟ้า 

2.1  โครงสร้ำงตัวถังรถโดยสำรจะต้องมีควำมมั่นคง แข็งแรง ทนทำนต่อกำรผุกร่อน และ
ปลอดภัยในกำรใช้งำน และผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำยละเอียดแบบทำงวิศวกรรมของโครงสร้ำงตัวถังรถ
โดยสำร โดยระบุประเภทวัสดุและมิติของชิ้นส่วนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน โครงสร้ำงตัวถังต้องมีคิ้วรำงน้ ำด้ำนข้ำง
ตั้งแต่ด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำง และต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำ ดังนี้ 

(1)  ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงตัวถังจำกกำรพลิกคว่ ำ            
(Roll over) ตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชำชำติ  (UNITED NATIONS 
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE:UNECE) ข้อที่ 66 หรือเทียบเท่ำ โดยมีเอกสำรรับรองที่ออกโดย
หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตให้รับรองมำตรฐำน หรือหน่วยงำนของรัฐ มหำวิทยำลัย และศูนย์วิจัยของรัฐ 

(2)  วัสดุส ำหรับโครงสร้ำงตัวถังรวมถึงผนังทุกด้ำนและเพดำนหลังคำในส่วนที่ปรำกฏต่อ
สำยตำต้องผ่ำนกระบวนกำรทดสอบกำรผุกร่อนด้วยวิธี Salt Apray Test ตำมมำตรฐำน ISO 9227 หรือ   
JIS Z 2371 หรือ ASTM B117 หรือเทียบเท่ำ  
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2.2  เป็นรถโดยสำรที่มีรูปลักษณะที่สะท้อนถึงเทคโนโลยีกำรออกแบบตัวรถและกำรออกแบบ
ด้ำนควำมปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์และมีลักษณะรถโดยสำรตอนเดียวชำนต่ ำ (Low Floor) 

2.3  โครงคัสซีต้องเป็นโครงคัสซีใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ท ำด้วยโลหะแข็งแรงโดยเป็นคัสซีที่
ได้รับกำรออกแบบจำกผู้ผลิตให้เป็นคัสซีรถโดยสำร และมีมำตรฐำนตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด และ
จะต้องได้รับอนุญำตหรือควำมเห็นชอบให้เป็นคัสซีรถโดยสำรจำกกรมกำรขนส่งทำงบกก่อนกำรส่งมอบรถ
โดยสำร 

2.4  คัสซีมีระบบรองรับน้ ำหนักแบบถุงลม (Air Suspension) ทั้ง 4 ล้อ พร้อมระบบกัน
กระเทือนที่มีโช้คอัพ (shock absorber) ช่วยลดแรงกระแทก 

2.5  มีประตูทำงขึ้น-ลง ทำงด้ำนซ้ำยส ำหรับผู้โดยสำร 2 ประตู แบบบำนคู่พับสวิงด้ำนในสอง
ข้ำงอยู่บริเวณด้ำนหน้ำและตรงกลำงรถ โดยต้องไม่กีดขวำงกำรจัดวำงที่นั่งและกำรขึ้น -ลง ของผู้โดยสำร เป็น
บำนประตูที่ใช้กลไกควบคุมกำรปิด - เปิด โดยอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ควำมปลอดภัย ตำมที่กรมกำรขนส่งทำง
บกประกำศก ำหนด โดยมีขนำดควำมกว้ำงของประตูหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร ควำมกว้ำงของประตูหลังไม่
น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร และทั้ง 2 ประตูต้องมีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 190 เซนติเมตร มีเซ็นเซอร์ป้องกันประตู
หนีบ 

2.6  ภำยในห้องโดยสำรมีที่นั่งส ำหรับผู้โดยสำรออกแบบให้โค้งเว้ำรับกับสรีระของท่ำนั่ง มีควำม
สวยงำม แข็งแรง และนุ่มสบำย โดยในส่วนของเบำะที่นั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ ำหนำและหุ้มด้วยหนังเทียมที่
หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร ควำมหนำของเบำะที่นั่งและพนักพิงในต ำแหน่งบำงสุดไม่น้อยกว่ำ 30 
มิลลิเมตร บุด้วยฟองน้ ำหรือโฟมชนิดหนำ มีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 33 บวก/ลบ 3 กิโลกรัมต่อลูกบำศก์
เมตร และต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลำมไฟ และไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อได้รับควำมร้อน โดยมีแบบและกำรจัดวำงที่นั่ง
ผู้โดยสำรเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก ประกำศก ำหนด 

2.7  พ้ืนรถภำยในห้องโดยสำรเรียบ ไม่ลื่น ปูด้วยวัสดุกันชื้น ไม่ลำมไฟ และไม่เป็นสนิม เช่น ปู
ด้วยแผ่น PVC Foam Sheet ที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร และวัสดุปูพ้ืนกันลื่นไม่ต่ ำกว่ำระดับ     
DIN51130/R10 ที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนเทียบเท่ำหรือดีกว่ำที่ท ำให้ควำมหนำ
รวมไม่น้อยกว่ำ 17 มิลลิเมตร พร้อมใบรับรองผลกำรทดสอบมีควำมลำดเอียงบำงพ้ืนที่ กรณีที่ต้องเป็นทำง
ลำดหรือเปลี่ยนระดับจะต้องออกแบบให้มีควำมปลอดภัยในกำรเดินของผู้โดยสำรทั่วไป โดยให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกรมกำรขนส่งทำงบก 

2.8  มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบอ่ืนๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือ
เป็นไปตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือให้สำมำรถจดทะเบียนเป็นรถโดยสำรตำมมำตรฐำน
ของกรมกำรขนส่งทำงบกได้ 

2.9  สีหรือลวดลำยของรถโดยสำรเป็นสีที่องค์กำรก ำหนด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้  

(1)  สีตัวรถภำยนอกใช้มำตรฐำนคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำแบบ 2K ผ่ำนกำรทดสอบกำร
กัดกร่อนสี ตำมมำตรฐำน ASTM D6675 หรือเทียบเท่ำ 

(2)  กำรพ่นสีภำยนอกพ่นสีรองพ้ืนอย่ำงดีไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง 
(3)  กำรป้องกันสนิม สำรกันสนิมมีคุณภำพสูงสำมำรถป้องกันสนิม, กำรผุกร่อน, ควำมชื้น, 

น้ ำ ได้เป็นอย่ำงดีเป็นผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO9001 และ 
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ISO14001 วัสดุกันสนิมที่ใช้ฉีดพ่นมีควำมยืดหยุ่นสูงในขณะรถมีกำรเคลื่อนไหวและมีกำรรับประกันคุณภำพ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี มีศูนย์บริกำรภำยในประเทศ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสำรกันสนิม ภำยในประตูและบล็อกตัวถัง
รอบคัน โครงฝำกระโปรง ห้องเครื่องและตำมตะเข็บ บังโคลนและใต้ท้องรถ 

(4)  มีกำรทดสอบ Water spray test โดยทดสอบด้วยอัตรำกำรไหลไม่ต่ ำกว่ำ 200 ลิตร
ต่อชั่วโมง ที่บริเวณตัวถังเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 30 นำที และต้องไม่พบกำรรั่วซึมใดๆ  

2.10  มีเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนควบอ่ืน ๆ ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
หรือเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กรมกำรขนส่งทำงบกให้ควำมเป็นชอบเพ่ือให้สำมำรถจดทะเบียนเป็นรถโดยสำรตำม
มำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบกได้   

2.11  มีกันชนด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง โดยมีคำนท่ีท ำจำกเหล็กหรือวัสดุวัสดุอื่นที่มีควำมต้ำนทำน
กำรดัด (Bending Stiffness) หรือเทียบเท่ำ โดยทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM E290 มีควำมแข็งแรง  ยื่น
จำกหน้ำรถและหลังรถโดยสำรระยะห่ำงพอสมควร 

 

3.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบขับเคลื่อน และสมรรถนะในการขับเคลื่อน  

3.1  เป็นรถโดยสำรที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำในกำรขับเคลื่อน ไม่มีเครื่องยนต์ ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไม่มีกำร
ปล่อยไอเสียปรำศจำกมลพิษ มีก ำลังสูงสุดของมอเตอร์รวมกันไม่น้อยกว่ำ 174 กิโลวัตต์ (Maximum power) 
มอเตอร์ไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนรถโดยสำรไฟฟ้ำจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1  มอเตอร์ไฟฟ้ำซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถำวร (permanent magnet synchronous 
motor) ชนิด 3 เฟส หรือมอเตอร์ไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำชนิดกรงกระรอก (squirrel cage rotor induction motor) 
ชนิด 3 เฟส มีก ำลังขับสูงสุด รวมไม่ต่ ำกว่ำ 174 กิโลวัตต์ (Maximum power) 
 3.1.2  มอเตอร์ไฟฟ้ำต้องสำมำรถท ำงำนภำยใต้อุณหภูมิแวดล้อมต่ำงๆ ได้ดี โดยไม่ท ำให้
เกิดควำมเสียหำยโดยผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน IEC 60034 หรือเทียบเท่ำ  

ในกรณีที่จ ำเป็นต้องมีระบบระบำยควำมร้อนเพ่ือป้องกันควำมเสียหำยจำกอุณหภูมิที่
สูงขึ้นจำกกำรท ำงำนตำมปกติ ให้มีวิธีกำรระบำยควำมร้อนเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เช่น ISO, IEC, IEEE 
เป็นต้น 

3.1.3  มอเตอร์ไฟฟ้ำจะต้องมีระดับกำรป้องกันฝุ่นและน้ ำ ไม่ต่ ำกว่ำ IP 67 
3.1.4 อุปกรณ์และชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำต้องเป็นชุดขับเคลื่อนที่ท ำจำกวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง (Power Electronics) โดยมีกล่องควบคุมกำรจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ  (Power Distribution  
Box) และชุดควบคุมกำรขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วย 

(1)  ชุดควบคุมควำมเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ำ (Motor Speed Controller) พร้อม
ระบบระบำยควำมร้อนมีหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์ในทุกสภำวะกำรท ำงำน 

(2)  อุปกรณ์และส่วนควบคุมระบบไฟฟ้ำ ตลอดจนกำรติดตั้งต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล  

3.2  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus : BEB)   
เพียงอย่ำงเดียว  

3.3  ควำมเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 60 กม/ชม. 
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3.4  แบตเตอรี่ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนมีควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 250 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และมีค่ำกำร
ใช้พลังงำนส ำหรับระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอำกำศเฉลี่ยของภำยใต้สภำวะที่เปิดเครื่องปรับอำกำศเต็มพิกัด
แล้ว ไม่เกิน 1.2 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/กิโลเมตร โดยที่ระยะทำงท่ีวิ่งได้ต่อกำรอัดประจุไฟฟ้ำหนึ่งครั้งไม่ต่ ำกว่ำ 250
กม. โดยกำรทดสอบตำมที่ระบุในเอกสำรหมำยเลข 2 (ค ำอธิบำยแนวคิดเกี่ยวกับควำมจุแบตเตอรี่ กำรเพ่ิม
ข้อก ำหนดเรื่องควำมจุแบตเตอรี่เนื่องจำก แบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่มีรำคำสูงและอำจเป็นปัจจัยส ำคัญที่ผู้ผลิต
อำจลดทอนลงได้ ดังนั้นเพ่ือให้กำรใช้งำนตำมระยะทำงสูงสุดเป็นไปได้จึงควรก ำหนดควำมจุขั้นต่ ำของ
แบตเตอรี่ขับเคลื่อนเพิ่มเติม) 

3.5  รถโดยสำรไฟฟ้ำ ต้องสำมำรถรับกำรอัดประจุไฟฟ้ำที่สถำนีจ่ำยไฟฟ้ำ (Charging Station) 
ได้อย่ำงสะดวกส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกำรปฏิบัติงำนอัดประจุแบตเตอรี่ให้แก่รถโดยสำรไฟฟ้ำ 

 

4.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบควบคุม และระบบรถโดยสาร 

4.1  มีชุดควบคุมกำรท ำงำนด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ECU (Electronic Control Unit ) 
ส ำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำกระแสตรงตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต และส่วนควบคุมต่ำงๆ ที่ติดตั้งอยู่ภำยในรถโดยสำร             
ให้ท ำงำนสัมพันธ์กันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2  มีระบบบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่ส ำหรับระบบขับเคลื่อน (Battery Management 
System) และมีระบบระบำยควำมร้อนของแบตเตอรี่ 

4.3  ระบบสื่อสำรรับสัญญำณ และส่งข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำยต่ำงๆ ภำยในรถผ่ำนระบบ       
CAN  bus (Control Area Network Bus) 

 

5.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบห ้ามลอ้รถโดยสาร 

5.1  มีระบบเบรกไฟฟ้ำชนิดที่พลังงำนคืนกลับ (Regenerative Braking System) 
5.2  ระบบห้ำมล้อเท้ำ เป็นแบบใช้ลมอัดหรือลมดันน้ ำมัน และมีเครื่องวัดควำมดันลมหรือ

สัญญำณเตือนติดตั้งไว้ในที่ซึ่งผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย เพ่ือควำมปลอดภัย 
5.3  มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งล้อหน้ำและล้อหลัง 
5.4  มีห้ำมล้อมือเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก ประกำศก ำหนด 
5.5  ระบบเบรกท้ังหมดจะต้องมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่กรมกำร

ขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
 

6.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี้ยวรถโดยสาร 

6.1  พวงมำลัยอยู่ด้ำนขวำ สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำและมุมเอียงได้ 
6.2  มีระบบช่วยผ่อนแรงแบบ Electric Power Steering หรือแบบ Hydraulic Power 

Steering  
6.3  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 12.00 เมตร  
 

7.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงล้อและยางรถโดยสาร 
7.1  กงล้อและยำงต้องใช้ขนำดเดียวกันทุกล้อ และเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก

ประกำศก ำหนด 
7.2  ยำงเป็นยำงชนิดเรเดียล (Radial) ที่ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)  



  
- 49 - 

 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

8.  คุณลักษณะเฉพาะ ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถโดยสารไฟฟ้าและการอัด
ประจุแบตเตอรี่ 

8.1  แบตเตอรี่ที่ใช้ส ำหรับเก็บสะสมพลังงำนในกำรขับเคลื่อนและระบบปรับอำกำศ จะต้องเป็น
แบตเตอรี่ตระกูลลิเธียม (Li) หรือมีค่ำ Energy density ที่ดีกว่ำ 

8.2  แบตเตอรี่จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจยุโรป
แห่งสหประชำชำติ (UNITIED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE : UNECE) ข้อที่ 100 
หรือเทียบเท่ำ 

8.3  แบตเตอรี่จะต้องมีระดับกำรป้องกันฝุ่นและน้ ำ ไม่ต่ ำกว่ำ IP 67 
8.4  แบตเตอรี่ต้องรับประกันอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 
8.5  รถโดยสำรต้องสำมำรถรองรับกำรอัดประจุแบตเตอรี่ โดยอำศัยกำรอัดประจุผ่ำนสำยชำร์จ

โดยมีหัวจ่ำยเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 2749  เล่ม 1 และ 3 และต้องสำมำรถสื่อสำรเชื่อมต่อกับกำรอัด
ประจุไฟฟ้ำได้กับเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำขององค์กำร โดยมีคุณลักษณะทำงเทคนิค (Specification) ของเครื่อง
อัดประจุไฟฟ้ำตำมท่ีองค์กำรก ำหนด และต ำแหน่งเต้ำรับของรถติดตั้งอยู่บริเวณด้ำนท้ำยข้ำงซ้ำยของตัวรถ 
9.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟ้า นอกเหนือจากระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอากาศ 

9.1  ใช้ระบบไฟฟ้ำ ขนำด 24 โวลต์ (โดยใช้แบตเตอรี่ ขนำด 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน) 
ขนำดของแต่ละลูกไม่น้อยกว่ำ 200 แอมแปร์-ชั่วโมง ที่สำมำรถจ่ำยภำระทำงไฟฟ้ำอ่ืนๆ ได้เพียงพอกับกำรใช้
งำนนอกเหนือจำกระบบขับเคลื่อนและระบบปรับอำกำศ 

9.2  มีเครื่องประจุไฟฟ้ำ (Charger/Alternator) เพ่ือกำรอัดประจุแบตเตอรี่ขนำด 24  vdc 
9.3  สำยไฟฟ้ำต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้มสำย และมีขนำดเหมำะสมกับปริมำณกระแสที่ใช้งำน 

โดยมีควำมปลอดภัยในกำรป้องกันเพลิงไหม้ (สำยทนไฟ) ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (มอก.) 
9.4  มีโคมไฟแสงส่องสว่ำง และโคมไฟสัญญำณต่ำงๆ ครบถ้วนตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบก

ประกำศก ำหนด มีหลอดแสงสว่ำงภำยในตัวรถโดยสำรเป็นหลอด LED จ ำนวน 8 จุด 
9.5  แผงหน้ำปัดมีมำตรวัดควำมเร็ว ระยะทำง ควำมร้อนและสัญญำณเตือนอ่ืน ๆ เป็นไปตำม

กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
9.6 มีกำรแสดงค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ของแบตเตอรี่ โดยอ้ำงอิงตำมระบบจัดกำรแบตเตอรี่ (Battery 

Management System,BMS) ในรูปแบบตัวเลขหรือเป็นรูปภำพ 
9.7  ระบบปรับอำกำศจะต้องสำมำรถท ำควำมเย็นในห้องโดยสำรได้สม่ ำเสมอที่อุณหภูมิเฉลี่ย 

22-25 องศำเซลเซียส ในขณะมีจ ำนวนผู้โดยสำร 60 คน โดยท ำกำรวัดอุณหภูมิที่บริเวณด้ำนหน้ำ ตรงกลำง 
และด้ำนหลังห้องโดยสำร โดยใช้ เทอร์โมสตัส (Thermostas) ที่มีควำมแม่นย ำ พร้อมติดตั้ งดิจิทัล
เทอร์โมมิเตอร์ ใช้น้ ำยำชนิดที่ไม่ท ำให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น R–134A หรือเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ มี
ช่องระบำยอำกำศบนหลังคำไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอำกำศบน
หลังคำ และเมื่อรวมควำมสูงกับตัวรถต้องมีควำมสูงไม่เกินกว่ำที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

9.8  ระบบปรับอำกำศเป็นระบบปรับอำกำศชนิดไฟฟ้ำ คอมเพรสเซอร์ถูกขั บเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ำที่ออกแบบมำส ำหรับระบบปรับอำกำศและต้องเป็นแบบสโครล (scroll compressor) หรือ
ดีกว่ำและมีประสิทธิภำพท ำควำมเย็นไม่น้อยกว่ำ 100,000  BTU/ชม. ทั้งนี้อุปกรณ์ต่ำงๆของระบบปรับ
อำกำศ เช่น   คอยล์ร้อน คอยล์เย็น มอเตอร์ พัดลม ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และเป็นของแท้จำกโรงงำนผู้ผลิต 
ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO  เป็นรุ่นใหม่ล่ำสุดที่ผลิตจ ำหน่ำยในปัจจุบัน ผู้เสนอรำคำต้อง
แนบแคตตำล็อกและหนังสือรับรองจำกโรงงำนผู้ผลิต มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย และมีหนังสือรับรอง
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จำกผู้ผลิตให้กำรรับรองกำรส ำรองอะไหล่บริกำรไม่น้อยกว่ำ 5   ปี  ระบบปรับอำกำศที่เสนอมีตัวแทนจ ำหน่ำย 
และศูนย์บริกำรภำยในประเทศไทย 

 
 

10.  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องม ืออ ุปกรณ์ประกอบการท างานรถโดยสารไฟฟ้า 

10.1  เครื่องขยำยเสียงขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 วัตต์ พร้อมไมโครโฟน ต้องถูกออกแบบให้สะดวก
ในกำรใช้งำน เพ่ือใช้ประกำศเสียงบนรถ ล ำโพงขนำด 4 นิ้ว 8 โอห์ม จ ำนวน 8 ตัว ในต ำแหน่งใต้หลังคำที่
เหมำะสมที่ผู้โดยสำรภำยในรถสำมำรถได้ยินอย่ำงชัดเจน และสำมำรถต่อกับระบบประกำศป้ำยโดยสำรของ
ระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) โดยเดินสำยสัญญำณชนิด RG 58 ไปยังอุปกรณ์สั่ง
กำรท ำงำนของระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) (server) โดยหัวด้ำนรับสัญญำณเป็น
ชนิด 2 หัวตัวผู้ (3-2 P conector male) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สั่งกำรท ำงำนของระบบตรวจสอบและติดตำม
กำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) (server)  

10.2  กระจกมองข้ำง 2 บำน ซ้ำย-ขวำ ปรับมุมได้ด้วยมือและกระจกมองหลังภำยใน 1 บำน
ขนำดใหญ่เหมำะสมกับกำรใช้งำนได้ดีโดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกรมกำรขนส่งทำงบก 

10.3  เตรียมพ้ืนที่ส ำหรับกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television : 
CCTV) ภำยใน รวม 4 จุด พร้อมกล้องหน้ำรถและกล้องหลังรถเพื่อบันทึกภำพ    

10.4  จัดเตรียมพ้ืนที่ส ำหรับติดตั้ง ระบบสำยไฟ สำยสัญญำณ และช่องต่อสำยไฟสัญญำณ    
เพ่ือรองรับกำรต่อเชื่อมส ำหรับจอแสดงภำพแบบแอลอีดี (Light Emitting Diode : LED) ขนำด 22 นิ้ว หรือ
ระบบอ่ืนที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ  ที่จะติดตั้งบริเวณด้ำนหลังคนขับรถและตรงกลำงของรถโดยสำร 

