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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนฟื้นฟู 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีภารกิจหลักในการรับส่งประชาชนด้วยรถโดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด สาเหตุจากค่าโดยสารไม่
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โครงสร้างไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในปัจจุบัน และมีอัตราก าลังเกินความจ าเป็น 
รวมทั้งรถโดยสารซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการท าธุรกิจ มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๒๐ ปี 
ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายแยกบทบาทการก ากับดูแลออกจากการปฏิบัติการเดินรถ และในอนาคตเมื่อการ
ขนส่งระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วเสร็จ ต้องมีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถเพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมต่อ ขสมก.จ าเป็นต้องปรับหรือทบทวนบทบาทการให้บริการเดินรถโดยสารประจ าทางใหม่  เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ขสมก. จึงต้องเร่งรัดจัดท าแผนเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการองค์การ ทั้งนี้ โดยมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าไว้ 2 ประการ ได้แก่ 

๑)  เพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ :  

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2564 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
(ปี 2559 เกิดจริงร้อยละ 80.19) 

 กิโลเมตรบริการต่อคันต่อวัน เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
(ปี 2560 เกิดจริง 235 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน) 

 ร้อยละของจ านวนรถออกวิ่งที่ให้บริการเพิ่