10.5  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ สำยสัญญำณและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสำมำรถรองรับกำร
สื่อสำรข้อมูลภำยในตัวรถ (Vehicle Communications System) 

10.6  จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับระบบสำยไฟ สำยสัญญำณและช่องต่อสำยไฟสัญญำณ เพ่ือรองรับ
กำรเชื่อมต่อส ำหรับติดตั้งระบบ e-Ticket บริเวณทำงขึ้นด้ำนหน้ำและตรงกลำงของรถโดยสำร (ควรมีแบบ
ประกอบด้วย)  

10.7  ป้ำยสัญญำณ (Signage) มีรำยละเอียดดังนี้ 
(1)  ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์บอกหมำยเลขเส้นทำงและชื่อต้นทำง-ปลำยทำง ติดตั้งด้ำนหน้ำ

รถด้ำนหลังรถ ในส่วนของด้ำนหน้ำและด้ำนหลังรถให้มีขนำดกรอบไม่น้อยกว่ำ 40 × 170 เซนติเมตร แสดง
ตัวอักษรวิ่งภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ขนำดควำมสูง 15 เซนติเมตร และบริเวณด้ำนข้ำงซ้ำยเหนือประตูหรือ
ด้ำนข้ำงทำงขึ้น-ลง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 × 75 เซนติเมตร สำมำรถปรับเปลี่ยนข้อควำมตำมควำมต้องกำร
ขององค์กำร และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกรมกำรขนส่งทำงบก 

(2)  ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์บอกหมำยเลขเส้นทำง และแสดงรำยละเอียดเส้นทำง ติดตั้ง
ด้ำนข้ำงระหว่ำงประตูทำงขึ้นและทำงลง ให้มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 × 75 เซนติเมตร สำมำรถปรับเปลี่ยน
ข้อควำมตำมควำมต้องกำรขององค์กำร และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกรมกำรขนส่งทำงบก  

11.  การจัดอ ุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับคนพ ิการบนรถโดยสาร 

กำรจัดอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคนพิกำรบนรถโดยสำร 

(1)  มีประตูทำงเข้ำ-ออก ทำงด้ำนซ้ำยส ำหรับผู้โดยสำร 2 ประตู บริเวณด้ำนหน้ำ และตรงกลำง
รถ โดยประตูตรงกลำงรถให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร ไม่มีเสำหรือสิ่งกีดขวำงกำรขึ้น -ลง 
ของผู้โดยสำรพิกำร และต้องมีแสงส่องสว่ำงเพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนในเวลำกลำงคืน  
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(2)  ติดตั้งทำงลำดที่มีลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติ ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศกรมกำรขนส่ง
ทำงบก เรื่อง ก ำหนดลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์ส ำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อ ำนวยควำม
สะดวกแก่คนพิกำร พ.ศ. 2555 ข้อ 8 ดังนี้ 

ข้อ 8 ทำงลำดต้องมีลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติ ดังนี้ 
(2.1)  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร โดยเมื่อวำงเทียบกับทำงเท้ำต้องมีควำม

ลำดชันไม่เกินกว่ำ 1 ต่อ 8 ในแนวตั้งต่อแนวรำบ และกรณีที่วำงเทียบกับระดับพ้ืนดินต้องมีควำมลำดชันไม่
เกินกว่ำ 1 ต่อ 3 ในแนวตั้งต่อแนวรำบ โดยต้องรับน้ ำหนักคนพิกำรและรถคนพิกำรได้อย่ำงเหมำะสม และ
ปลอดภัยเมื่อใช้งำน กรณีที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 1.20 เมตร ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้รถคนพิกำรตกจำกทำงลำด
ด้วย  

(2.2)  ระบบจะท ำงำนต่อเมื่อรถจอดหยุดนิ่ง 
(2.3)  มีอุปกรณ์ป้องกันมิให้รถคนพิกำรตกจำกทำงลำด โดยขอบมุมของทำงลำดต้องไม่มี

ส่วนแหลมคม 
(2.4)  ในกรณีที่เป็นแบบถอดได้ ต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง มีควำมปลอดภัยในกำรใช้

งำนและต้องจัดเก็บในท่ีที่เหมำะสม โดยสำมำรถสอดเก็บไว้ด้ำนใต้ท้องรถบริเวณประตูขึ้น-ลง กลำงรถ 
หมายเหตุ ปลายของทางลาดและเบ้ารับต้องท ามุม 45 องศา (มองมุมด้านคนขึ้น) 

และปิดสนิทกับพื้นรถโดยสาร เพื่อมิให้เกิดการสะดุด 
(3)  จัดให้มีพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรอย่ำงน้อย 2 ที่ อยู่ใกล้บริเวณประตูตรงกลำงรถโดยสำร 

โดยมีควำมกว้ำง × ยำว ไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร × 1.30 เมตรต่อ 1 ที่ มีพื้นผิวแบบกันกำรลื่นไถล และให้
ติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับยึดตรึงเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรเพ่ือป้องกันกำรลื่นไถลของเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำร (ที่สำมำรถปลด
ออกได้ง่ำยในกรณีฉุกเฉิน) พร้อมติดภำพสัญลักษณ์คนพิกำรบริเวณเหนือพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำร ลักษณะ
กำรติดตั้งให้เก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรหันหน้ำไปทำงด้ำนหน้ำรถโดยสำรและเป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบประกำศ
ก ำหนด 

(4)  จัดให้มีที่นั่งส ำหรับคนพิกำรชนิดพับเก็บได้ โดยที่นั่งยึดติดกับผนังด้ำนข้ำงรถโดยสำรด้ำน
เดียวกันกับคนขับรถ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ที่นั่ง ต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
ภำยในบริเวณพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำร โดยเมื่อพับเก็บแล้วต้องไม่กีดขวำงหรือยื่นล้ ำเข้ำไปในพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ี
เข็นคนพิกำร และให้ติดภำพสัญลักษณ์คนพิกำรบริเวณเหนือที่นั่งพับเก็บได้พร้อมข้อควำมที่แสดงให้ผู้โดยสำร
ทั่วไปทรำบว่ำเมื่อมีผู้โดยสำรที่ใช้เก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรขึ้นมำบนรถโดยสำร ควรสละที่นั่งและพับที่นั่งเก็บ เพ่ือให้
เป็นพื้นที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพกิำร และให้เป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

(5)  ให้ติดตั้งกริ่งสัญญำณหยุดรถ ภำยในบริเวณท่ีนั่งส ำหรับคนพิกำร โดยอยู่สูงจำกพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ 70 เซนติเมตร แต่ไม่เกินกว่ำ 120 เซนติเมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญำณแล้ว ให้มีสัญญำณเสียงที่ต่ำงจำก
สัญญำณเสียงกดกริ่งให้รถจอดของคนทั่วไป พร้อมกับมีสัญญำณไฟกะพริบแสดงบริเวณใกล้ๆ กริ่งสัญญำณ 
เพ่ือให้คนพิกำรหูหนวกรับทรำบว่ำกริ่งสัญญำณท ำงำนและพนักงำนขับรถได้ยินเสียงสัญญำณแล้ว 

   นอกจำกสัญญำณกริ่งส ำหรับคนพิกำรแล้ว ให้ติดตั้งกริ่ง (อย่ำงน้อย 8 จุด) ทำงขึ้น -ลง 
ด้ำนหน้ำ ด้ำนหลังตรงกลำง 2 กริ่ง 

(6)  ติดภำพสัญลักษณ์คนพิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 25 x 25 
เซนติเมตร ทั้งที่ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนหลังของตัวรถ เพ่ือแสดงว่ำรถโดยสำรคันนี้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 
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12.  ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถโดยสาร 

12.1  โลหะและวัสดุ ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง เก้ำอ้ีและยำง และวัสดุที่น ำมำใช้ประกอบเป็นโครงสร้ำง
ตัวถังรถโดยสำรต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำน ISO 9001 และเป็นไปตำมมำตรฐำนของ
กรมกำรขนส่งทำงบก 

12.2  กระจกรถโดยสำรต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1)  กระจกหน้ำรถ (Front windshield) เป็นกระจกนิรภัยลำมิเนท (Laminated glass) 
2 ชั้น ชนิด 2 บำน ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร 

(2)  กระจกหลังรถ (Rear windshield)  เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 

(3)  กระจกข้ำงรถ (Side windshield)  เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 

(4)  กระจกทำงออกฉุกเฉิน (Safety window) เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper 
glass) จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 บำน ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 

 

13.  รายละเอยีดของรถโดยสารฯ พร้อมแค็ตตาล็อก 
รำยละเอียดของรถโดยสำรพร้อมด้วยแค็ตตำล็อกเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตรถโดยสำรไฟฟ้ำ 

โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำยละเอียดของรถโดยสำรไฟฟ้ำ ที่ประกอบด้วย แบบไฟฟ้ำ มอเตอร์/เจนเนอเร
เตอร์ แบบโครงสร้ำงรถ ระบบปรับอำกำศ ขนำดแบตเตอรี่ ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน และข้อมูลทำง
เทคนิคของมอเตอร์ไฟฟ้ำ พร้อมแค็ตตำล็อก เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำ 
14.  ข้อมูลจ าเพาะ และองค์ประกอบของรถโดยสารไฟฟ้า 
 

รายละเอียด/ส่วนประกอบ คุณลักษณะรถโดยสาร 
สัดส่วนของรถโดยสาร 
คุณลักษณะท่ัวไป รถโดยสำรปรับอำกำศช้ันเดียว ไม่มีบันได (No Step Bus) ชำนต่ ำ     

(Low Floor) โดยพื้นรถสูงจำกพ้ืนถนนไม่เกิน 45 เซนติเมตร  
ขนาดของรถ ขนำดควำมยำวตัวรถไม่น้อยกว่ำ 10.00  เมตร และไม่เกิน 12.00 เมตร 

ควำมกว้ำง ควำมสูง และระยะห่ำงช่วงล้อ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 2 ข ของ
กรมกำรขนส่งทำงบก  

จ านวนที่น่ัง ไม่น้อยกว่ำ 31 ที่นั่ง (รวมที่นั่งส ำหรับคนพิกำรชนิดพับเก็บได้อย่ำงน้อย     
4 ที่น่ัง) 

น้ าหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่ำ 16,000 กิโลกรัม 
มอเตอร์ไฟฟ้า 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า permanent magnet synchronous motor หรือ squirrel cage rotor 

induction motor ชนิด 3 เฟส 
ก าลังไฟฟ้าสูงสุด (Maximum power) รวมไม่ต่ ำกว่ำ 174 กิโลวัตต์ 
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่ต่ ำกว่ำ IP 67 
แบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อน และระบบอัดประจุไฟฟ้า 
ชนิดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตระกูลลิเธียม (Li) หรือดีกว่ำ 
ขนาดความจุ (Maximum capacity) ขนำดเพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนในระยะทำงต่อกำรอัดประจุ ไม่ต่ ำกว่ำ 

250 กิโลเมตร  
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รายละเอียด/ส่วนประกอบ คุณลักษณะรถโดยสาร 
ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ า ไม่ต่ ำกว่ำ IP 67 
ระบบอัดประจุไฟฟ้า เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.2749 เล่ม 1 และ 3 
เต้ารับอัดประจุไฟฟ้า (Vehicle Inlet) เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.2749 เล่ม 1 และ 3 ติดตั้งด้ำนท้ำยข้ำงซ้ำย

ของตัวรถ 
แรงดันไฟฟ้าในการอัดประจุไฟฟ้า ไม่ต่ ำกว่ำ 500 โวลท์  
ระยะเวลาในการอัดประจุไฟฟ้า ไม่เกิน 4 ช่ัวโมง (0% - 100%) 
สมรรถนะการขับเคลื่อน 
ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
ระยะทางต่อการอัดประจุไฟฟ้า ไม่ต่ ำกว่ำ 250 กิโลเมตร  
รัศมีวงเลี้ยว / ระยะท้ายปัด แคบสุดไม่เกิน 12 เมตร / ไม่เกิน 0.6 เมตร 
อุปกรณ์ส่วนควบ – คัสซี (Chassis) 
เพลา (Axles) เพลำหน้ำ/เพลำหลัง (Front & Rear Axles)  
พวงมาลัย (Steering) Power steering or equivalent ขับด้ำนขวำ (R.H. Drive) 
ระบบเบรก (Brake) มีระบบ ABS ทั้งล้อหน้ำและล้อหลัง พร้อมระบบเบรกไฟฟ้ำแบบ  

Regenerative Braking 
ระบบกันสะเทือน (Suspension system) ระบบถุงลมหน้ำ 2 ชุด และ หลัง 4 ชุด พร้อมเหล็กกันโคลง หน้ำและหลัง 

โชคอัพ หน้ำ-หลัง 
ระบบกงล้อและยาง กงล้อต้องมีขนำดเดียวกันทุกล้อ และเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำร

ขนส่งทำงบก ยำงเป็นยำงชนิดเรเดียล (Radial) 
อุปกรณ์ส่วนควบ – อื่นๆ 
กระจกหน้ารถ  กระจกนิรภัยลำมิเนท (Laminated glass) 2 บำน ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 8 

มิลลิเมตร 
กระจกหลังรถและข้างรถ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
กระจกทางออกฉุกเฉิน กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 บำน ควำม

หนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
ระบบปัดน้ าฝน ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ สำมำรถปรับควำมเรว็ได้ 2 ระดับ พร้อมหัวฉีดน้ ำที่

กระจกหน้ำรถ 
ระบบปรับอากาศ เป็นระบบปรับอำกำศชนิดไฟฟ้ำ สำมำรถท ำควำมเย็นได้สม่ ำเสมอท่ี 22-25 

องศำเซลเซียส ในขณะมีจ ำนวนผู้โดยสำร 60 คน ใช้น้ ำยำ R – 134 A หรือ
เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ โดยคอมเพลสเซอร์เป็นแบบ Scholl Compressor หรือ
ดีกว่ำ 
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ข้อมูลประกอบ (ร่าง)  
                    คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)  

 (ข้อมูลจากการประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ ขสมก.  
ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2562) 

 
 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีควำมประสงค์จะเช่ำพร้อมบ ำรุงรักษำรถโดยสำรปรับอำกำศ            
ใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยเป็นรถท่ีประกอบในประเทศไทย ที่มีสัดส่วนของมูลค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิต
ภำยในประเทศไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมด  โดยชิ้นส่วนที่
ต้องน ำมำคิดมูลค่ำ  ได้แก่  ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทย  ได้แก่  โครงสร้ำงตัวถัง  กระจกรถยนต์
โดยสำร  เบำะที่นั่งผู้โดยสำร ผ้ำม่ำน  ยำงล้อ  แบตเตอรี่ส ำหรับเครื่องยนต์  อุปกรณ์ดับเพลิง  สำยไฟ         
งำนตัวถังและอ่ืน ๆ ชิ้นส่วนที่ไม่น ำมำคิดมูลค่ำ ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สำมำรถผลิตได้ในประเทศไทย ได้แก่  
เครื่องยนต์  เกียร์ ช่วงล่ำง มอเตอร์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) และแพลตฟอร์ม (เฟรมแชทซี)  
ซึ่งคุณลักษณะของรถโดยสำรปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ที่จะน ำเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ            
ขั้นต่ ำ ดังนี้  

 1. คุณลักษณะท่ัวไป 
  1.1  เป็นรถโดยสำรปรับอำกำศชั้นเดียวชำนต่ ำ (Low Floor) ที่ประกอบในประเทศไทย         
ขนำด 2 เพลำ  ควำมยำวตัวรถไม่น้อยกว่ำ 10.00 เมตรและไม่เกิน 12.00 เมตร โดยขนำดควำมกว้ำง    
ควำมสูง  และระยะห่ำงช่วงล้อ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 2 ข ของกรมกำรขนส่งทำงบก ขับเคลื่อนด้ วย
เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง มีก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 174kW สำมำรถรับน้ ำหนัก
บรรทุกรวม (GVW) ไม่น้อยกว่ำ 16,000 กิโลกรัมและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ประจ ำรถ  ดังนี้         
                           (1) ค้อนทุบกระจกพร้อมระบบสัญญำณเสียงแจ้งเตือนกำรน ำออกมำใช้ จ ำนวนไม่ต่ ำ
กว่ำ 6 อัน                   
                           (2) เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง)  ขนำด  5  ปอนด์  และขนำด  10  
ปอนด์ อย่ำงละ  2  ถัง  ได้มำตรฐำน มอก. และเป็นไปตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
                       (3) ประตูฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติและขนำดสัดส่วนเป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด  
                         (4) ประตูข้ึน-ลงส ำหรับพนักงำนขับรถ 
                         (5) เข็มขัดนิรภัยส ำหรับพนักงำนขับรถ  จ ำนวน 1 เส้น 
                          (6) ภำยในห้องโดยสำรติดตั้งม่ำนบังแสงแดดแบบหีบเพลงชักยกเว้นด้ำนหน้ำเป็นวัสดุ
อย่ำงดีไม่ลำมไฟเป็นสีโทนฟ้ำ (ต้องมีหนังสือรับรองผลกำรทดสอบวัสดุที่ไม่ลำมไฟฯ และส่งให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจรับ) เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก 
                         (7) มีห่วงจับพลำสติกแบบแขวน ที่สำมำรถใช้ในกำรโฆษณำขนำดไม่น้อยกว่ำ                     
5 เซนติเมตร X 9 เซนติเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 อัน  
                         (8) จัดท ำกรอบอลูมิเนียมส ำหรับติดป้ำยโฆษณำ  ขนำด  24  เซนติเมตร  X  42 
เซนติเมตร บริเวณขอบหลังคำเหนือกระจกด้ำนในรถโดยสำรปรับอำกำศ  และมีจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 4 จุด 
                          (9) มีเครื่องปัดน้ ำฝนกระจกบังลมหน้ำชนิดปรับควำมเร็วได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ระดับ        
เป็นแบบใบปัดคู่เข้ำหำกัน  มีระบบฉีดน้ ำล้ำงกระจก   
                        (10) มีระบบ GPS ติดตำมตัวรถต้องติดตั้งสำยสัญญำณท่ีมีคุณสมบัติตำมมำตรฐำน             
ของกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด   
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                 1.2  ลักษณะของตัวรถ โครงสร้ำงรถโดยสำรต้องเป็นโลหะมีควำมแข็งแรง ภำยในรถโดยสำร
และท่ีนั่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบกโดยจ ำนวนที่นั่งผู้โดยสำรไม่น้อยกว่ำ 31 ที่นั่ง (รวม
ที่นั่งส ำหรับคนพิกำรชนิดพับเก็บได้ที่ยึดติดกับโครงสร้ำงรถอย่ำงมั่นคง แข็งแรง ไม่น้อยกว่ำ 4 ที่นั่ง) มีรำว
จับสแตนเลส ส ำหรับผู้โดยสำรยืน  รูปแบบกำรจัดวำงที่นั่งผู้โดยสำรระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งและจ ำนวนผู้โดยสำร
โดยรวม  ให้เป็นไปตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ 
 1.3 ภำยในห้องโดยสำร ต้องมีควำมสูงภำยในตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด
หรือให้ควำมเห็นชอบ  โดยมีกำรบุผนังตกแต่งภำยในให้มีควำมปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำร
ขนส่งทำงบก มีฉนวนที่ไม่ลำมไฟและไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อได้รับควำมร้อน กันเสียงรบกวนและควำมร้อน
จำกพ้ืนผนังและเพดำนหลังคำรถ (Noise and Heat Insulation on Floor Wall and Ceiling) มีหนังสือ
รับรองผลกำรทดสอบส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นหลักฐำนในกำรตรวจรับ 
 1.4 รถโดยสำรจะต้องได้ รับกำรออกแบบให้สำมำรถวิ่ งบริกำรประชำชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตำมสภำพของถนนและสะพำนในเส้นทำงเดินรถถนนสำยหลักในปัจจุบัน โดย
เมื่อมีกำรบรรทุกเต็มอัตรำบรรทุกต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถเว้นแต่ยำงของรถสัมผัสหรือกระแทกกับพ้ืน
ถนนหรือสะพำนในขณะวิ่งใช้งำนต้องมีพ้ืนที่ส ำหรับผู้โดยสำรยืนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ห้องโดยสำร
ขณะวิ่งใช้งำนปกติสูงจำกพ้ืนถนน ไม่เกิน 45 เซนติเมตร  กรณีพ้ืนที่ห้องโดยสำรขณะวิ่งใช้งำนปกติสูงจำกพ้ืน
ถนนเกินกว่ำ 40 เซนติเมตร ต้องมีระบบปรับลดระดับควำมสูงของรถ (Kneeling system) ขณะจอดรับ-ส่ง
ผู้โดยสำรให้มีระดับพ้ืนรถเมื่อวัดจำกขอบประตูทำงขึ้น-ลงของผู้โดยสำรสูงจำกพ้ืนถนนไม่เกิน 40 เซนติเมตร 
  1.5  รถโดยสำรประกอบจำกโรงงำนในประเทศไทยที่ได้มำตรฐำน  โดยต้องแนบส ำเนำหนังสือ
รับรองมำตรฐำน ISO 9001 ด้ำนผลิตหรือประกอบตัวถังรถโดยสำร  และต้องมีส ำเนำใบอนุญำตของโรงงำน
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม (รง.4) และต้องแสดงเอกสำรยืนยันกระบวนกำรผลิตที่สำมำรถท ำซ้ ำได้ และมีระบบ
ควบคุมคุณภำพกำรผลิตให้เป็นไปตำมรถต้นแบบ 
 2. คุณลักษณะเฉพาะของโครงสร้างรถโดยสารฯ 
  2.1 ตัวถังรถโดยสำรจะต้องใช้วัสดุมีมำตรฐำน  เมื่อประกอบเป็นตัวถังรถโดยสำรแล้วจะต้อง
มีควำมมั่นคง  แข็งแรง  ทนทำนต่อกำรผุกร่อน  และปลอดภัยในกำรใช้งำน   ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอ
รำยละเอียดแบบของตัวถังรถโดยสำร  และวัสดุที่ใช้ประกอบตัวถังรถโดยสำรว่ำเป็นโลหะที่มีควำมแข็งแรง  มี
ควำมหนำเท่ำใดและมีกำรออกแบบตัวถังรถโดยสำรว่ำมีควำมกว้ำง  ควำมยำว  ควำมสูงเท่ำใด  ตัวถังต้องมีคิ้ว
รำงน้ ำด้ำนข้ำง  ตั้งแต่ด้ำนหน้ำ ถึงหลัง ทั้งสองข้ำง  โดยก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำ  ดังนี้ 

(1) ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงตัวถังจำกกำรพลิกคว่ ำ (Rool 
Over) ตำมข้อก ำหนดคณะกรรมกำรเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชำชำติ (UNITED NATIONS ECONOMIC 
COMMISSION FOR EUROPE : UNECE) ข้อที่ 66 หรือเทียบเท่ำ  หรือเป็นไปตำมควำมเห็นของกรมกำรขนส่ง
ทำงบก 

(2) วัสดุส ำหรับโครงสร้ำงตัวถังรวมถึงผนังทุกด้ำน  และเพดำนหลังคำในส่วนที่ปรำกฏต่อ 
สำยตำต้องผ่ำนกระบวนกำรทดสอบกำรผุกร่อนด้วยวิธี  Salf Spray Test  ตำมมำตรฐำน ISO 9227  หรือ JIS  
Z 237 เหลือ ASTM B117 หรือเทียบเท่ำ 
                   2.2  เป็นรถโดยสำรฯ ที่มีรูปลักษณ์ที่สะท้อนถึงเทคโนโลยี  กำรออกแบบตัวรถและกำร
ออกแบบด้ำนควำมปลอดภัยที่ทันสมัยมีเอกลักษณ์และเป็นลักษณะรถโดยสำรตอนเดียวชำนต่ ำ (Low Floor)   
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 2.3  โครงคัสซีต้องเป็นโครงคัสซีใหม่  ไม่เคยใช้งำนมำก่อนท ำด้วยโลหะแข็งแรง โดยเป็นคัสซี      
ที่ได้รับกำรออกแบบจำกผู้ผลิตให้เป็นคัสซีรถโดยสำร  และมีมำตรฐำนตำมท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด และ
จะต้องได้รับอนุญำตหรือควำมเห็นชอบให้เป็นคัสซีรถโดยสำรจำกกรมกำรขนส่งทำงบกก่อนกำรส่งมอบรถโดยสำรฯ 
2.4               2.4  คัสซีมีระบบรองรับน้ ำหนักแบบถุงลม (Air Suspension) ทั้ง  4  ล้อ พร้อมระบบกัน
กระเทือนที่มีโช๊คอัพ (Shook absoaber)  ช่วยลดแรงกระแทก 

2.5 ประตูขึ้น-ลงทำงด้ำนซ้ำยส ำหรับผู้โดยสำร  2  ประตูแบบบำนคู่พับสวิงด้ำนในสองข้ำงอยู่
บริเวณด้ำนหน้ำและตรงกลำงตัวรถ  โดยต้องไม่กีดขวำงกำรจัดวำงที่นั่งและกำรขึ้น -ลงของผู้โดยสำรเป็นบำน
ประตู  ที่ใช้กลไกควบคุมกำรปิด-เปิดอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัยตำมท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศก ำหนด โดยมีขนำดควำมกว้ำงของประตูหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 เซนติเมตร ควำมกว้ำงของประตูหลังไม่
น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร และทั้งสองประตูควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 190 เซนติเมตร มีเซ็นเซอร์ป้องกันประตูหนีบ
         2.6 ภำยในห้องโดยสำรมีที่นั่งส ำหรับผู้โดยสำรออกแบบให้โค้งเว้ำรับกับสรีระของท่ำนั่ง             
มีควำมสวยงำม  แข็งแรง  และนุ่มสบำย   โดยในส่วนของเบำะที่นั่งและพนักพิง  บุด้วยฟองน้ ำหนำและหุ้มด้วย 
หนังเทียมที่ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร  ควำมหนำของเบำะที่นั่งและพนักพิงในต ำแหน่งบำงสุด            
ไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร  บุด้วยฟองน้ ำหรือโฟมชนิดหนำ มีควำมหนำแน่นไม่น้อยกว่ำ 33 ± 3 กิโลกรัมต่อ
ลูกบำศก์เมตร  และต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลำมไฟและไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อได้รับควำมร้อน  โดยมีแบบและกำรจัด
วำงที่นั่งผู้โดยสำรตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

2.7  พ้ืนรถภำยในห้องโดยสำรเรียบ  ไม่ลื่น  ปูด้วยวัสดุกันลื่น  ไม่ลำมไฟ  และไม่เป็นสนิม  
เช่น ปูด้วยแผ่น PVC Foam Sheet ที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มม. และวัสดุปูพ้ืนกันลื่นไม่ต่ ำกว่ำระดับ 
DIN51130/R10 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำหรือที่ดีกว่ำที่ท ำให้มีควำมหนำรวม
ไม่น้อยกว่ำ 17 มม. พร้อมใบรับรองผลกำรทดสอบ  มีควำมลำดเอียงบำงพ้ืนที่ กรณีที่ต้องเป็นทำงลำดหรือ
เปลี่ยนระดับจะต้องออกแบบให้มีควำมปลอดภัยในกำรเดินของผู้โดยสำรทั่วไป โดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กรมกำรขนส่งทำงบก 

2.8  มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบอื่นๆ ถูกต้อง ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือ
เป็นไปตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือให้สำมำรถจดทะเบียนเป็นรถโดยสำรตำมมำตรฐำน
ของกรมกำรขนส่งทำงบกได้ 

2.9  สีของรถโดยสำรเป็นสีที่องค์กำรก ำหนดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสีทูโทน                               
ฟ้ำ-ขำว  โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   

(1) สีตัวรถภำยนอก  ใช้มำตรฐำนคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ แบบ 2K ผ่ำนกำร
ทดสอบกำรกัดกร่อนสีตำมมำตรฐำน ASTM D6675 หรือเทียบเท่ำ 

(2) กำรพ่นสีภำยนอกพ่นสีรองพ้ืนอย่ำงดี ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น  แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง 
(3) กำรป้องกันสนิม  สำรกันสนิมมีคุณภำพสูงสำมำรถป้องกันสนิม, กำรผุกร่อน, 

ควำมชื้น,   น้ ำ ได้เป็นอย่ำงดี เป็นผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001 
และ ISO 14001 วัสดุกันสนิมที่ใช้ฉีดพ่นมีควำมยืดหยุ่นสูง  ในขณะรถมีกำรเคลื่อนไหวและมีกำรรับประกัน
คุณภำพ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  มีศูนย์บริกำรภำยในประเทศ  รถที่ส่งมอบต้องพ่นสำรกันสนิม  ภำยในประตูและ
บล็อกตัวถังรอบคัน, โครงฝำกระโปรงห้องเครื่องและตำมตะเข็บ, บังโคลนและใต้ท้องรถ 

(4) มีกำรทดสอบ Water spray test   
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                    2.10  มี เครื่องมืออุปกรณ์และส่วนควบอ่ืน ๆ ถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงหรือเป็นไปตำมเงื่อนไขตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกให้ควำมเห็นชอบ  เพ่ือให้สำมำรถจดทะเบียน
เป็นรถโดยสำรตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบกได้ 
                   2.11  มีกันชนด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง  โดยมีคำนที่ท ำจำกเหล็กหรือวัสดุอ่ืนที่มีควำมต้ำนทำน
กำรดัด (Bending Stiffness)  โดยทดสอบตำมมำตรฐำน ASTM E 290 มีควำมแข็งแรง 
               3. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องยนต์รถโดยสารฯ 
     3.1 เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำมีมำตรฐำนไอเสีย
ตำมท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ174 kW ตำมข้อก ำหนด              
ของกรรมำธิกำรเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชำชำติ (UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSTION FOR 
EUROPE ; UNECE) ข้อที่ 85 ว่ำด้วยเรื่องก ำลังม้ำสุทธิ (NET POWER) ของเครื่องก ำเนิดที่ใช้ในกำรขับเคลื่อน
หรือตำมข้อก ำหนดประชำคมเศรษฐกิจยุโรป (EUROPEAN  ECONOMICS COMMISSION; EEC)  (EUROPEAN 
ECONOMICS COMMISSION 80/1269/ECE;ENGINE POWER OF MOTOR VEHICLE)  โดยจะต้องระบุ
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
   - ควำมจุของ กระบอกสูบ (CC.)  
   - เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) 
   - ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุด (Maximum Engine Power) 
   - แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์(Maximum Engine Torque) 
   - อัตรำส่วนกำรอัด (Compression Ratio) 
     3.2 ถังก๊ำซ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบส ำหรับก๊ำซธรรมชำติอัดและกำรติดตั้งให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 

3.2.1 ถังก๊ำซหรือภำชนะบรรจุก๊ำซธรรมชำติอัดต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน มอก.2311 
หรือ ISO 11439 หรือ ECE R 110 หรือ ANSI/CSA NGV 2 และต้องยึดให้แน่นกับตัวรถในบริเวณที่มีควำม
แข็งแรง  โดยมีขนำดหรือจ ำนวนถังก๊ำซที่ติดอยู่ที่รถโดยสำร  ปริมำตรรวมไม่น้อยกว่ำ 900 ลิตรน้ ำ  

3.2.2 กำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง
ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ข้อก ำหนดของคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชำชำติ เลขที่ 
ECE R 110 

(2) มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ระบบกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยำนยนต์ มำตรฐำนเลขท่ี มอก. 2333 ดังนี้ 

 (ก) เล่ม 1 ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัย 
 (ข) เล่ม 2 วิธีทดสอบ 

(3) มำตรฐำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน เลขที่ ISO 15501 
 3.3 เครื่องยนต์ที่น ำมำใช้ประกอบเป็นรถโดยสำรฯ  จะต้องสำมำรถใช้ก๊ำซธรรมชำติอัด 
(CNG) ที่มีจ ำหน่ำยภำยในประเทศไทย 
     3.4  มำตรฐำนไอเสียเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมรถยนต์ขนำดใหญ่ที่ใช้
เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง  เฉพำะด้ำน
ควำมปลอดภัย : สำรมลพิษจำกเครื่องยนต์ ระดับที่ 1 (มอก.2320-2552) (ยูโร 3) หรือสูงกว่ำ (ยูโร 4, ยูโร 5) 
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 4.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบส่งก าลังรถโดยสารฯ 
  เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) โดยมีเกียร์เดินหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 สปีด 
 5. คุณลักษณะเฉพาะของระบบห้ามล้อรถโดยสารฯ 
  5.1 ระบบห้ำมล้อเท้ำ  เป็นแบบใช้ลมอัดหรือลมดันน้ ำมัน  และมีเครื่องวัดควำมดันลมหรือ
สัญญำณเตือนติดตั้งไว้ในที่ซึ่งผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ง่ำย เพื่อควำมปลอดภัย 
  5.2 มีระบบเบรกแบบ Antilock Brake System (ABS) ทั้งล้อหน้ำและล้อหลัง แยกออกเป็น 
2 วงจรอิสระ 
                    5.3  มีห้ำมล้อมือเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
     5.4  ระบบเบรกท้ังหมดจะต้องมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตซึ่งไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์              
ที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด   

 6. คุณลักษณะเฉพาะของระบบบังคับเลี้ยวรถโดยสารฯ 
  6.1 พวงมำลัยอยู่ด้ำนขวำสำมำรถปรับระดับสูงต่ ำและมุมเอียงได้ 
  6.2 มีระบบช่วยผ่อนแรงแบบ Electric Power Steering หรือแบบ Hydraulic Power 
Steering 
                    6.3 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 12.00 เมตร  

               7. คุณลักษณะเฉพาะของระบบกงล้อและยางรถโดยสารฯ 
  7.1  กงล้อและยำงต้องใช้ขนำดเดียวกันทุกล้อ และเป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่ง
ทำงบกประกำศก ำหนด  
                   7.2  ยำงเป็นยำงชนิดเรเดียล (Radial) ที่ได้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม(มอก.) 

  8.  คุณลักษณะเฉพาะของระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ 
     8.1 ใช้ระบบไฟฟ้ำ ขนำด  24  โวลต์  (โดยใช้แบตเตอร์รี่  ขนำด 12 โวลต์  2 ลูกต่อนุกรมกัน)  
ขนำดของแต่ละลูกไม่น้อยกว่ำ 200 แอมแปร์ - ชั่วโมง  (จ ำนวน 4 ลูก) ที่สำมำรถจ่ำยภำระทำงไฟฟ้ำอ่ืน ๆ                               
ได้เพียงพอกับกำรใช้งำน   
                    8.2  มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Alternator) สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำเพียงพอต่อกำรใช้งำน 
   8.3 สำยไฟฟ้ำต้องเป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้มสำย และมีขนำดเหมำะสมกับปริมำณกระแสที่ใช้งำน
โดยมีควำมปลอดภัยในกำรป้องกันเพลิงไหม้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (มอก.)   
   8.4 มีโคมไฟส่องสว่ำงภำยในตัวรถโดยสำรเป็นหลอด LEDจ ำนวน 8 จุด ควำมสว่ำงบริเวณ
พ้ืนทำงเดินไม่ต่ ำกว่ำ 100 LUX และแสงสว่ำงบริเวณทำงขึ้น ลง ไม่ต่ ำกว่ำ 150 LUX  
     8.5 แผงหน้ำปัดมีมำตรวัดควำมเร็ว ระยะทำง เชื้อเพลิง ควำมร้อนและสัญญำณเตือนอื่น ๆ 
ตำมกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
                    8.6  มีกำรแสดงค่ำตัวแปรต่ำง ๆ ของแบตเตอรี่  โดยอ้ำงอิงตำมระบบจัดกำรแบตเตอรี่ใน
รูปแบบตัวเลขหรือรูปภำพ 
     8.7 ระบบปรับอำกำศจะต้องสำมำรถท ำควำมเย็นในห้องโดยสำรได้สม่ ำเสมอ โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยที ่ 22 -25 องศำเซลเซียส  ในขณะมีผู้โดยสำร 60 คน  โดยท ำกำรวัดอุณหภูมิที่บริเวณ
ด้ำนหน้ำ ตรงกลำง  และด้ำนหลังห้องโดยสำร  โดยใช้เทอร์โมสตัท (Thermostat) ที่มีควำมแม่นย ำ  พร้อมทั้ง
ติดตั้งดิจิทัลเทอร์โมมิเตอร์  ใช้น้ ำยำชนิดที่ไม่ท ำให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น R – 134A  หรือเทียบเท่ำ
หรือดีกว่ำ  มีช่องระบำยอำกำศบนหลังคำไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ำ พร้อมทั้งติดตั้ง
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เครื่องปรับอำกำศบนหลังคำ และเมื่อรวมควำมสูงกับตัวรถต้องมีควำมสูงไม่เกินกว่ำที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศก ำหนด  แบบสโครล (Scroll) หรือดีกว่ำ           
  8.8 ระบบปรับอำกำศเป็นระบบปรับอำกำศชนิดไฟฟ้ำ  คอมเพรสเซอร์ถูกขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ำที่ออกแบบมำส ำหรับระบบปรับอำกำศ  และต้องเป็นแบบสโครล (Scrool compressor Type) 
หรอืดีกว่ำและมีประสิทธิภำพควำมเย็นไม่น้อยกว่ำ 100,000 BTU/ชม.  ทั้งนี้ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของระบบปรับ
อำกำศ เช่น คอยล์ร้อน  คอยล์เย็น  มอเตอร์  พัดลม  ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน  และเป็นของแท้จำกโรงงำนผู้ผลิต  
ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO  เป็นรุ่นใหม่ล่ำสุดที่ผลิตจ ำหน่ำยในปัจจุบัน  ผู้เสนอรำคำ            
ต้องแนบแคตตำล็อก  และหนังสือรับรองจำกโรงงำนผู้ผลิต  มีหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย  และมีหนังสือ
รับรองจำกผู้ผลิตให้กำรรับรองกำรส ำรองอะไหล่บริกำรไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  ระบบปรับอำกำศที่เสนอมีตัวแทน
จ ำหน่ำยและศูนย์บริกำรภำยในประเทศไทย 
  
               9. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการท างานรถโดยสารฯ 
 9.1 เครื่องขยำยเสียงขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนต้องถูกออกแบบให้สะดวก
ต่อกำรใช้งำนเพ่ือใช้ประกำศเสียงบนรถโดยสำรพร้อมล ำโพงขนำด 4 นิ้ว 8 โอมห์  จ ำนวน 8 ตัว ในต ำแหน่ง         
ใต้หลังคำที่เหมำะสมที่ผู้โดยสำรภำยในรถสำมำรถได้ยินอย่ำงชัดเจน  และสำมำรถต่อกับระบบประกำศป้ำย
โดยสำรของระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ  (GPS)  โดยเดินสำยสัญญำณชนิด RG58 ไปยัง
อุปกรณ์สั่งกำรท ำงำนของระบบตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) (server)  โดยหัวด้ำนรับ
สัญญำณเป็นชนิด 2 ขำ หัวตัวผู้ (3-2P connector male)  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สั่งกำรท ำงำนของระบบ
ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติกำรเดินรถ (GPS) (server) 
                   9.2 กระจกมองข้ำง  2  บำน ซ้ำย -ขวำ  ปรับมุมได้ด้วยมือ และกระจกมองหลังภำยใน              
1 บำนขนำดใหญ่เหมำะสมกับกำรใช้งำนได้ดีโดยให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกรมกำรขนส่งทำงบก 
                   9.3  ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (Close Circuit Television : CCTV) ภำยในรวม 4 จุด  
ด้ำนหน้ำ – ด้ำนหลังส ำหรับกล้องถ่ำยภำยในตัวรถ  และกล้องหน้ำรถเพ่ือบันทึกภำพกำรขับขี่ และกล้อง              
หลังรถเพ่ือบันทึกภำพ VDO ปรำกฏภำพ เสียง และบอกระยะห่ำงจำกสิ่งกีดขวำงด้ำนหลังเป็นรูปภำพที่มีสเกล
และบอกหน่วยเป็นตัวเลข  เซนติเมตร โดยตัวกล้องให้ติดตั้งอยู่ภำยในตัวรถติดตั้งเครื่องนับจ ำนวนผู้โดยสำร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงบริเวณประตูหน้ำ ประตูหลัง  และให้เป็นระบบเดียวกับที่องค์กำรใช้  และมีจอแสดง
ภำพสีแบบ LCD ขนำดไม่  ต่ ำกว่ำ 4 นิ้ว แสดงภำพของกล้องวงจรปิด ได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน (Day Night 
Camera)  และสำมำรถปรับภำพอัตโนมัติ  โดยมีควำมละเอียดของภำพไม่น้อยกว่ำ 300,000 Pixels  ควำม
คมชัดของกล้อง  ไม่น้อยกว่ำ 400 TVL มีขนำดควำมกว้ำงเลนส์ (Board – Lens) ไม่น้อยกว่ำ 2.8 ม.ม. 
เพ่ือให้ภำพมีควำมชัดลึก (Depth of  field) สำมำรถบันทึกภำพได้ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  และกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดทุกจุดสำมำรถเชื่อมต่อระบบภำพและเสียงออนไลน์ได้ด้วย โดยสำมำรถเชื่อมต่อและใช้งำนร่วมกับ
ระบบที่องค์กำรใช้ในปัจจุบัน 
                  9.4  ติดตั้งจอแสดงภำพแบบแอลอีดี (Light-Emitting Diode,LED) ขนำดไม่น้อยกว่ำ                      
22 นิ้ว หรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ  ติดตั้งบริเวณด้ำนหลังคนขับรถ และตรงกลำงของรถโดยสำร                         
โดยสำมำรถเชื่อมต่อและใช้ร่วมกับระบบที่องค์กำรใช้ในปัจจุบันได้ 
                  9.5  ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ำ สำยสัญญำณและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสำมำรถรองรับสื่อสำร
ข้อมูลภำยในตัวรถรถหรือสำมำรถเชื่อมต่อสัญญำณไฟเพ่ือใช้ในกำรบอกสถำนะ เช่น สัญญำณประตูเปิดหรือ
ปิดสถำนะเครื่องยนต์ติดเครื่องอยู่หรือไม่ (Vehicle Communications System)                                                                            



  
- 60 - 

 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

9                9.6  จัดเตรียมพ้ืนที่ระบบสำยไฟ สำยสัญญำณและช่องต่อสำยไฟสัญญำณเพ่ือรองรับ                  
กำรต่อเชื่อมส ำหรับติดตั้ง ระบบ e-Ticket บริเวณทำงขึ้นด้ำนหน้ำและตรงกลำงของรถโดยสำร  (ควรมีแบบ
ประกอบด้วย)                         9                
 9.7  ป้ำยสัญญำณ (Signage) มีรำยละเอียดดังนี้ 

(1)  ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์ บอกหมำยเลขเส้นทำงและชื่อต้นทำง-ปลำยทำง ติดตั้งด้ำนหน้ำ
รถและด้ำนหลังรถ ในส่วนของด้ำนหน้ำรถให้มีขนำดกรอบไม่น้อยกว่ำ 40 X 170 เซนติเมตร และด้ำนหลังรถ
ให้มีขนำดกรอบไม่น้อยกว่ำ 20x120 เซนติเมตร และบริเวณด้ำนข้ำงซ้ำยเหนือประตูหรือด้ำนข้ำงของประตู
ทำงขึ้น–ลง ให้มีขนำดกรอบไม่น้อยกว่ำ 20 x 75 เซนติเมตร แสดงตัวอักษรวิ่งภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ โดย
ด้ำนหน้ำรถขนำดควำมสูงไม่น้อย 30 เซนติเมตร ด้ำนหลังรถและบริเวณด้ำนข้ำงซ้ำยเหนือประตูหรือด้ำนข้ำง
ของประตูทำงขึ้น–ลง ขนำดควำมสูงไม่น้อย 15 เซนติเมตร (รวมสระและวรรณยุกต์) สำมำรถปรับเปลี่ยน
ข้อควำมตำม ควำมต้องกำรขององค์กำร  

(2)  ป้ำยอิเล็กทรอนิกส์บอกหมำยเลขเส้นทำงและแสดงรำยละเอียดเส้นทำง ติดตั้ง
ด้ำนข้ำง  ระหว่ำงประตูทำงข้ึนและทำงลงให้มี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20 x 120 เซนติเมตร แสดงตัวอักษรวิ่งภำษำไทย
หรือภำษำอังกฤษขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร (รวมสระและวรรณยุกต์)  เซนติเมตร สำมำรถปรับเปลี่ยน
ข้อควำมตำมควำมต้องกำรขององค์กำร  
 9.8  ติดตั้งนำฬิกำดิจิตอล 1 เครื่อง โดยมีขนำดตัวเลขที่มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 2 นิ้ว                    
ไว้ระหว่ำงด้ำนหน้ำรถที่ผู้โดยสำรสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน   
 10. คุณลักษณะของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ
บนรถโดยสารฯ 
                   กำรจัดอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคนพิกำรบนรถโดยสำรฯ 

(1) มีประตูทำงเข้ำ-ออกทำงด้ำนซ้ำยส ำหรับผู้โดยสำร 2 ประตู บริเวณด้ำนหน้ำและ                       
ตรงกลำงรถ  โดยประตูรถบริเวณตรงกลำงรถให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร ไม่มีเสำหรือ             
สิ่งกีดขวำงกำร  ขึ้น-ลงของผู้โดยสำรพิกำร และต้องมีแสงส่องสว่ำงเพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนในเวลำกลำงคืน 

(2) ติดตั้งทำงลำดที่มีลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติ ตำมที่ก ำหนดไว้ตำมประกำศกรมกำร
ขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดลักษณะ  ขนำด  และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์ส ำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่คนพิกำร พ.ศ. 2555 ข้อ 8  ดังนี้ 
   ข้อ 8 ทำงลำดต้องมีลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติดังนี้ 
          (2.1)  มีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร โดยเมื่อวำงเทียบกับทำงเท้ำต้องมี
ควำมลำดชันไม่เกินกว่ำ 1 ต่อ 8 ในแนวตั้งต่อแนวรำบ และกรณีที่วำงเทียบกับระดับพื้นดินต้องมีควำมลำดชัน
ไม่เกินกว่ำ 1 ต่อ 3 ในแนวตั้งต่อแนวรำบ  โดยต้องรับน้ ำหนักคนพิกำรและรถคนพิกำรได้อย่ำงเหมำะสมและ
ปลอดภัยเมื่อใช้งำน กรณีที่มีควำมยำวมำกกว่ำ 1.20  เมตร  ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้รถคนพิกำรตกจำกทำง
ลำดด้วย 
    (2.2)  ระบบจะท ำงำนต่อเมื่อรถจอดหยุดนิ่ง    
                    (2.3)  มีอุปกรณ์ป้องกันมิให้รถคนพิกำรตกจำกทำงลำด  โดยขอบมุมของ       
ทำงลำดต้องไม่มีส่วนแหลมคม 
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          (2.4)  ในกรณีที่เป็นแบบถอดได้ต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง  มีควำมปลอดภัย  
ในกำรใช้งำน และต้องจัดเก็บในที่ท่ีเหมำะสม   
                  “หมายเหตุ  ปลายของทางลาดและเบ้ารับต้องท ามุมไม่เกิน 45 องศา (มองมุม      
ด้านคนขึ้น) และปิดสนิทกับพื้นรถโดยสารเพื่อมิให้เกิดการสะดุด” 
 

    (3) จัดให้มีพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรอย่ำงน้อย 2 ที่ อยู่ใกล้บริเวณประตูตรงกลำง              
รถโดยสำร โดยมีควำมกว้ำง x ยำว ไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร X 130 เซนติเมตรต่อ 1 ที่  มีพ้ืนผิวแบบ              
กันกำรลื่นไถลและให้ติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับยึดตรึงเก้ำอ้ี เข็นคนพิกำร  เพ่ือป้องกันกำรลื่นไถลของเก้ำอ้ีเข็น                     
คนพิกำร (ที่สำมำรถปลดออกได้ง่ำยในกรณีฉุกเฉิน)  พร้อมติดภำพสัญลักษณ์คนพิกำรบริเวณเหนือพ้ืนที่จอด
เก้ำอ้ีเข็นคนพิกำร  ลักษณะกำรติดตั้งให้เก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรหันหน้ำไปทำงด้ำนหน้ำรถโดยสำร  และ เป็นไป
ตำมท่ีกรมกำรขนส่งประกำศก ำหนด 
     (4) จัดให้มีที ่นั ่งส ำหรับคนพิกำรชนิดพับเก็บได้ เป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศก ำหนด  โดยที่นั่งยึดติดกับผนังด้ำนข้ำงรถโดยสำรด้ำนเดียวกันกับคนขับรถ  จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 4 ที่นั่ง  ต้องติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรงมีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนภำยในบริเวณพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ี   
เข็นคนพิกำร  โดยเมื่อพับเก็บแล้วต้องไม่กีดขวำงหรือยื่นล้ ำเข้ำไปในพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ีเข็นคนพิกำร และให้ติด
ภำพสัญลักษณ์คนพิกำรบริเวณเหนือที่นั่งพับเก็บได้พร้อมข้อควำมที่แสดงให้ผู้โดยสำรทั่วไปทรำบว่ำเมื่อมี
ผู้โดยสำรที่ใช้เก้ำอ้ีเข็นคนพิกำรขึ้นมำบนรถโดยสำรควรสละที่นั่งและพับที่นั่งเก็บ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่จอดเก้ำอ้ี
เข็นคนพิกำร และให้เป็นไปตำมกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
  (5) ให้ติดตั้งกริ่งสัญญำณหยุดรถ ภำยในบริเวณที่นั่งส ำหรับคนพิกำร  โดยอยู่สูงจำกพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 70 เซนติเมตร แต่ไม่เกินกว่ำ 1.20 เมตร และเมื่อกดกริ่งสัญญำณแล้ว ให้มีสัญญำณเสียงที่              
ต่ำงจำกสัญญำณเสียงกดกริ่งให้รถจอดของคนทั่วไป พร้อมกับมีสัญญำณไฟกระพริบแสดงบริเวณใกล้ๆ                          
กริ่งสัญญำณเพ่ือให้คนพิกำรหูหนวกรับทรำบว่ำกริ่งสัญญำณท ำงำนและพนักงำนขับรถได้ยินเสียงกริ่งสัญญำณแล้ว 
       นอกจำกสัญญำณกริ่งส ำหรับคนพิกำรแล้วให้ติดตั้งกริ่ง (อย่ำงน้อย 8 จุด) บริเวณทำง
ขึ้น-ลงด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ตรงกลำง 2 กริ่ง 
   (6)  ติดภำพสัญลักษณ์คนพิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 25  x 25 
เซนติเมตร ทั้งที่ ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง และด้ำนหลังตัวรถ เพ่ือแสดงว่ำรถโดยสำรคันนี้ คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง
และใช้ประโยชน์ได้       
                     11. ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถโดยสารฯ 
    11.1 โลหะและวัสดุ ที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง  เก้ำอ้ี และยำง  และวัสดุที่น ำมำใช้ประกอบเป็น
โครงสร้ำงตัวถังรถโดยสำรฯ  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำน ISO 9001 และ
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมกำรขนส่งทำงบก 
  11.2  กระจกรถโดยสำรฯ ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                               (1) กระจกหน้ำรถ (Front windshield) เป็นกระจกนิรภัยลำมิเนท (Laminated 
glass) 2 ชั้น 2 บำน ซ้ำย-ขวำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร 
                               (2) กระจกหลังรถ (Rear windshield) เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
                               (3) กระจกข้ำงรถ (Side wind shield) เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Temper glass) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
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                               (4) กระจกทำงออกฉุกเฉิน (Safety window) เป็นกระจกนิรภัยเทมเปอร์ 
(Temper glass) จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 บำน ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
                 12. รำยละเอียดของรถโดยสำรพร้อมแคตตำล็อก 
                       รำยละเอียดของรถโดยสำรพร้อมด้วยแคตตำล็อกเป็นไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิตรถโดยสำร    
ปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรำยละเอียดของรถโดยสำรปรับ
อำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ (NGV)  ที่ประกอบด้วย แบบไฟฟ้ำ แบบโครงสร้ำงรถระบบปรับอำกำศขนำด
แบตเตอรี่  ระบบเบรก  ระบบกันสะเทือน  และข้อมูลทำงเทคนิคของเครื่องยนต์  พร้อมแคตตำล็อกมำเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ                                                                    
                13. รถโดยสำรปรับอำกำศที่เสนอรำคำต้องมีรำยละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ ตำมประกำศ
กรมกำรขนส่งทำงบก และกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ประกำศและบังคับใช้ในปัจจุบันและที่ประกำศเพ่ิมเติม 
เช่น 

13.1 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมรถยนต์ขนำดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกำยไฟที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัย : สำร
มลพิษจำกเครื่องยนต์ ระดับท่ี 1 (มอก.2320-2552) 

13.2  กฎกระทรวง ก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซ 
ธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 

13.3  กฎกระทรวง ฉบบัที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 
2522 

13.4 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง เกณฑ์ของระดับเสียงที่เกิดจำกเครื่องก ำเนิด
พลังงำนของรถ พ.ศ.2530 

13.5 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ชนิด ประเภท และขนำดของเครื่องดับเพลิง              
ที่ตอ้งมีไว้ประจ ำรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร พ.ศ. 2542 

13.6 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง แบบและกำรจัดวำงที่นั่งผู้โดยสำรของรถที่ใช้
ในกำรขนส่งผู้โดยสำรและรถขนำดเล็ก พ.ศ. 2549 
                      13.7 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2550 
                      13.8 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรติดตั้ง และกำรออก
หนังสือรับรองกำรติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิงตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2560 
                       13.9 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก
ของรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำรที่มีเครื่องปรับอำกำศ พ.ศ. 2551 
                       13.10 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรือง ก ำหนดคุณลักษณะ ระบบกำรท ำงำนและ
ประสิทธิภำพห้ำมล้อ และกำรให้ควำมเห็นชอบแบบคัสซีส ำหรับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 
2554 

13.11 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรให้ควำมเห็นชอบแบบคัสซีและ                   
จดทะเบียนรถยนต์ขนำดใหญ่ที่ ใช้ เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกำยไฟที่ ใช้ก๊ำซธรรมชำติหรือ                                    
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ประกำศ ณ วันที่ 18 
สิงหำคม 2554) 
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                      13.12 ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดลักษณะ ขนำด และคุณสมบัติของ
เครื่องอุปกรณ์ ส ำหรับรถท่ีจะมีไว้ใช้อ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำร พ.ศ. 2555 
                      13.13  ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ใน
กำรขนส่งผู้โดยสำรที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถก่อนกำรจดทะเบียน พ.ศ. 2558        
                      13.14  ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดคุณลักษณะและระบบกำรท ำงำน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถที่ใช้ในกำรขนส่ง พ.ศ. 2558 
                     13.15  ผู้ชนะกำรประกวดรำคำฯจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎกระทรวง และระเบียบ
ของทำงรำชกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

………………………………… 
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เอกสารแนบ 2 

วัตถุประสงค์ที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 2 : การน าเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช้ 
ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP) 
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๑. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 -2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและรองรับ
การให้บริการ จึงมีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร  (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร จากเขตการเดินรถมายัง
หน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
เงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบ ารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหาร
สัญญา ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development : HRD) ระบบเงินเดือน และระบบบริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self – 
Service : ESS) เพ่ือทดแทนการท างานของระบบในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานที่ไม่
รองรับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่เพ่ิมข้ึน เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการ
ขยายตัว 
  เมื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) สามารถบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
ส่งผลให้ ขสมก. สามารถลดจ านวนพนักงานสนับสนุนลงได้ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ ERP ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนกลางและเขต
การเดินรถ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบ 
สารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร จากเขตการ
เดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 ผลผลิต :  ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) 

 ตัวชี้วัด :     มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร รองรับการบริหารจัดการในส่วนของการติดตามแผนงาน/
โครงการ การบริหารสัญญา การบริหารจัดการบุคลากร (HRD) การซ่อมบ ารุง 

5. งบประมาณ 

 ค่าบริหารโครงการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3.725 ล้านบาท 
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6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษา บริหารโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ ขสมก.

ผอก.

2 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษาบริหารโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก.

3 น าร่างขอบเขตของงานจ้างทีป่รึกษาบริหารโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ขสมก.  เสอน ผอก.อนุมัติ

4 ประกาศแผนการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจ้างทีป่รึกษาบริหารโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ ขสมก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผอก.

6 ท าหนังสือเชิญทีป่รึกษามาเสนอราคา

7
คณะกรรมการด าเนินการจ้างทีป่รึกษาบริหารโครงการ ฯ พิจารณาผลการเสนอราคา
และน าเสนอ ผอก.อนุมัติ

8 ท าสัญญาว่าจ้าง สกม.
9 ท่ีปรึกษาจัดส่งแผนการด าเนินงาน (ภายใน 15 วัน จากวันลงนามสัญญา) ทีป่รึกษา
10 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

(Enterprise Resource Planning : ERP) ส่งร่าง TOR ใหท้ีป่รึกษา เพื่อพิจารณาใหค้วามเหน็
คณะกรรมการ TOR

11 ท่ีปรึกษาพิจารณาร่าง TOR  ของคณะกรรมการ ทีป่รึกษา
12 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

(Enterprise Resource Planning : ERP)พร้อมอปุกรณ์ ประชุมร่วมกบัทีป่รึกษา  เพื่อพิจารณาร่าง TOR 
และราคากลาง

คณะกรรมการ TOR/
ทีป่รึกษา

13 น าร่างขอบเขตโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทีป่รับปรุง
เสนอ ผอก. ใหค้วามเหน็ชอบ

คณะกรรมการ TOR

14 น าร่างขอบเขตโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและราคากลาง
เสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การเพื่อทราบ

คณะกรรมการด าเนินการ
จ้าง

15 ผู้ชนะการประกวดราคา ติดต้ังระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน (360 วัน)
15.1 งวดที ่1 แผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด (30 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงาน

15.2 งวดที ่2 จัดส่งรายงานผลการวิเคราะหผ์ลการออกแบบกระบวนการปฏบิติังาน ด้านบริหารองค์กร 
(150 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 10 % ของมูลค่าโครงการ

15.3 งวดที ่3 จัดส่งรายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) (330 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงาน

15.4 งวดที ่4 จัดส่งแผนการติดต้ังและทดสอบระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่ขสมก.ก าหนด (360 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ

15.5 งวดที ่5 ส่งมอบและติดต้ังอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ตามเอกสารหมายเลข 1 ติดต้ังและ
ทดสอบระบบ (480 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงาน
15.6 งวดที ่6 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ และประเมินผลผู้ทีผ่่านการฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบ (510 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
15.7 งวดที ่7 รายงานผลการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (540 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ

15.8 งวดที ่8 รายงานผลการประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์การ (ERP) (630 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 30 % ของมูลค่าโครงการ
16 ประเมินผลการใช้งาน สทส.

คณะกรรมการด าเนินการ
จ้าง

ล ำดบั ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมำณ 2563 ปงีบประมำณ 2564 ปงีบประมำณ 2565 ปงีบประมำณ 2566

คณะกรรมการ/
ผู้ชนะการประกวดราคา

คณะกรรมการ TOR

ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
วัตถุประสงค์ท่ี 1 

กลยุทธ์ที่ 3 : เสน้ทางการเดินรถ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

เส้นทางรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ขสมก. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารในเส้นทางหมวด 1 ในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องแล้ว จ านวน  108 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางหลัก 40 
เส้นทาง, เส้นทางรอง 15 เส้นทาง, เส้นทางวงกลม 29 เส้นทาง และเส้นทางด่วน 24 เส้นทาง ดังนี้ 
  

เส้นทางฟื้นฟู 108 เส้นทาง 
 

 
  

หลัก รอง วงกลม ทางด่วน รวม กม.เฉลี่ย ขัน้ต ่า ขัน้สูง
1 6 0 2 8 16 26 408 489
2 13 1 1 1 16 23.3 309 370
3 3 0 1 7 11 27 259 310
4 3 4 4 1 12 18 244 293
5 3 2 4 4 13 26 347 416
6 6 1 5 1 13 26.7 325 392
7 5 3 4 2 14 22.6 320 384
8 1 4 8 0 13 12.8 288 346

รวม 40 15 29 24 108 22.8 2,500 3,000

เขต
เส้นทาง จ่านวนรถ
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 
 

ล่าดับ สาย ถนน ต้นทาง - ปลายทาง
ระยะทาง

(กม.)
เขต จดุพักรถต้นทาง จดุพักรถปลายทาง

1 A1 พหลโยธิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) – สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร)

46 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าหมอชิต 2

2 A2 วิภาวดีรังสิต รังสิต – ถนนวิภาวดีรังสิต -  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 32 1 อูรั่งสิต อนุสาวรีย์ชัยฯ
3 A3 รามอนิทรา บางเขน-ถนนรามอนิทรา-มนีบุรี 18 1 อูบ่างเขน อูม่นีบุรี
4 A4 ล่าลูกกา บางเขน  - ล่าลูกกา 28 1 อูบ่างเขน ตลาดล่าลูการ
5 A5 จรัญสนิทวงศ์ บางเขน - สถานีรถไฟฟา้บางหว้า 26 1 อูบ่างเขน วนกลับ
6 A6 ประดิษฐ์มนูธรรม บางเขน-มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 20 1 อุบ่างเขน ม.ราม
7 A7 รามค่าแหง มนีบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 26 2 อูม่นีบุรี อนุสาวรีย์ชัยฯ
8 A8 เพชรบุรี สวนสยาม – เทเวศร์ 34 2 อูส่วนสยาม ท่าเทเวศน์
9 A9 สุวินทวงศ์ มนีบุรี – หนองจอก - ตลาดหลวงแพง่ 28 2 อูม่นีบุรี ตลาดหลวงแพง่
10 A10 นิมติรใหม,่ประชาร่วมใจ มนีบุรี – ถนนประชาร่วมใจ - หมูบ่้านเธียรทอง 3 24 2 อูม่นีบุรี หมูบ่้านเธียรทอง 3
11 A11 สุวินทวงศ์,ราษฎร์อทุิศ มนีบุรี – ถนนราษฎร์อุทศิ - หนองจอก 18 2 อูม่นีบุรี วนกลับ

12 A12 ร่มเกล้า
มนีบุรี – สถานีรถไฟฟา้ลาดกระบัง - ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

18 2 อูม่นีบุรี สุวรรณภูมิ

13 A13 ศรีนครินทร์ -บางกะปิ มนีบุรี - แฮปปีแ้ลนด์ 24 2 อูม่นีบุรี วนกลับ

14 A14 ร่มเกล้า-ศรีนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง – คลองเตย

38 2 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อูค่ลองเตย

15 A15 ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง – สถานีรถไฟฟา้หัวหมาก

22 2 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วนกลับ

16 A16 เสรีไทย สวนสยาม - นิมติรใหม ่- ล่าลูกกา 22 2 อูส่วนสยาม ตลาดใหญ่ล่าลูกกา
17 A17 รามค่าแหง เคหะฉลองกรุง – ห้างสรรพสินค้าเดอะพาสโิอ้ 28 2 เคหะฉลองกรุง ห้างพาสิโอ้
18 A18 สุขุมวิท พพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ – สถานีรถไฟหัวล่าโพง 22 3 พพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ หัวล่าโพง
19 A19 ศรีนครินทร์ แพรกษา (บ่อดิน) - แฮปปีแ้ลนด์ 32 3 อูแ่พรกษา วนกลับ
20 A20 สุขุมวิท หนามแดง-สวนลุมพนิี 22 3 หนามแดง สวนลุมพนิี
21 A21 พระราม 3 คลองเตย - สถานีรถไฟฟา้ท่าพระ 16 4 อูค่ลองเตย วนกลับ
22 A22 รัชดาภิเษก คลองเตย - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(จตุจักร) 20 4 อูค่ลองเตย ท่าหมอชิต
23 A23 สีลม,ราชด่าริ เซ็นทรัลพระราม 3 - สถานีกลางบางซื อ 20 4 อุส่าธุประดิษฐ์ MRT บางซื อ
24 A24 พระราม 2 สมทุรสาคร – ถนนพระราม 2 - แยกมไหสวรรย์ 34 5 สนามกฬีาสมทุรสาคร วนกลับ
25 A25 เสรีไทย มนีบุรี - เสรีไทย - สถานีรถไฟฟา้ล่าสาลี 12 2 อูม่นีบุรี วนกลับ

26 A26 สุขสวัสด์ิ ป้อมพระจุลจอมเกล้า – ถนนสุขสวัสด์ิ - ท่าเรือดินแดง 30 5 ป้อมพระจุลฯ ท่าน้่าดินแดง

27 A27 หทัยราษฎร์ มนีบุรี - วงศกร - บานเขน 30 2 อูม่นีบุรี อูรั่งสิต 

28 A28 กลัปพฤกษ์
สถานีรถไฟฟา้ตลาดพลู – ถนนกลัปพฤกษ ์- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน

30 5 มจธ.บางขุนเทียน สถานีรถไฟฟา้ตลาดพลู

29 A29 กาญจนาภิเษก บรมราชชนนี-เซ็นทรัลพระราม 2  24 6 อูแ่สมด่า  อูบ่รมราชชนนี  
30 A30 บรมราชชนนี วัดไร่ขิง – โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 38 6 วัดไร่ขิง วนกลับ
31 A31 เพชรเกษม วัดไร่ขิง – สถานีรถไฟฟา้กรุงธนบรี 36 6 วนกลับ อูวั่ดไร่ขิง

32 A32 กาญจนาภิเษก
บัวทองเคหะ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(บรม
ราชชนนี)

22 7 อูบ่ัวทองเคหะ สายใต้ใหม่

33 A33 รัตนาธิเบศร์ บัวทองเคหะ - สถานีรถไฟฟา้วัดเสมยีนนารี 30 7 อูบ่ัวทองเคหะ วนกลับ
34 A34 ราชพฤกษ์ ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีรถไฟฟา้บางหว้า 30 7 สะพานพระราม 4 วนกลับ
35 A35 ไทรน้อย ไทรน้อย - บางเขน  36 7 อูไ่ทรน้อย อูบ่างเขน 
36 A36 สามเสน ท่าเรือปากเกร็ด – สถานีรถไฟฟา้สนามไชย 26 7 ท่าน้่าปากเกร็ด วนกลับ
37 A37 ประเสริฐมนูกจิ สวนสยาม - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 8 อูส่วนสยาม วนกลับ
38 A38 เพชรเกษม กระทุม่แบน - สถานีรถไฟฟา้หลักสอง 26 6 กระทุม่แบน วนกลับ
39 A39 บรมราชชนนี บรมราชชนนี-ราชประสงค์ 20 6 อูบ่รมราชชนนี วนกลับ
40 A40 บรมราชชนนี สถานีรถไฟฟา้บางหว้า - วัดศรีนวลธรรมวิมล 18 6 อูบ่รมราชชนนี วนกลับ

เส้นทางปฏริูปขีดเส้นทางหลัก 40 เส้นทาง
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล่าดับ สาย ชื อเส้นทาง
ระยะทาง

(กม.)
เขต จุดพักรถต้นทาง จดุพักรถปลายทาง

1 B1 หมูบ่้านนักกฬีาแหลมทอง – บางกะปิ 8 2 หมูบ่้านนักกฬีา วนกลับ

2 B2
คลองเตย – ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี พระ
ประแดง

12 4 อูค่ลองเตย วนกลับ

3 B3 คลองเตย-ห้วยขวาง 14 4 อูค่ลองเตย ท่าห้วยขวาง

4 B4 ท่าเรือสาธุประดิษฐ์ – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 16 4 ท่าน้่าสาธุฯ วนกลับ

5 B5 ท่าเรือสี พระยา-สถานีรถไฟฟา้สนามไชย 10 4 ท่าน้่าสี พระยา กรมที ดิน

6 B6 วัดคู่สร้าง - ท่าเรือพระประแดง 16 5 วัดคู่สร้าง ท่าน้่าพระประแดง

7 B7 บางปะแกว้ -สวนลุมพนิี 12 5 บางปะแกว้ วนกลับ

8 B8 สถานีรถไฟฟา้สิรินธร-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 6 6 MRT สิรินธร อนุสาวรีย์ชัยฯ

9 B9 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สถานีกลางบางซื อ 14 7 อูบ่างเขน วงกลม

10 B10 กระทรวงสาธารณสุข - ท่าเรือเกยีกกาย 10 7 กระทรวงสาธารณสุข ท่าน้่าเกยีกกาย

11 B11 ท่าเรือนนทบุรี - สถานีรถไฟฟา้บางยี ขัน 18 7 วนกลับ ท่าน้่านนทบุรี

12 B12 สถานีกลางบางซื อ-กทม. 2 12 8 กทม. 2 สถานีรถไฟบางซื อ

13 B13 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม-ิสะพานพทุธ 10 8 อนุสาวรีย์ชัยฯ สะพานพทุธ

14 B14 สถานีรถไฟมกักะสัน-ท่าเรือราชวงศ์ 8 8 ท่าน้่าราชวงศ์ มกักะสัน

15 B15 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม-ิสนามหลวง 6 8 อนุสาวรีย์ชัยฯ สะหนามหลวง

เส้นทางปฏิรูปขีดเส้นทางรอง 15 เส้นทาง
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 
 
 
 
 

ล่าดับ สาย ชื่อเสน้ทาง
ระยะทาง

(กม.)
เขต จดุพักรถต้นทาง จดุพักรถปลายทาง

1 C1 วงกลมมหาวิทยาลัยรามค่าแหง - พฒันาการ - หัวหมาก 14 2 ม.รามค่าแหง ม.รามค่าแหง

2 C2 วงกลมรัชดาภิเษก - รามค่าแหง 24 4 อูพ่ระราม 9 รฟม.

3 C3 วงกลมคลองเตย - เอกมยั - เพชรบุรี 14 4 อูค่ลองเตย วงกลม

4 C4
วงกลมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน - 
โรงเรียนสวนกหุลาบธนบุรี

38 5 มจธ.บางขุนเทียน วงกลม

5 C5 วงกลมเจริญนคร - วงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู 14 5 เจริญนคร59 วงกลม

6 C6 วงกลมแสมด่า-เพชรเกษม 30 5 อูแ่สมด่า วงกลม

7 C7 วงกลมคลองสาน - เทเวศร์ 25 6 วงกลม เทเวศร์

8 C8 วงกลมพทุธมณฑล สาย 3 - พทุธมณฑล สาย 5 32 6 อูบ่รมราชชนนี วงกลม

9 C9 วงกลมพทุธมณฑล สาย 2 - พทุธมณฑล สาย 4 32 6 อูบ่รมราชชนนี วงกลม

10 C10 วงกลมพทุธมณฑล สาย 1 - พทุธมณฑล สาย 2 22 6 อูบ่รมราชชนนี วงกลม

11 C11 วงกลมกาญจนาภิเษก - ราชพฤกษ์ 24 6 อูบ่รมราชชนนี วงกลม

12 C12 วงกลมประชานิเวศน์ 3 - วงศ์สว่าง 34 7 ท่าประชานิเวศน์ 3 วงกลม

13 C13 วงกลมท่าเรือพระราม 7 - ถนนจรัญสนิทวงศ์ - ถนนสามเสน 18 7 ท่าพระราม 7 วงกลม

14 C14 วงกลมเทเวศร์ - สนามหลวง 14 7 ท่าเทเวศน์ สนามหลวง

15 C15 วงกลมท่าเรือเกยีกกาย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 12 7 ท่าน้่าเกยีกกาย วงกลม

16 C16 วงกลมสถานีรถไฟฟา้หมอชิต - สยาม – ถนนวิภาวดีรังสิต 18 8 อนุสาวรีย์ชัยฯ วงกลม

17 C17 วงกลมสุคนธ์สวัสด์ิ - ถนนนวมนิทร์ 28 8 อุใ่ต้ทางด่วนรามอนิทรา วงกลม

18 C18 วงกลมสถานีกลางบางซื อ-แยกลาดพร้าว-รัชดาภิเษก 12 8 อูก่่าแพงเพชร วงกลม

19 C19 วงกลมสถานีกลางบางซื อ-พระราม 5 -เทอดด่าริ 8 8 อูก่่าแพงเพชร วงกลม

20 C20 วงกลมสถานีรถไฟหัวล่าโพง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม-ิราชด่าเนินนอก 14 8 อูก่่าแพงเพชร วงกลม

21 C21 วงกลมสถานีรถไฟฟา้สนามไชย-เสาชิงช้า-สะพานพทุธ(วนขวา) 8 8 อูก่่าแพงเพชร วงกลม

22 C22 วงกลมสนามหลวง - เยาวราช - ศูนย์การค้าสยาม 16 4 สะพานพทุธ วงกลม

23 C23 วงกลมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม-ิศูนย์การค้าสยาม 10 8 อนุสาวรีย์ชัยฯ วงกลม

24 C24 วงกลมท่าเรือสี พระยา - ศูนย์การค้าสยาม 14 8 ท่าเรือสี พระยา วงกลม

25 C25 วงกลมบางเขน-สะพานใหม-่ดอนเมอืง 22 1 อูบ่างเขน วงกลม

26 C26 วงกลมคลองเตย - วงเวียนใหญ่ - บางรัก 30 4 อูค่ลองเตย วงกลม

27 C27 วงกลมพพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ -ศรีนครินทร์ - บางนา 22 3 อูช่้างเอราวัณ วงกลม

28 C28 วงกลมสถานีรถไฟธนบุรี - กาญจนาภิเษก - วงเวียนใหญ่ 36 5 อูแ่สมด่า วงกลม

29 C29 วงกลมบานเขน - ลาดปลาเค้า - เสนานิคม 14 1 อูบ่างเขน วงกลม

เสน้ทางปฏิรูปขีดเสน้ทางวงกลม 29 เสน้ทาง
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แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล่าดับ สาย จุดขึ้น-ลง (ด่าน) ต้นทาง - ปลายทาง
ระยะทาง

(กม.)
เขต จดุพักรถต้นทาง จดุพักรถปลายทาง

1 E1 บางนา - ดินแดง บางเขน - พพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ 34 1 อูบ่างเขน อูเ่อราวัณ

2 E2 งามวงศ์วาน - คลองประปา บางเขน - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 20 1 อูบ่างเขน วนกลับ

3 E3 หลักสี  - สุทธิสาร รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 32 1 อูรั่งสิต วนกลับ

4 E4 หลักสี  - ลาดพร้าว รังสิต - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) 30 1 อูรั่งสิต อูห่มอชิต

5 E5 รามอนิทรา - พหลโยธิน มนีบุรี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 30 2 อูม่นีบุรี อนุสาวรีย์ชัยฯ

6 E6 รามค่าแหง - พหลโยธิน เมกาบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 30 3 อูเ่มกา อนุสาวรีย์ชัยฯ

7 E7 บางนา - สุขสวัสด์ิ พพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ – สุขสวัสด์ิ (วัดสน) 22 3 อูเ่อราวัณ วนกลับ

8 E8 บางนา - ลงท่าเรือ ฟาร์มจระเข้ – สาธุประดิษฐ์ 26 3 อูฟ่าร์มจระเข้ อูส่าธุประดิษฐ์

9 E9 บางนา - เพชรบุรี พพิธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 20 3 อูช่้างเอราวัณ วนกลับ

10 E10 สุขสวัสด์ิ - ดินแดง
พระประแดง – ดินแดง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจักร)

30 5 อูพ่ระประแดง ท่าหมอชิต

11 E11 สุขสวัสด์ิ - ท่าเรือคลองเตย บางปะแกว้- คลองเตย 16 5 บางปะแกว้ วนกลับ

12 E12 สุขสวัสด์ิ - เพชรบุรี แสมด่า - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 30 5 อูแ่สมด่า วนกลับ

13 E13 สุขสวัสด์ิ - คลองประปา
พระประแดง – พระราม 6 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ
(จตุจักร)

24 5 อูพ่ระประแดง อูห่มอชิต

14 E14 ฉิมพลี - คลองประปา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) – 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

44 6 มธจ. รัตนโกสินทร์  อนุสาวรีย์ชัยฯ

15 E15 แจ้งวัฒนะ - คลองประปา ท่าเรือปากเกร็ด – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 22 7 ท่าน้่าปากเกร็ด  อนุสาวรีย์ชัยฯ

16 E16 ฉิมพลี - ก่าแพงเพชร2 สถานีรถไฟฟา้คลองบางไผ่-สถานีกลางบางซื อ 30 7 อูไ่ทรน้อย อูห่มอชิต

17 E17 หลักสี  - ลาดพร้าว ท่าอากาศยานดอนเมอืง-สถานีกลางบางซื อ 18 1
ท่าอากาศยานดอน

เมอืง
อูก่่าแพงเพชร

18 E18 หลักสี  - ลาดพร้าว ท่าอากาศยานดอนเมอืง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 18 1
ท่าอากาศยานดอน

เมอืง
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

19 E19 หลักสี  - ดินแดง ท่าอากาศยานดอนเมอืง-สวนลุมพนิี 24 1
ท่าอากาศยานดอน

เมอืง
สวนลุมพนิี

20 E20 หลักสี  - ยมราช ท่าอากาศยานดอนเมอืง - ถนนข้าวสาร - สนามหลวง 28 1
ท่าอากาศยานดอน

เมอืง
สนามหลวง

21 E21
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-
ยมราช

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สนามหลวง 36 3
ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
สนามหลวง

22 E22 ปากน้่า 1 - พระราม 3 ฟาร์มจระเข้ - คลองเตย 24 3 อูฟ่าร์มจระเข้ อูค่ลองเตย

23 E23 บางนา-ยมราช ฟาร์มจระเข้-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี) 44 3 อูฟ่าร์มจระเข้ สายใต้ใหม่

24 E24 ท่าเรือคลองเตย-สุขุมวิท 62 สาธุประดิษฐ์-มหาวิทยาลัยรามค่าแหง(วิทยาเขตบางนา) 24 4 อูส่าธุประดิษฐ์ ม.รามฯ 2

เส้นทางปฏริูปขีดเส้นทางด่วน 24 เส้นทาง



- 73 - 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

เส้นทางรถเอกชนร่วมบริการ จ านวน 54 เส้นทาง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
1. เส้นทางรถเอกชนร่วมบริการที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จ านวน 31 เส้นทาง 

 

ขั้นต่่า ขั้นสงู

1 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-15 ท่าเรือปากเกร็ด -มนีบุรี 15 22 150 ปากเกร็ด - มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

2 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั  1-6
ท่าเรือปากเกร็ด - สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร)

12 16 52 ปากเกร็ด - สถานีรถไฟบางซื อ

3 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั  2-13 ท่าอฐิ - มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 12 16 69 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ- รัตนาธิเบศร์ - ท่าอฐิ

4 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 2-8 วัดปรางค์หลวง - บางเขน 10 14 51 วงกลมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีริต - บางโพ - สนามหลวง

5 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-25 วงกลมเคหะธนบุรี – บางแค 25 35 147 วงกลมดาวคนอง - ถนนวงแหวนรอบนอก

6 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 2-16
ท่าเรือปากเกร็ด – สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (จตุจักร)

10 14 104 ปากเกร็ด - ถนนติวานนท์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ

7 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-26 เคหะธนบุรี – สถานีรถไฟฟา้ลุมพนิี 14 20 167 ศาลาแดง - ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนบางขุนเทียน

8 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั  3-11
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขต บางนา - 
ท่าช้าง

14 20 48 วิทยาลัยรามค่าแหง - วัดเชตุพนฯ

9 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั  4-63 หมูบ่้านเอือ้อาทรศาลายา - ถนนตก 20 28 547
หมูบ่้านเอือ้อาทรศาลายา 3 - สะพานกรุงเทพ - สถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

10 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 2-19 ตลาดบางบััวทอง - บางล่าภู 10 14 127
บางล่าพ ู- โรงเรียนวรราชาทินัดามาตุวิทยา

11 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-16 พระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี 8 11 85 แสมด่า - สถานรถไฟฟา้หัวล่าโพง

12 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-18E รังสิต - บางรัก (ทางด่วน) 20 28 504
รังสิต - สวนธนบุรีรมย์ - หมูบ่้านเอือ้อาทรจังหวัด
สมทุรปราการ (ประชาอทุิศ)

13 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-24E
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - 
โรงพยาบาลสงฆ์ (ทางด่วน)

36 50 538 โรงพยาบาลสงฆ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-50 ออ้มใหญ่ - ท่าราชวรดิษฐ์ 25 35 123 ท่าราชวรดิษฐ์ - พทุธมนฑลสาย 2 - ออ้มใหญ่

15 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 3-13
ส่าโรง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(ถนนบรมราชชนี)

28 40 507
ปากน้่า - ถนนพระราม 4 - สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพมหานคร (ตลิ งชัน)

16 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-13
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - คลองตัน 
(pilot project)

9 20 126 บางเขน - มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

17 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-51 หมูบ่้านเอือ้อาทรศาลายา - สนามหลวง 16 22 124
สนามหลวง - สถานีขนส่งสินค้าพทุธมณฑล - 
สถานบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา

18 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-44 มนีบุรี - หัวล่าโพง 26 32 113 มนีบุรี - หัวล่าโพง

19 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั S2
รังสิต - รามอนิทรา - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูม ิ(ทางด่วน)

31 47 554 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ (ทางด่วน) - รังสิต

20 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั S7
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ - 
เคหะธนบุรี

10 14 558
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ - สะพานพระราม 9 -
 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 (ทางด่วน)

21 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-37 กลัปพฤกษ ์- สถานีรถไฟสามเสน 10 14 9 อูก่ลัปพฤษ ์- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

22 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 2-35 ประชานิเวศน์ 3 - เทเวศร์ 14 20 110 พระราม 6 - เทเวศร์

23 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-38
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราช
ชนนี) - มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

20 28 28
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ งชัน)

24 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 3-8
มหาวิทยาลัยรามค่าแหงวิทยาเขตบางนา - 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

10 14 38 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม - วิทยาลัยรามค่าแหง

25 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-19
วงกลมสถานีัรถไฟฟา้ตลาดพลู - อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ

10 14 108 แยกรัชโยธิน - ท่าพระ

26 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 2-26 ท่าเรือนนทบุรี - พฒันาการ 26 36 545 นนทบุรี - ส่าโรง

27 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-11 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา - เทเวศร์ 10 14 43 โรงเรียนศึกษานารี 2 - เทเวศร์

28 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-47
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(ถนนบรมราชชนนี) - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตกรุงเทพ)

10 14 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ - ตลิ งชัน

29 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 4-39
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(ถนนบรมราชชนนี) - สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพฯ (เอกมยั)

20 28 40 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ งชัน) - ตลาดล่าสาลี

30 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-1 บางเขน - ถนนวิภาวดี - หัวล่าโพง 20 28 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต - หัวล่าโพง

31 บริษทั สมาร์ทบัส จ่ากดั 1-45 สวนสยาม - บางรัก 6 10 115 สีลม - ถนนนวมนิทร์ - ถนนนิมติรใหม่

ชื่อเสน้ทางเดิม
จา่นวนรถ

ลา่ดับ บริษัท เลขสายใหม่ ชื่อเสน้ทางใหม่ เลขสายเดิม
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2. เส้นทางรถเอกชนร่วมบริการที่รอการออกใบอนุญาต จ านวน 23 เส้นทาง 
 

 
 

 
 
 

ขั้นสงู ขั้นต่่า

1 บริษทั บางกอก 118 จ่ากดั  2-23 หมูบ่้านบัวทองเคหะ-สนามหลวง 10 14 203 อ.ต.ก.3 - สนามหลวง

2 บริษทั ฉมาพนัธ์การเดินรถ จ่ากดั  3-21 
มหาวิทยาลับรามค่าแหง วิทยาเขตบางนา - 
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

10 14 207 มหาวิทยาลัยรามค่าแหง - วิทยาเขตรามค่าแหง

3 บริษทั ไพศาลสามคัคีขนส่ง จ่ากดั  3-16E
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขตบางนา - 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

6 10 139
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) - 
วิทยาเขตรามค่าแหง (บางนา)

4 บริษทั บัส33 จ่ากดั  2-6 ปทุมธานี - เทเวศร์ 24 34 33 ปทุมธานี - สนามหลวง

5 บริษทั บัส90 จ่ากดั 1-27
ท่าน้่าหัวถนนติวานนท-์สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
กรุงเทพฯ(จตุจักร)

10 14 90 ท่ัาน้่าบางพนู-ย่านสินค้าพหลโยธิน

6 บริษทั รวีโชค จ่ากดั 2-48
แฮปปีแ้ลนด์ - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(จตุจักร)

16 22 122 ห้วยขวาง - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

7 บริษทั สิทธิชาญชัย จ่ากดั 3-10
มหาวิทยาลัยรามค่าแหง วิทยาเขตบางนา -
ท่าเรือสี พระยา

10 14 46 วิทยาเขตรามค่าแหง - หัวล่าโพง

8 บริษทั เศวกฉัตร จ่ากดั 4-1 ท่าเรือพระประแดง - บางล่าภู 18 25 6 พระประแดง - บางล่าภู

9 บริษทั ชัยกรการเดินรถ จ่ากดั 4-40 วงกลมสะพานกรุงธน - บางล่าภู 8 11 56 วงกลมสะพานกรุงธน

10 บริษทั บางกอกยูเนียนเซอร์วิส 524 จ่ากดั 1-23
หลักสี  - สถานขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรม
ราชชนนี)

24 34 524 หลักสี  - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ งชัน)

11 บริษทั ต.มานิตย์การเดินรถ จ่ากดั 4-36 โรงเรียนศึกษานารี 2 - หัวล่าโพง 15 22 7 ถนนพระราม 2 - หัวล่าโพง
12 บริษทั แกรนด์ซิต้ีบัส จ่ากดั 4-13 วัดพทุธบูชา - หัวล่าโพง 20 28 75 วัดพทุธบูชา - หัวล่าโพง

13 บริษทัเจริญบัส จ่ากดั 4-44 หมูบ่้าน วปอ. 11 - สวนหลวงพระราม 8 12 16 80ก หมูบ่้าน วปอ. 11 - ท่าพระ

14 บริษทั สาย 25 ร่วมใจ จ่ากดั 3-6
โรงเรียนปทุมคงคา สมทุรปราการ - สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมยั)

10 14 25 ท่าช้างวังหลวง - อูส่ายลวด

15 ห้างหุน้ส่วนจ่ากดั 539 รุ่งเรือง 4-62 ออ้มน้อย - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 20 28 539 ศรีอยุธยา - ถนนพทุธมณฑลสาย 4

16 บริษทั บ.ีบ.ีริช (ประเทศไทย) จ่ากดั 4-8 เคหะธนบุรี - บางล่าพู 14 20 35 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ งชัน) - วัดสน

17 บริษทั หลีกภัย จ่ากดั 1-5 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 10 14 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) - สนามหลวง

18 บริษทั ธรรมนัสทรานสปอร์ต จ่ากดั 1-17 หมูบ่้านเอือ้อาทรคลอง 3 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 20 28 187 หมูบ่้านเอือ้อาทรคลอง 3 ท่าน้่าสี พระยา

19 บริษทั อ่าไพรุ่งโรจน์ จ่ากดั 4-21 สมทุรสาคร - แยกบ้านแขก 10 14 120 คลองสาน - ถนนเอกชัย - สมทุรสาคร

20 บริษทั ไบร์ท สตาร์ซัพพลาย (1999) จ่ากดั 43557
วัดปากน้่านนทบุรี - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 
(ปิน่เกล้า)

18 25 30 วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ งชัน) - นนทบุรี

21 บริษทัมหาชนยานยนต์ จ่ากดั 4-10 วงกลมเสาชิงช้า - ท่าพระ 10 14 42 วงกลมท่าพระ - เสาชิงช้า

22 บริษทั พชร จ่ากดั 43467 วงกลมท่าเรือพระราม 7 - อรุณอมัรินทร์ 10 12 5 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - จักรวรรดิ

23 บริษทั สันติมติรขนส่ง จ่ากดั 3-15 เคหะบางพลี - สถานีรถไฟฟา้เอกมยั 33 46 133 วัดธาตุทอง - การเคหะแห่งชาติโครงการวาระที  2 (บางพลี)

ชื่อเสน้ทางเดิมลา่ดับที่ บริษัท เลขสายใหม่ ชื่อเสน้ทางใหม่
จา่นวนรถ

เลขสายเดิม
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เอกสารแนบ 4 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) 
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1. หลักการและเหตุผล 
 

จากการก่อตั้ง ขสมก. โดยการรวมผู้ประกอบการจากหลายบริษัท ท าให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากร
บุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับที่ผ่านมา ขสมก. ถูกควบคุมในเรื่องการรับพนักงาน
ทดแทน ท าให้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่มีการแก้ไขเท่าที่ควร ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
บุคลากร  ท าให้ทราบปัญหาที่ ขสมก. จะต้องด าเนินการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ                    
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างระบบการขนส่งมวลชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงปรับโครงสร้างการบริหารงานของ ขสมก. ให้มีขนาดเล็กลง มุ่งขยาย
ขอบข่ายงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการจัดให้มีการจ้างงานบริการโดย
บุคคลภายนอก (Outsourcing) เพ่ือลดต้นทุนการประกอบกิจการของ ขสมก. 
 

2. วัตถุประสงค ์
 

 1. เพ่ือให้โครงสร้างของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง ลดขั้นตอนในการท างานมิให้เกิดงานซ้ าซ้อน เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้บุคลากรของ ขสมก. มีอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างใหม ่
 3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส าหรับรองรับ
งานตามโครงสร้างใหม่ โดยการพัฒนาฝึกอบรมงานให้กับพนักงาน 
 4. เพ่ือให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างานโดยการจัดแบ่งกลุ่มงานและเส้นทาง
ความก้าวหน้าและปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม 
    
 การด าเนินการ 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยก าหนด มีพนักงานทั้งหมด 
จ านวน 8,267 คน ทั้งนี้ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่  

1) ฝ่ายบริหาร 
2) ฝ่ายแผนและพัฒนา 
3) ฝ่ายการเดินรถ 

 

 2.  การบริหารบุคลากรให้มีจ านวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับอัตราก าลังในการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างใหม่ 
                     2.1  หลักการคิดอัตราก าลัง  
             2.1.1  อุปสงค์ก าลังคน  (Demand Work)  ได้แก่ การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร
มนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ ขสมก. โดยทบทวนภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและคาดการณ์  ความ
ต้องการเกี่ยวกับจ านวนและประเภทของก าลังคนที่ต้องการใช้ 
            2.1.2  อุปทานก าลังคน  (Supply Work)  ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพทรัพยากรมนุษย์
เชิงจ านวนและเชิงคุณภาพ ที่มีอยู่ของ ขสมก. โดยพยายามคาดการณ์  การปฏิบัติอะไรที่เป็นและอาจจะเป็น
ความจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าก าลังคนที่ต้องการมีให้เมื่อต้องการ 
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        ทั้งนี้ ในการก าหนดจ านวนบุคลากรใช้วิธีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงาน 
และอ านาจหน้าที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเน้นการปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มงาน อีกนัยหนึ่ง  เพ่ือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างงาน ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งอ านาจในการ
ตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา 
      2.2  การบริหารจัดการอัตราก าลังส่วนที่เกิน 
                 การปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น คือ มีบางงานถูกยกเลิก  
บางงานจะไปรวมกัน  อีกท้ังรถโดยสารใหม่ทุกคัน ที่ใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) จะบรรจุลง
ตามเขตการเดินรถต่าง ๆ จะท าให้พนักงานเกินเป็นจ านวนมาก ขสมก. ให้พนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนด โดยผลตอบแทนให้กับพนักงานไม่เกิน 3 เท่าของอายุงานที่เหลือ           
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การวางแผนบุคลากรทั้งมิติของจ านวนและความสามารถให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. ที่
เปลี่ยนไปจะก่อให้เกิดคุณภาพงานท่ีดีและการใช้บุคลากรในจ านวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล
ทางอ้อมต่อต้นทุนในการบริหารจัดการ 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 ผลผลิต :  1) โครงสร้างองค์กรที่มีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ ขสมก. และเอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน 

  2) แผนการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้เหมาะสมกับขอบเขตภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไป 

  

 ตัวชี้วัด : สามารถจัดก าลังอัตราบุคลากรที่ใช้ในการบริหารจัดการไปยัง หน่วยงาน ต่าง ๆ ได้ 
  

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

รายการ สิ่งที่ผู้มีส่วนได-้ส่วนเสียต้องการ สิ่งที่โครงการต้องการ 
บุคลากร/พนักงาน มีทางเลือกในการโยกย้ายไป

ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ  
ของ ขสมก.ตามความรู้และ
ความสามารถ 

ขสมก. สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่
เหลืออยูไ่ด้อย่างเหมาะสม 

ประชาชน/ผูโ้ดยสาร ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 

6. งบประมาณ – ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินตามโครงการ 
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7. ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 

1) ความสามารถของ
คณะท างานในการศึกษาและ
วางแผน 

ปานกลาง 
การท างานของคณะท างานจ าเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / ผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยเมื่อร่างแผนแล้วเสร็จ ควรต้องน าเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องได้วิจารณ์อีกครั้งเพื่อสร้างการยอมรับ 

2) การยอมรับในการโอนย้าย
ต าแหน่งงานของบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ 

สูง 
ด้วยข้อจ ากัดของความรู้และทักษะของบุคลากร ผนวกกับต าแหน่งงานที่จ ากัด 
และนโยบายในการลดจ านวนบุคลากร ท าให้ทางเลือกในการโอนย้ายของบุคลากร           
ฝ่ายต่างๆ มีไม่มากนัก 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 

9. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการ 2563 2564 2565 2566 

1) จัดตั้งคณะท างานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดถงึ
แนวทางในการปรับองค์กรเพื่อรองรับบุคลากร รวมถึงการวางแผนดา้น
ก าลังคนท่ีต้องโยกย้ายไปปฏบิัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอ่ไป 

       

2) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ        

3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรไดร้ับทราบถึงแนวทาง
และแผนดังกล่าว 

       

4) ด าเนินการปรับเปลี่ยน โอนย้ายบุคลากรตามแผนงาน        
5) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเ้กี่ยวข้องที่ได้รับการโอนย้ายไปปฏิบัติ

หน้าท่ีตามแผน เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ และ
น าไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

       

6) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บุคลากรในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบและประชาชนผู้ใช้บริการ 

       

7) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

      

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
จัดท ำรำยละเอยีดบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงและระบกุรอบอตัรำก ำลัง
พร้อมอ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละต ำแหน่ง

สจท.

2 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรขององค์กำรและสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกจิ ขสมก. สจท, สพบ.

3 ประชุม/เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์แกพ่นักงำนทุกระดับ สจท.

4 น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรกจิกำรองค์กำร ใหค้วำมเหน็ชอบโครงสร้ำงองค์กำร

5 ปรับปรุงตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริหำรกจิกำรองค์กำร

6 เตรียมควำมพร้อมในกำรใช้โครงสร้ำงใหม่

7 ประกำศใช้โครงสร้ำงใหม่

8 น ำโครงสร้ำงท่ีประกำศใช้ มำใช้งำนจริงท้ังองค์กำร

ผอก.(สจท.)

ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
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เอกสารแนบ 5 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 

การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
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1. หลักการและเหตุผล 

  ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานของ ขสมก. ถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานที่ส าคัญ ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วน
ต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมสูงที่สุด โดยจากข้อมูลทางการเงินในปี 2560 พบว่า เงินเดือนและผลประโยชน์ของ
พนักงานมีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 42.57% ของค่าใช้จ่าย การลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้ วยการ
ลดจ านวนบุคลากรจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ขสมก.   ซึ่งนอกเหนือจากการ
ลดจ านวนบุคลากรอันสืบเนื่องจากการเกษียณอายุตามปกติแล้ว นโยบายการเกษียณอายุก่อนก าหนดจะเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการลดจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถแบ่งบุคลากรที่คาดว่าจะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นพนักงานส านักงาน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในปี 2563 และกลุ่ม
บุคลากรที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากในปีที่มีการติดตั้งระบบ            
e-Ticket แล้วเสร็จ 

ตารางที่  : แสดงสัดส่วนของเงินเดือนและผลประโยชน์ต่อรายได้และค่าใช้จ่าย 

รายจ่าย รายจ่าย สัดส่วนต่อรายจ่าย (%) สัดส่วนต่อรายได ้(%) 
1 เงินเดือนและผลประโยชน์ 42.97 79.81 
2 เชื้อเพลิง 16.16 30.01 
3 ค่าเหมาซ่อม 11.63 21.59 
4 ค่าเช่าสถานที่ 0.75 1.39 
5 ค่าใช้จ่ายรถ PBC 0.94 1.74 
6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.98 3.68 
7 ค่าดอกเบี้ยจ่าย 22.06 40.96 
8 ค่าเสื่อมราคา 1.34 2.49 
9  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2.18 4.05 

 
รวม 100.00 185.72 

                     ที่มา : งบก าไร (ขาดทุน) ปี 2562 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 

   ทั้งนี้ ในการจัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ต้องก าหนดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่
กลุ่มเป้าหมายภายใต้ความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดโครงการอย่างน้อยควร
ประกอบด้วย (1) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  (2) อัตราผลตอบแทนและเงื่อนไข (3) ระยะเวลาและขั้นตอน
การสมัครเข้าโครงการ และ (4) ประมาณการจ านวนพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ 
   ขณะเดียวกันควรมีการเตรียมความพร้อมให้พนักงาน หมายถึง การสร้างความพร้อมทั้งเชิงรายได้
และจิตใจให้แก่พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการ อาทิ การสนับสนุนให้อดีตพนักงานรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทเพ่ือรับงาน
จาก ขสมก. การประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรุงเทพมหานครในการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพ ฯลฯ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
   ปรับลดจ านวนพนักงาน ขสมก. สู่ระดับที่มีความเหมาะสมกับการประกอบการ  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
   การปรับลดจ านวนบุคลากรช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรได้
อย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการสร้างผลก าไรสุทธิที่เป็นบวก 
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4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 ผลผลิต :  การจัดท าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูง 

 ตัวชี้วัด :  จ านวนบุคลากรลดลง จ านวน 5,301 คน ในปีงบประมาณ 2565  
 

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 
 

รายการ สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ สิ่งที่โครงการต้องการ 
กลุ่มพนักงาน
เป้าหมาย 

ผลตอบแทนที่จูงใจให้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้โดย ขสมก. 
ยังคงรักษาบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กรไว้ได้ 

 

6. งบประมาณ 
 จ านวน 4,560 ล้านบาท  (เฉลี่ยคนละ 0.860 ล้านบาท) โดยขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐ  
 
7. ปัจจัยและความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
 

รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน 
1. เงื่อนไขโครงการที่จูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายใต้อัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม
และเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง   

 
สูง  
- กฎระเบียบขององค์กรเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการก าหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะในส่วนของผลตอบแทนที่ต้องจูงใจ 
- พนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดโดยสมัครใจ  

2. มีงบประมาณที่เพียงพอ สูง 
(การด าเนินโครงการมีค่าใช้จา่ยมาก ขสมก.ต้องมีเงินงบประมาณที่
เพียงพอ) 

3. การอบรมฝึกอาชีพ ต่ า 
(ขสมก.มีการอบรมฝึกอาชีพตามความประสงค์ส าหรับพนักงานที่เข้า
โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด เพื่อประกอบอาชีพภายหลังจาก
เกษียณอายุก่อนก าหนด) 

ปัจจัยภายนอก 
1. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
สูง 
(กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเกษียณอายุก่อนก าหนดเป็นอปุสรรค
ต่อการด าเนินงาน) 

2. ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ สูง 
(การด าเนินโครงการมีค่าใช้จา่ยมาก ภาครัฐควรสนับสนนุ
งบประมาณ ในการด าเนินโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 

 
 

 

 

9. กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการด าเนินการ 2563 2564 2565 

1) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนนิการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด  
  

2) ด าเนินการทบทวนเง่ือนไขโครงการ   
 

3) น าเสนอเงื่อนไขเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ   
 

4) ประชาสมัพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ   
 

5) คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของพนักงานท่ีขอเกษียณอายุ           
ก่อนก าหนด 

  
 

6) อนุมัติค าขอเกษียณอายุก่อนก าหนด   
 

7) เตรยีมความพร้อมให้พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ   
 

8) เกษียณอายุก่อนก าหนดของพนักงาน 
 

  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการโครงการเกษียณกอ่นก าหนด ผอก.(สจท.)

2 คณะกรรมการประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

3 น าเสนอขออนุมัติหลักการ

4 ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนดและรับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

5 คณะกรรมการฯ พิจารณารายชือ่พนักงานท่ีเข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

6 น าเสนอรายชือ่ผู้เข้าโครงการ และค่าใช้จ่ายผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

7 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

8 จัดท าค าส่ัง/พนักงานท่ีเข้าโครงการพ้นสภาพจากการเปน็พนักงาน สจท.

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ผอก. (สจท.)

คณะกรรมการ/สจท.

ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565ปงีบประมาณ 2563
ล าดบั
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เอกสารแนบ 6 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 3 : เพ่ิมรายได ้

พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ 
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1. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอ่ืน
ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนจ านวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพ้ืนที่ตั้งอยู่บนท าเลท่ีมีความเจริญสูง 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูน ย์การค้า      
และสถานที่จ้างงาน สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมแก่ ขสมก. ได้ ทั้งนี้ 
จากรายงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการเงินของอู่จอดรถ
โดยสารจ านวน 2 แห่ง สรุปได้ว่า อู่จอดรถโดยสาร  แต่ละแห่งมีศักยภาพเชิงธุรกิจและการเงิน รวมถึงข้อจ ากัด
ทั้งทางด้านตลาดและกฎหมายที่แตกต่างกันไป โดยอู่จอดรถที่บางเขนและมีนบุรีมีศักยภาพในพัฒนาสูงสุดและ
การด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ควรเริ่มในปีที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ งสายสี เขียวเหนือและสายสีชมพู                 
ใกล้แล้วเสร็จ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 

1) จ านวนเอกชนผู้สนใจน าพ้ืนที่ไปพัฒนาโครงการมีมากขึ้น  
2) ผู้พัฒนาโครงการสามารถเห็นแนวทางการพัฒนาโครงการได้ชัดเจนขึ้น เพ่ิมโอกาสของ

ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
3) เป็นช่วงเวลาที่มูลค่าพ้ืนที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจุบัน ส่งผลต่อผลตอบแทนของ ขสมก. 

2. วัตถุประสงค์ 

   พัฒนาพ้ืนที่อู่บางเขนและมีนบุรีให้เป็นพ้ืนที่เชิงธุรกิจ  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

   การพัฒนาพ้ืนที่อู่จอดรถโดยสารจะท าให้การใช้ทรัพยากรของ ขสมก. ในส่วนของอู่จอดรถ
โดยสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ส่งผลต่อรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของ ขสมก. 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 ผลผลิต : 1) รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของ              
อู่บางเขนและอู่มีนบุรี 

   2) ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน 

   3) ร่างขอบเขตของโครงการ 

   4) ร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 

 ตัวชี้วัด :  ขสมก. ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการได้  

5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

รายการ สิ่งที่ผู้มีส่วนได-้ส่วนเสียต้องการ สิ่งที่โครงการต้องการ 
ผู้โดยสาร ความสะดวกที่ได้รับมากขึ้นระหว่างการใช้บริการ

ที่อู่รถโดยสาร 
ผู้ใช้พื้นที่ให้ผลตอบแทนแก่ ขสมก. 
ในอัตราที่เหมาะสม 

เอกชนผู้พัฒนาพืน้ที ่ ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจโดยมีผลตอบแทนทาง
การเงินในระดับที่เหมาะสม 

ผู้เช่าพืน้ที่รายย่อย จ านวนลูกค้าที่มากเพียงพอต่อระดับรายได้ที่
สามารถสร้างผลก าไรในอัตราที่น่าพอใจ 
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6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 

1)  เมื่อไดร้ับอนุมตัิให้ด าเนินการออกแบบขอบเขตการด าเนินงาน 
(TOR) เพื่อว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าร่างประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและ ร่างสญัญา
ร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เปน็การให้เอกชนร่วมลงทุน 

    

 

2) ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ      
3) คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป      
4) ที่ปรึกษาจัดท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน              

ร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของ
โครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้ารว่มลงทุน 

    
 

5) ตรวจรับงานของที่ปรึกษา      
6) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนนิการคัดเลือกผูส้นใจเข้าร่วม

ลงทุนตามโครงการ 
    

 

7) ด าเนินการประกวดราคา โดยผู้ประกวดราคาต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดของการลงทุน เง่ือนไขการลงทุน              
แหล่งเงินทุนผลตอบแทนท่ีสามารถให้ ขสมก.ไดต้ลอดอายุ
สัญญา ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งอาจขอความ
ช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทุนมาช่วยให้ค าปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ
พิจารณาข้อเสนอดังกลา่วได ้

    

 

8) สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการและเสนอ ผอก.      
9) สรุปผลการด าเนินโครงการพรอ้มประกาศผลประกวดราคา               

ผู้ชนะการประกวดราคา 
    

 

10) ด าเนินงานตามโครงการ     

 

7. การใช้งบประมาณ  

รายการ ทรัพยากรที่ใช ้ ต้นทุน/หน่วย 
(บาท) 

จ านวน รวมเงิน (บาท) 

การจัดท า “ร่างขอบเขตของโครงการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจของอู่บางเขน   
และอู่มนีบุร”ี 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา 

5,000,000 2 พื้นที ่ 10,000,000 

รวม 10,000,000 
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8. ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
 

รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 
1. ความเห็นของ

คณะรัฐมนตรีและ
ผู้เกี่ยวขอ้งในกระบวน 
การพิจารณาความเหมาะ 
สมของการลงทุน และ
ระยะ เวลาในการ
พิจารณาอนุมัตโิครงการ 

ปานกลาง 
การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ ขสมก. หากการจัดท า "รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี"                
มีความชัดเจนจะท าให้การอนุมัติโครงการมีความเป็นไปได้ และใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาไม่นานมากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความช านาญของที่ปรึกษาที่ 
ขสมก. ว่าจ้างให้เป็นผู้ด าเนินการ 

2) TOR ซึ่งสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาพื้นที ่

สูง 
การออกแบบ TOR ที่ดีต้องค านงึถึงโอกาสเชิงธุรกิจของผู้พฒันาโครงการ โดยไม่
ก่อให้เกิดอุปสรรคทั้งในการออกแบบและด าเนินโครงการ 

3) ความสามารถในการออก 
แบบและด าเนนิโครงการ
ของผู้พัฒนาโครงการ 

ปานกลาง  
ผู้พัฒนาโครงการที่ขาดประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถทางธุรกิจเพียงพอเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อความเปน็ไปได้ของโครงการ 

4) ความสามารถเชิงการค้า
ของผู้เช่าพื้นที่รายย่อย 

ปานกลาง 
ผู้เช่าพืน้ที่รายย่อยมีสนิค้าหรือมีบริการที่ไม่นา่สนใจหรือมีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 
อาจประสบปัญหาในการท าธุรกิจบนพืน้ที่เชา่ 
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เอกสารแนบ 7 

: ประมาณการทางการเงิน 
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ประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย  
 

 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 ปี 2576 ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579

รายได้จากค่าโดยสาร 4,370      5,087      5,804      5,978      6,174      6,764      6,967      7,176      7,412      7,613      7,842      8,077      8,342      8,403      8,487      8,571      8,681      

รายได้จ้างเอกชนวิ่ง (1500 คัน) -          -          4,380      4,511      4,659      5,105      5,258      5,416      5,594      5,762      5,918      6,096      6,279      6,467      6,661      6,861      7,086      

รายได้จากบัตรล่วงหน้าและต๋ัวเดือน 201         201         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

รายได้จากเงินสนับสนุนจากรัฐ (PSO) 1,776      2,240      2,677      2,392      2,085      1,167      814         451         88           -          -          -          -          -          -          -          -          

รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (เสริมสภาพคล่อง)

รายได้จากพฒันาพืน้ท่ีเชิงธรุกจิ -          -          40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           40           

รายได้จากเงินสนับสนุนจากรัฐ (เกษยีณอายุกอ่นก าหนด) -          -          4,560      

รายได้จากการให้เช่าอู่ -          -          27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      27.20      

รายได้อืน่ 209 150 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

รายได้จากการขายซากรถ

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,556      7,679      17,695     13,156     13,193     13,311     13,314     13,318     13,368     13,650     14,035     14,448     14,896     15,144     15,422     15,707     16,042     

ค่าใช้จ่ายเกษยีณอายุกอ่นก าหนด 4,560      

ต้นทุนพนักงานให้บริการ 3,278 3,058 1,991 2,017 2,071 2,097 2,146 2,195 2,229 2,261 2,312 2,345 2,407 2,442 2,489 2,530 2,581

ต้นทุนค่าเช่ารถ PBC /รถ EV 122         1,476      4,839      4,839      4,852      4,839      4,839      4,839      4,852      4,839      4,839      4,839      4,852      4,839      4,839      4,839      4,852      

ต้นทุนรถเอกชนวิ่ง -          -          4,368      4,368      4,380      4,368      4,368      4,368      4,380      4,368      4,368      4,368      4,380      4,368      4,368      4,368      4,380      

ต้นทุนเชื้อเพลิง 1,956      1,634      389         389         390         389         389         389         390         389         389         389         390         389         389         389         390         

ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง 1,435 1,653 165 165 165 310 309 309 309 310 309 309 309 309 309 309 309

ต้นทุนเทคโนโลยี 61           67           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           13           

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 2,100 1,858 1,371 1,380 1,350 1,336 1,299 1,254 1,240 1,217 1,179 1,165 1,124 1,109 1,091 1,074 1,055

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 8,952      9,745      17,695     13,171     13,222     13,352     13,362     13,366     13,412     13,397     13,408     13,428     13,474     13,468     13,498     13,522     13,579     

ก าไรกอ่นค่าเส่ือมราคา (EBITDA) (2,396) (2,067) (1) (16) (29) (40) (48) (48) (44) 253 626 1,020 1,421 1,676 1,925 2,185 2,463

ค่าเส่ือมราคา 215 213 213 213 213 213 213 213 213 213 43 43 43 43 43 43 43

ก าไรกอ่นดอกเบีย้ (2,611) (2,280) (214) (228) (242) (253) (261) (261) (257) 40 584 977 1,379 1,633 1,882 2,142 2,420

ดอกเบีย้ซ้ือรถใหม+่จ่ายบ าเหน็จชดเชย -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ดอกเบีย้เสริมสภาพคล่อง -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

ก าไรสุทธ ิ(ไมร่วมดอกเบีย้หนี้เดิม) (2,611) (2,280) (214) (228) (242) (253) (261) (261) (257) 40 584 977 1,379 1,633 1,882 2,142 2,420

หน่วย : ล้านบาท 
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Cash Flow 
 

 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 ปี 2576 ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579 ป ี2563-2579
1. Cash inflow from operating

1.1 รายได้ค่าโดยสาร  4,370  5,087  5,804  5,978  6,174  6,764  6,967  7,176  7,412  7,613  7,842  8,077  8,342  8,403  8,487  8,571  8,681  121,748
     1.2 รายได้จ้างเอกชนวิ่ง (1500 คัน) -       -       4,380     4,511     4,659     5,105     5,258     5,416     5,594     5,762     5,918     6,096     6,279     6,467     6,661     6,861     7,086        86,055

1.3 รายได้จากการพฒันาพืน้ท่ีธรุกจิ -       -        40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  600
1.4 รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  1,776  2,240  2,677  2,392  2,085  1,167  814  451  88 -        -        -        -        -        -        -        -           13,690
1.6 รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (เกษยีณอายุกอ่นก าหนด) -       -        4,560 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -           4,560

      1.7 รายได้จากการให้เช่าอู่ -       -        27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  408
1.8 รับจากรายได้อืน่ ๆ  209  150  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  207  3,470

Total cash inflow from operating  6,556  7,679  17,695  13,156  13,193  13,311  13,314  13,318  13,368  13,650  14,035  14,448  14,896  15,144  15,422  15,707  16,042  230,932
2. Cash outflow from operating -                

2.1 ต้นทุนพนักงานให้บริการ  3,278  3,058  1,991  2,017  2,071  2,097  2,146  2,195  2,229  2,261  2,312  2,345  2,407  2,442  2,489  2,530  2,581  40,450
2.2 ต้นทุนค่าเช่ารถ PBC/รถ EV  122  1,476  4,839  4,839  4,852  4,839  4,839  4,839  4,852  4,839  4,839  4,839  4,852  4,839  4,839  4,839  4,852  74,231
2.3 ต้นทุนค่าจ้างเอกชนวิ่ง -       -        4,368  4,368  4,380  4,368  4,368  4,368  4,380  4,368  4,368  4,368  4,380  4,368  4,368  4,368  4,380  65,568
2.4 ต้นทุนเชื้อเพลิง  1,956  1,634  389  389  390  389  389  389  390  389  389  389  390  389  389  389  390  9,435
2.5 ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง  1,435  1,653  165  165  165  310  309  309  309  310  309  309  309  309  309  309  309  7,290
2.6 ต้นทุนเทคโนโลยี  61  67  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  13  316
2.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  2,100  1,858  1,371  1,380  1,350  1,336  1,299  1,254  1,240  1,217  1,179  1,165  1,124  1,109  1,091  1,074  1,055  22,201
2.8 เกษยีณอายุกอ่นก าหนด  4,560 -        -        -         4,560

Total cash outflow from operating  8,952  9,745  17,695  13,171  13,222  13,352  13,362  13,366  13,412  13,397  13,408  13,428  13,474  13,468  13,498  13,522  13,579  224,052
 Net cash flow from operating (2,396) (2,067) (1) (16) (29) (40) (48) (48) (44)  253  626  1,020  1,421  1,676  1,925  2,185  2,463  6,881

3. cash outflow from invesment  224,052
3.1 จ่ายค่าซ้ือรถ -                
3.2 จ่ายปรับปรุงสภาพรถ 323 คัน -                

4. cash inflow from financing activities -                
4.1 รับจากเงินกูซ้ื้อรถโดยสาร -       -       -        -                
4.2 รับจากเงินกูเ้กษยีณอายุกอ่นก าหนด -       -       -        -        -        -                
4.3 รับจากเงินกูป้รับปรุงสภาพรถ 323 คัน -                
4.4 รับจากการกูเ้พือ่เสริมสภาพคล่อง  2,014  2,066  4,080

5. Cash outflow from financial activities -                
5.1 ช าระดอกเบีย้กูซ้ื้อรถโดยสาร -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.2 ช าระดอกเบีย้เงินกูเ้กษยีณอายุกอ่นก าหนด -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.3 ช าระดอกเบีย้เงินกูป้รับปรุงสภาพรถ 323 คัน -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                

    5.4  ช าระคืนดอกเบีย้จากเสริมสภาพคล่อง -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.5 ช าระดอกเบีย้หนี้สินเดิมองค์การรับภาระ -                
5.6 คืนต้นเงินกูซ้ื้อรถโดยสาร -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.7 คืนต้นเงินกูเ้กษยีณอายุกอ่นก าหนด -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.8 คืนต้นเงินกูป้รับปรุงสภาพรถ 323 คัน -       -       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -                
5.9 คืนต้นเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง -                
5.10 คืนต้นเงินกูห้นี้สินเดิม -                

6. Cash balance beginning  392  10  10  9 (6) (35) (75) (123) (171) (215)  37  664  1,683  3,105  4,781  6,705  8,891  392
7. Cash balance ending  10  10  9 (6) (35) (75) (123) (171) (215)  37  664  1,683  3,105  4,781  6,705  8,891  11,353  11,353
8. จ านวนรถให้บริการ  2,855  2,855  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305  4,305
9. จ านวนรถประจ าการ  3,005  3,005  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500  4,500
10. รายได้ด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั (บาท)ไมร่วม pso (ใช้รถให้บริการ)  4,394  5,025  9,557  6,850  7,069  7,729  7,955  8,189  8,452  8,687  8,932  9,194  9,480  9,638  9,815  9,996  10,209  137,998
11. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั  (บาท)  (ใช้รถประจ าการ)  8,162  8,885  10,773  8,019  8,050  8,129  8,135  8,138  8,166  8,157  8,163  8,175  8,203  8,200  8,218  8,232  8,267  136,409

หน่วย : ล้านบาท 
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ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) งบกระแสเงินสด ปี 2563 – 2572 
สมมุติฐานในการค านวณ ดังนี้ 
1.  ด้านการผลิต 
    จ านวนรถองค์การออกให้บริการ ร้อยละ 95 ของจ านวนรถประจ าการ  (รถเช่า) 
    จ านวนรถจ้างวิ่งออกให้บริการ   ร้อยละ 97 ของจ านวนรถจ้างวิ่ง  
2.  ด้านรายได้ 

 2.1  รายได้จากค่าโดยสาร ปี ๒๕๖3 ก าหนดตามข้อมูลเกิดจริงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๒) น ามาเป็นรายได้ค่าโดยสาร ปี 2563 – 2564  

 2.2 รายได้ค่าโดยสารตั้งแต่ปี 2565 ตั้งสมมติุฐาน ดังนี้ 
  (ใช้จ านวนผู้ใช้บริการเกิดจริงปี 2562 จ านวน 1,062,947 คน-เที่ยวต่อวันเป็นฐาน)  

  2.2.1  ประมาณการผู้ใช้บริการรถองค์การ จ านวน  530,000 คน (1,062,947/2)  
   (ใช้จ านวนผู้ใช้บริการเกิดจริงปี 2562 จ านวน 1,062,947 คน-เที่ยวต่อวัน เป็นฐาน)  
    (ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 50,000 คนต่อวัน, ผู้ใช้ทั่วไป 480,000 คนต่อวัน) 
  2.2.2  ประมาณการผู้ใช้บริการรถเอกชนร่วมบริการ 400,000 คน ข้อมูลจาก ผลการศึกษาของ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปี 2562 “ผู้ใช้บริการรถปรับอากาศเอกชน จ านวน 
179.79 ล้านคน-เที่ยว/ปี”  ผู้ใช้บริการรถธรรมดาเอกชน 401.90 ล้านคน-เที่ยว/ปี รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 
รถเอกชน 581.69 ล้านคน-เที่ยว/ปี เฉลี่ยผู้ใช้บริการประมาณ 1,601,890 คน-เที่ยว/วัน ประมาณการ
ผู้ใช้บริการ 800,945 คน ในจ านวน 87 เส้นทาง (ข้อมูลสถานภาพ ณ ธันวาคม 2562) ขสมก. จ้างวิ่ง 54 
เส้นทาง ประมาณการผู้ใช้บริการ 400,000 คน (800,945/2)  
  2.2.3  ปรับจ านวนผู้ใช้บริการ เพ่ิมปีละ 3% ตั้งแตป่ี 2566 – 2575  
   ปรับจ านวนผู้ใช้บริการ เพิ่มปีละ  1% ตั้งแตป่ี 2576 ตลอดไป 
  2.2.4  ค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน (ไม่จ ากัดจ านวนเที่ยว) ในปี 2565  
   ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ปี 2562 เฉลี่ยหนึ่งคนใช้บริการรถโดยสารประมาณ  16 กม./วัน จะจ่ายค่าโดยสาร
เฉลี่ยอยู่ที่ 25 บาทต่อเที่ยว  ต่อวันอยู่ที่ 50 บาท (2 เที่ยวต่อวัน)   เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายภาครัฐและ
ลดค่าครองชีพของประชาชน  จึงเห็นว่าควรจัดเก็บอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่ 30 บาท/คน/วัน  (ไม่จ ากัดจ านวนเที่ยว)  
   และปรับค่าโดยสารเพ่ิม 2 บาท (เป็น 32 บาท) ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป รายละเอียด
ดังนี้ 

   1)  ปี 2565 – 2567 ค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน 
2)  ปี 2568 เป็นต้นไป ค่าโดยสาร 32 บาท/คน/วัน 
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 2.2 รายได้จากการขอสนับสนุน PSO 7 ปี  ในปี 2565 – ๒๕71 เป็นเงิน 9,674 ล้านบาท ดังนี้  
 

- ปี 2565 จ านวน 2,677 ล้านบาท 
- ปี 2566 จ านวน  2,392 ล้านบาท 
- ปี 2567 จ านวน 2,085 ล้านบาท 
- ปี 2568 จ านวน 1,167 ล้านบาท 
- ปี 2569 จ านวน 814 ล้านบาท 
- ปี 2570 จ านวน 451 ล้านบาท 
- ปี 2571 จ านวน 88 ล้านบาท 

 

 2.3   รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ค านวณตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (40 ล้านบาทต่อปี)  

2.4 รายได้จากการให้เช่าอู่ (อู่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ) ประมาณการตามพ้ืนที่ใช้จริง  
        (ตารางเมตรละ 30 บาท) 
2.5  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย 

  2.5.1 รายได้ค่าโฆษณา ประกอบด้วย 
      1) รถโดยสารปรับอากาศ NGV จ านวน 489 คัน คันละ 8,000 บาทต่อคันต่อเดือน  
        ตามสัญญาให้สิทธิโฆษณาบนรถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ เลขที่  ช.36/2556 ลว.9 ก.ค.56   
       2)  รถเช่า 2,511 คัน  แบ่งค่าตอบแทนจากการโฆษณาเท่ากัน ประมาณการคันละ 4,000 

บาทต่อคันต่อเดือน ตามสัญญาการให้บริการเดินรถเชิงคุณภาพ (แบบผ่อนปรน) ตามสัญญา
เลขที่ ร.24/2554 ลว. 9 มี.ค. 54   

  2.5.2 รายได้อ่ืน ๆ เช่น ค่าปรับผิดสัญญา  ดอกเบี้ยรับ  ส่วนลดการค้า (ประมาณการจากข้อมูล
เกิดจริงปี 2562) 

 

3.  ด้านค่าใช้จ่าย 
 3.1  ค่าใช้จ่ายพนักงานให้บริการ แยกเป็น 

 3.1.1  ค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถ (พขร.)  ค านวณโดยใช้เงินเดือน, ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย
ของ พขร. ที่เกิดจริงในปี 2562 เป็นฐานในการค านวณและปรับเพ่ิมในส่วนของเงินเดือน
ขึ้นอีกทุกปี ๆ ละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ เฉลี่ยตามจ านวน
พนักงานคงเหลือในแต่ละปี  

 - ปี 2563 (กุมภาพันธ์) มีพนักงานขับรถ จ านวน 5,781 คน ในช่วงปลายปีงบ 2563 
(กันยายน) ถึงปีงบ 2564 มีพนักงานขับรถเกษียณอายุ 250 และ 217 คน ตามล าดับ 

 - ปี 2565 (ตุลาคม 2564) พนักงานขับรถ จ านวน 6,300 คน 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

   -  ปี 2565 (ตุลาคม 2564) จ้าง Outsource พนักงานขับรถตามจ านวนพนักงาน    
ขับรถที่เกษียณอายุราชการแต่ละปี ให้ครบ 6,300 คนทุกปี ค านวณโดยใช้เงินเดือน
ตามระบบสัญญาจ้าง ในอัตรา 34,647 บาทต่อคนต่อเดือน   

 3.1.2  ค่าใช้จ่ายของพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.)  ค านวณโดยใช้เงินเดือน, ผลประโยชน์ตอบ
แทนเฉลี่ยของ พกส.ที่เกิดจริงในปี 2562 เป็นฐานในการค านวณและปรับเพ่ิมในส่วนของ
เงินเดือนขึ้นอีกทุกปี ๆ ละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนสวัสดิการ เฉลี่ย
ตามจ านวนพนักงานคงเหลือในแต่ละปี  
- ปี 2563 (กุมภาพันธ์) มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 5,917 คน ในช่วงปลายปี     

งบ 2563 (กันยายน) ถึงปีงบ 2564 มีพนักงานเกษียณอายุจ านวน 162 และ 178 
คน ตามล าดับ  

- ปี 2565 (ตุลาคม 2564) พนักงานเก็บค่าโดยสาร เข้าโครงการเกษียณอายุ  จ านวน 
5,301 คน 

 3.1.3  ค่าใช้จ่ายของพนักงานส านักงาน  ค านวณโดยใช้เงินเดือน, ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ยที่
เกิดจริงในปี 2562 เป็นฐานในการค านวณและปรับเพ่ิมในส่วนของเงินเดือนขึ้นอีกทุกปี ๆ 
ละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนสวัสดิการ เฉลี่ยตามจ านวนพนักงาน
คงเหลือในแต่ละปี  

 - ปี 2563 (กุมภาพันธ์) มีพนักงานส านักงาน จ านวน 2,235 คน ในช่วงปลายปีงบ 
2563 (กันยายน) ถึงปีงบ 2564 มีพนักงานเกษียณอายุจ านวน 192 และ 171 คน 
ตามล าดับ  

 - ปี 2565 (ตุลาคม 2564) พนักงานส านักงาน จ านวน 1,967 คน 
   - ปี 2565 เป็นต้นไป (ตุลาคม 2564) รับพนักงานส านักงานโดยการจ้างพนักงานอัตรา

จ้าง (Outsource) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและ
การเงิน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านวิศวกรรม และต าแหน่งอ่ืน ๆ  ให้ครบ จ านวน 
1,967 คน ทุกปี  ค านวณค่าจ้าง ในอัตรา 23,500 บาทต่อคนต่อเดือน (ค่าจ้างวุฒิ
ปริญญาตรี 15,000 บาท + 8,500 บาท) (เกณฑ์ค านวณค่าจ้างใช้เกณฑ์เดียวกับการ
จ้าง Outsource พนักงานขับรถ) 

    
3.2  ค่าใช้จ่ายด้านเดินรถ ประกอบด้วย 

 3.2.1  ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า EV จ านวน 2,511 คัน รวมสถานีชาร์ตไฟฟ้า, ค่าซ่อม
บ ารุง, ค่าประกันภัย, ค่าภาษีฯ, ค่าบริการ, ค่าไฟฟ้า ในอัตราค่าเช่า 23.16 บาท/กม. วิ่งวันละ 240 กม.      
ข้อมูล ประกอบด้วย  
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 

  - ค่าตัวรถ ประมาณคันละ 9 ล้านบาท กรณีซื้อในจ านวนมาก (ข้อมูลจากผลการศึกษาฯ 
ของ สจล. ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.7/2559 ลว.29 ม.ค.59  และผลการศึกษาต้นทุน
มาตรฐาน ศูนย์วิชาการบริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาคันละ 10 ล้านบาท)   

  - สถานีชาร์จไฟฟ้า ประมาณสถานีละ 1 ล้านบาท ข้อมูลจาก จากการประเมินของ กฟผ., 
กฟน. 

  - ค่าไฟฟ้า ประมาณ 3 บาทต่อ 1 ยูนิต ข้อมูลจากประกาศกระทรวงพลังงาน ตามข่าว
ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 27 ก.พ.63 (2.63 + VAT)   

 3.2.2  ค่าจ้างเอกชนให้บริการเดินรถ จ านวน 1,500 คัน ในอัตราค่าจ้าง 34.27 บาท/กม. วิ่ง
วันละ 240 กม. ข้อมูลประกอบด้วย 
- หนังสือ สคร. ที่  กค 0820.2/828 ลว.18 ก.พ.63 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ของ ขสมก. “การเช่ารถ
จากเอกชนที่มิได้มีลักษณะเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าจะโดยวิธีใดหรือมอบให้
เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีการอนุญาตหรือให้สัมปทานหรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะ
ใด ถือว่าไม่เข้าข่ายที่ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุน ปี 2562” 

           - ค่าจ้าง ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานในการ
เดินทางฯของ TDRI  

  - ก าหนดกิโลเมตรการให้บริการ คันละ 240 กม./คัน/วัน ข้อมูลจากโครงการศึกษาพัฒนา
ความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจ าทาง (กรกฎาคม 2561) 
ก าหนดระยะทางเฉลี่ยของเส้นทาง 30 กม./เที่ยว ซึ่ง ขสมก. วิ่งรถวันละ 8 เที่ยว 

 3.3  ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง  ค่าก๊าซ  ของรถโดยสาร NGV 489 คัน 
3.4  ค่าซ่อมบ ารุง  ของรถปรับอากาศ NGV 489 คัน ใช้อัตราค่าซ่อมบ ารุง/คัน/วัน ตามสัญญา 
3.5  ต้นทุนเทคโนโลยีประกอบด้วย ระบบติดตามการเดินรถ (GPS) ประมาณการตามสัญญาปัจจุบัน

ของรถ 489 คัน 
3.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
 3.6.1  ค่าผ่านทางด่วน ก าหนดรถที่ใช้ทางด่วน จ านวน 440 คัน/วัน วิ่งขึ้นทางด่วน                             
  8 เที่ยว/คัน/วัน โดยมีอัตราค่าผ่านทางด่วน 75 บาท/เที่ยว/คัน 
 3.6.2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดินรถ คิด 7,000 บาท/เส้นทาง/7 ปี (จ านวน 108 เส้นทาง) 
 3.6.3 ค่าประกันภัยประเภท 3 และ พ.ร.บ. คิดเฉพาะรถปรับอากาศ NGV 489 คัน  
 3.6.4 ค่าภาษีต่อทะเบียนรถปรับอากาศ NGV 489 คัน คันละ 1,450 บาท   

  3.6.5  ค่าเช่ารถใช้งาน ภาษีซื้อ ค่าเสื่อมราคา ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า (ประมาณการจากข้อมูลเกิดจริงปี 2562) 

............................................................................ 
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แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล 
เพื่อขับเคลื่อนการปฏริูปธรุกจิ ขสมก. 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกจิ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                         หนา้ I 

  
 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
มีเป้าหมายของการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ ได้แก่ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ร่าง
แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม และแผนฟ้ืนฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ มุ่งเน้นให้บริการผู้รับบริการ ๒ ส่วน คือ  
๑) ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนภายใน กทม. โดยรองรับการให้บริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (Mobile Device) 
รวมถึงรองรับการให้บริการผู้พิการทางสายตา  

๒) ผู้ประกอบการ รถเอกชนร่วมบริการ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการขออนุมัติ 
อนุญาตร่วมบริการเดินรถ โดยให้ ขสมก. เป็นตัวกลางในการรับเรื่อง ติดตามเรื่อง และแจ้งผล
การขออนุมัติ  อนุญาตของกรมการขนส่งทางบก ทั้ งนี้ เพ่ือการอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ประกอบการในการยื่นขอและติดตามสถานะได้จากจุดเดียว 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพใน ๒ ส่วน คือ  
๑) การบริหารจัดการการเดินรถโดยสาร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าข้อมูล 

ที ่เกี ่ยวข้องกับการเดินรถ อาทิ ระยะทางการเดินรถ ความหนาแน่นของผู้โดยสาร และ 
การเคลื่อนที่ของรถโดยสาร มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการการปล่อย 
ตัดเสริม หรือตัดเลิกได้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน 

๒) การบริหารองค์กร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
สามารถบูรณาการข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เข้ามาที่ส่วนกลาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ลดต้นทุนการด าเนินงาน มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท าให้ ขสมก. สามารถลดต้นทุน 
การด าเนินงานทั้งในส่วนของการใช้เอกสาร การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน  
ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดังนี ้  

บทสรุปผู้บริหาร 

http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
กับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก. 

นโยบายดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ (Service Infrastructure) 

 ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐใน
รูปแบบ e-Government 

 การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 พัฒนาระบบการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ผู้ประกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการผ่านเว็บไซตข์อง ขสมก. 

 พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมลูการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก 

 ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact 
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail 
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ 
(Digital Society) 

พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่าง ๆ ที่
เอื้ออ านวยต่อคนทุกระดับ ค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างท่ัวถึง  
เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยดีิจิทัล 

 พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก. ใหร้องรับการบริการส าหรับ 
ผู้พิการทางสายตา และภาษาต่างชาติ 

 พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับ 
การบริการผู้พิการทางสายตา 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑: 
การพัฒนาขีดความสามารถรองรบัเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

มาตรการที่ ๔:  
การแกไขเรื่องร้องเรียนและการเขา้ถึงความต้องการ                
ในเชิงรุก 

ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้กับ Contact 
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail 
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร 

  มาตรการที่ ๖:  
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานและบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของ ขสมก. ด้วยการจดัท า
แผนการฝึกอบรมด้านการใช้งานและการบริหารจัดการ
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงก าหนดให้ทักษะด้านการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช้ีวัดหนึง่ในการเลื่อนขั้น หรือ
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากร 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓: 
การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของภาคธุรกิจ 

มาตรการที่ ๑๐:  
การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร 

พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับการ
ให้ บริการนกัท่องเทีย่งไดห้ลากหลายภาษา เช่นภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาพม่า  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
การขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
เศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างท่ัวถึง พอเพียง 
และ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑:  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ให้
ครอบคลมุพื้นท่ี ในเขตเมืองและพืน้ท่ีชนบท เพื่อให้
ระบบขนส่ง สาธารณะมีความคลอ่งตัว เช่ือถือได้ 
เข้าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม  
โดยปรบัปรุงโครงสร้าง พื้นฐานท่ีมีอยู่เดิมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะในทุกสาขา
การขนส่งให้ม ีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย เข้าถึง การบริการได้สะดวก รวมถึงเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่ง สาธารณะต่างรูปแบบ  
(Public Transport Interchange) ไม่ว่าจะเป็น 
การเช่ือมต่อด้วย โครงสร้างพื้นฐานหรือการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่ระบบตั๋วโดยสาร (ระบบตั๋วต่อตั๋ว
ร่วม) เพื่อให ้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปลีย่น
รูปแบบการ เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถท างานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได ้
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก. 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ กระทรวง
คมนาคม ฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖:  
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่ใน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒:  
พัฒนาระบบฐานข้อมลูให้มีความ ทันสมัย ถูกต้อง 
บูรณาการเช่ือมโยงระหว่าง หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดย
พัฒนาฐานข้อมลูให้มคีวาม ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุม
การใช้งาน เน้นการบูรณาการโครงข่ายและการเข้าถึง
ข้อมูล 

พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมลูการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก 
 

 ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถท างานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได ้

แผนฟ้ืนฟูกิจการ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้ บริหารจดัการรถเอกชนร่วมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการเดินรถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนรถกับ
ระบบสารสนเทศของกรมการขนสง่ทางบกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบรถเอกชนรว่มบริการของนายตรวจ 

 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ จัดให้มีระบบตรวจสอบและตดิตามการปฏิบตัิการเดิน
รถ (GPS) 

พัฒนาระบบการเดินรถเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ GPS 
เพื่อใช้ในการจัดท าข้อมูลเชิงสถิตเิพื่อการวางแผน 
การเดินรถ การบรหิารจดัการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเดินรถ และการบริหารจัดการอุบัติเหตุ 

  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการวางแผน
ก าลังคน การรับสมัคร การแต่งตั้ ง ทะเบียนประวัติ 
ประเมินผลการท างาน การฝึกอบรม และการบริการ
บุคลากรในส่วนของการลา และการเบิกสวัสดิการ 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของ ขสมก. 

  รักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน สนับสนุนการตดิตามและจัดท าข้อมูลเชิงสถติ ิ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ  
ขสมก. 
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เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. เป็นไปตามเป้าหมาย ขสมก. ต้องขจัดข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT องค์ประกอบระบบไอซีทีของ ขสมก. ในปัจจุบัน  

 
 

 
  
 

ภาพองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
  
  

องค์ประกอบของการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

นโยบายด้านดิจิทัล 

กระบวนการทาง
ธุรกิจ 

ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านไอซีที 

การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทักษะด้านการใช้
งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของบุคลากร 
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โดยสามารถสรุปข้อจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้ดังนี้ 
องค์ประกอบของ 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อจ ากัดที่พบในปัจจุบัน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๑. นโยบายด้านดิจิทัล 
 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขสมก. 
ในปัจจุบัน 

• ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• ขาดการติดตามความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งในการบังคับใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศควรเพ่ิมผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพิจารณา และติดตามแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. อย่างใกล้ชิด และสม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องผลักดันกฎระเบียบ หรือค าสั่งที่
เอ้ือต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๒. กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่รองรับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ มีการจัดท า
เอกสารจ านวนมาก  

 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั้งในส่วนของ ขั้นตอนการด าเนินงาน กฎระเบียบ 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และผลักดันท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในส่วนของการก าหนด
นโยบาย และใช้งานระบบไอซีที 

 หน่วยงานเจ้าของกระบวนการปฏิบัติงานให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบไอซีที และสนับสนุน
ข้อมูลความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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องค์ประกอบของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อจ ากัดที่พบในปัจจุบัน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

 ก าหนดแผนการเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) จากการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 

๓. ข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ 

 ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศส่งผลให้ 

• ไมส่ามารถในการขยายตัว 

• หมดการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

• ไม่สามารถท างานร่วมกับระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบัน หรือท่ีจะเกิด
ในอนาคตได้ 

 ขาดการบริหารจัดการบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่ดี  

 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีขึ้นใหม่ โดยพัฒนาให้มี
ฟังก์ชั่นการท างานครอบคลุมความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน และผลการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 
 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของ ขสมก. เพ่ือเป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้อง

มีการใช้งานร่วมภายใน ขสมก. ข้อมูลสนับสนุนการจัดท ารายงานสนับสนุน
ผู้บริหาร และข้อมูลสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. โครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มี
โครงสร้าง และการบริหารจัดการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งใน
ส่วนกลาง และเขตการเดินรถยังไม่เป็น
มาตรฐาน  

 ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีโครงการและการบริหาร
จัดการสอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 ปรับปรุงการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและเขตการ
เดินรถให้เป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย 
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องค์ประกอบของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อจ ากัดที่พบในปัจจุบัน แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๕. การบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
เป็นมาตรฐาน 

 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศยังไม่เป็นมาตรฐาน 

 โครงสร้างของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนระบบไอซีที 

 ประยุกต์ใช้มาตรฐานในระดับสากล 
ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเข้ามาใช้  

 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบไอซีทีให้กับบุคลากรของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. ทักษะด้านไอซีทีของ
บุคลากร 

 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่มีคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และ
ต่อเนื่อง 

 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีที
อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 

 บรรจุความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณสมบัติ
เบื้องต้นของแต่ละต าแหน่งงาน 

 สร้างกลุ่ม Key User ในแต่ละระบบไอซีท ีเพ่ือให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการใช้งานระบบไอซีทีในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั่วไปได้ 
รวมถึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารความต้องการใช้งานระบบไอซีทีระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้งานและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีทีของ ขสมก. ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการติดตามและประเมินผลการน าเอาความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงทุก ๓ เดือน 

 สร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 สร้างระบบองค์ความรู้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล 
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นอกเหนือจากการขจัดข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ขสมก. 
ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู ้ใช้งาน และผู ้บริหาร โดยจากการเข้าสัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับสูงของ ขสมก. สามารถสรุปความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลตามองค์ประกอบระบบไอซีทีได้ดังภาพ 

 
 

สรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. 
 

 จากภาพแสดงการสรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. จ านวน  
๘ ท่าน ดังนี้ 

 ร้อยละ ๑๒.๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการเกิดการผลักดันการใช้งานระบบไอซีทีจาก
ผู้บริหาร เพื่อท าให้เกิดการใช้งานระบบไอซีทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ซึ่งระบบไอซีทีต้องใช้งานง่าย และสามารถเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์กร  
เพ่ือรองรับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และรายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 

 ร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ และบริหารจัดการระบบไอซีทีที่จะ
พัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ 

 ร้อยละ ๗๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการให้มีการเ พ่ิมทักษะด้านการใช้ งาน 
ระบบไอซีทีให้กับบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุน
การบริการ และการปฏิบัติงาน 

จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 
และความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารที่กล่าวข้างต้น สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ได้ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก.  
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ตามแผนยุทธสาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน 
ขสมก. ต้องท าให้เกิดการ CHANGE ใน ๕ ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

C : Collaboration พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับบริหารจัดการองค์การ ให้ท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ (Seamless) เพ่ือรองรับการบริการ  
การปฏิบัติงานของ ขสมก. 

H : Holistic พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบองค์รวม โดยค านึงถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการใช้งาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable) 

A : Availability พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure) 
ให้สามารถรองรับการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง  

N : Nexus พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ให้สามารถบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์การ  
เพ่ือจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เป็นมาตรฐานในระดับสากลเข้ามาสนับสนุน 

E :  Efficiency พัฒนาทักษะการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรของ  
ขสมก. เพ่ือให้สามารถใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์
 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ดังภาพ 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. ด าเนินการพัฒนาระบบ GPS และระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการเดินรถ รวมถึงด าเนินการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถือเป็นการด าเนินงานน า
ร่องในการพัฒนาระบบไอซีทีเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีตามเป้าหมายของแผนฟ้ืนฟู
กิจการฯ  

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่ 
การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ โดยสามารถแบ่งประเภทของแผนงาน/โครงการ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 

๑) แผนงาน/โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบไอซีทีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๒) แผนงาน/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบไอซีที
ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ ขสมก.  

 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเกีย่วขอ้งกับการวางแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ  
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        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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๑. ช่องทางการ
เข้าถึง/ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ช่องทางในการเข้าถึง/ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคตต้องรองรับทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของ ขสมก. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (PC) 

๒. ระบบสารสนเทศ 
(Information 
System) 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ระบบ GPS และ 

ระบบสนับสนุน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ ERP 

ประกอบด้วย 
• ระบบงบประมาณ 
• ระบบบัญชี 
• ระบบการเงิน 
• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
• ระบบพัสดุ 
• ระบบครุภัณฑ์ 
• ระบบซ่อมบ ารุง 
• ระบบบริหารบุคลากร 

(HRM) 
• ระบบเงินเดือน 
• ระบบสวัสดิการ 
• ระบบพัฒนาบุคลากร 

(HRD) 
 
 
 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ ERP 

ประกอบด้วย 
• ระบบบริหารสัญญา 
• ระบบซ่อมบ ารุง 
• ระบบติดตาม

แผนงาน/โครงการ 
 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และ

พัฒนาระบบอนุมัติ
สัญญาเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ
ผู้ประกอบการ 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ 

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 พัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบงาน

คดีให้ครอบคลุม
ความต้องการการ
ใช้งาน 

 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบองค์
ความรู้ ที่เหมาะสม
กับ ขสมก. 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์

และพัฒนาระบบ
จัดท ารายงาน
สนับสนุนผู้บริหาร 
(Business 
Intelligent: BI) 
โดยรองรับการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับ
ระบบฐานข้อมูล
กลาง 
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        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ระบบค้นหาเส้นทางการ
เดินรถ (Mobile 
Application) ให้รองรับ
คนพิการและภาษา 
ต่างประเทศ 

 พัฒนาระบบการเดินรถ
ใหม่ให้รองรับความ
ต้องการใช้งาน อาทิ  
การจัดท าตารางการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ 
ข้อมูลการเติมเช้ือเพลิง 

 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอู่จอดรถ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ระบบ e-Ticket 
 พัฒนาระบบ CRM เพื่อ

รองรับการให้บริการ 
 ประชาชนในการ

ร้องเรียนแจ้งของหาย 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกจิ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                                                                                                                         หน้า XVII 

        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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๓. การบริหาร
จัดการข้อมูล 
(Data 
Management) 

    เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ 

เพื่อก าหนดนโยบาย 
ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล 

 ศึกษา วิเคราะห์  
เพื่อก าหนด 
• กลุ่มข้อมูลหลัก 

        กลุ่มข้อมูล
สนับสนุนการ
จัดท ารายงาน
สนับสนุนผู้บริหาร 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลกลางเพื่อ
รองรับการจัดเก็บ
ข้อมูล  
• กลุ่มข้อมูลหลัก 
• กลุ่มข้อมูล

สนับสนุนการ
จัดท ารายงาน
สนับสนุนผู้บริหาร 

• กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานายนอก
ที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 
 

  • กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน
ภายนอก   
ที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนด
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ในแต่ละกลุ่ม 
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• กระบวนการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลประกอบ 
ด้วย การสร้าง 
จัดเก็บ และ
ปรับปรุงข้อมูล 

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านไอซีที (ICT  
Infrastructure) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ใช้บริการ Cloud ในส่วน

ของ IaaS 
 ปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้ง

ในส านักงานใหญ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบเครือข่าย

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย 

 ปรับปรุงระบบสื่อสาร
ภายใน 

   

๕. การบริหารจัดการ 
ระบบไอซีที 
(ICT 
Management) 

 เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท า

แผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Plan) เพื่อให้การ
ประยุกต์ใช้ระบบไอซีที
ประสบความส าเร็จ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และ

ประยุกต์ใช้แนวทางการ
บริหารจัดการการบริการ
ระบบไอซีทีของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO20000 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ 

และประยุกต์ใช้
แนวทาง การบรหิาร
จัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
ไอซีทีตามมาตรฐาน 
ISO27001 

  

หมายเหตุ: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีความเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ
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 จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนงาน/โครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปประโยชน์ที่  
ขสมก. จะได้ดังนี้ 
 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 ประโยชน์ที่ ขสมก. จะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูประยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถในภาพรวมทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเพียงชุดเดียว 

กล่าวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเดินรถ เช่น ข้อมูลจากระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบการ
ซ่อมบ ารุง มาจัดเก็บไว้ที่ระบบการเดินรถเพื่อรองรับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่
เป ็นประโยชน์ต่อการบริหารการเดินรถ อาทิ การก าหนดเป้าหมายเดินรถที่
สอดคล้องกับสถิติการเดินรถจริง การจัดตารางการเดินรถที่สอดคล้องตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา  

๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการในการขออนุมัติ 
อนุญาตได้แบบไม่จ ากัดสถานที่ และเวลาผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.  

๑.๓) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับร้องเรื่องเรียน การสอบถาม
เส้นทางด้วยการยกระดับของ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยเพ่ิม
ช่องทางในการให้บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการแบบ  
e-Service และประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกกลุ่มทั้งคนทั่วไป และคนพิการ 
รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานและท่องเที่ยวในประเทศ 
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๑.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร กล่าวคือ มีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน และกรอบงบประมาณการซ่อมบ ารุงรักษารถ
โดยสารได้ตรงกับสภาพการใช้งานจริง และตรงกับรอบระยะเวลาที่ต้องบ ารุงรักษา  

๑.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร และการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ในการเบิกสวัสดิการ กล่าวคือ มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนก าลังคน 
การรับสมัคร การวางแผนการฝึกอบรม ทะเบียนประวัติ การค านวณเงินเดือน 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรของ ขสมก.  

๑.๖) เพิ่มประสิทธิภาพติดตามหนังสือหรือเรื่องที่เข้าและออกภายในองค์กร  กล่าวคือ 
สามารถบริหารจัดการการรับหนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก การส่งต่อหนังสือรับเข้า 
และการติดตามความเคลื่อนไหว ผลการด าเนินงานของหนังสือรับเข้าในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๗) เพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร กล่าวคือ ระบบไอซีที
สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และพยากรณ์สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ลดระยะเวลาและต้นทุนการด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑) ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการผู้ประกอบการ กล่าวคือ พัฒนาระบบไอซีที

รองรับการขออนุมัติ อนุญาตที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ขสมก รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลผลการอนุมัติ อนุญาตหรือความเห็นชอบต่าง ๆ กับ
ระบบสารสนเทศของกรมขนส่งทางบก  

๒.๒) ลดการใช้แบบฟอร์ม ขสมก.๑-๐๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้งาน 
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. สามารถลด
การใช้แบบฟอร์ม ขสมก. ๑-๐๑ เพ่ือบันทึกข้อมูล ท าให้ลดต้นทุนในการจัดท าเอกสาร 
และลดระยะเวลาในการสรุปข้อมูล 

๒.๓) ลดการใช้เอกสารในการจัดตารางงานส าหรับ พขร. และพกส. ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ 
เมื่อมีการใช้ระบบการเดินรถในส่วนของระบบจัดท าเป้าหมายการเดิน และระบบบริหาร
จัดการตารางเดินรถ และตารางรับงาน ดังนั้นสามารถลดการใช้เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ตารางการเดินรถ และการรับงานโดย พขร. และพกส. สามารถตรวจสอบตารางการเดิน
รถผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. โดยมี Username และ Password ส าหรับ Login 
เข้าใช้งานระบบ 
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๒.๔) ลดการใช้เอกสารในการปล่อยรถได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. ดังนั้นสามารถลดการใช้
เอกสารที่นายท่าต้องจัดท าและใช้ในการปล่อยรถโดยสารออกจากท่ารถได้ 

๒.๕) ลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร และลดระยะเวลาสืบค้นเอกสาร  กล่าวคือ เมื่อมี 
การประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของ  
ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียม
แฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร และพ้ืนที่ส าหรับวางตู้เอกสาร พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการ
สืบค้นเอกสารต่าง ๆ ได้ 

  
 


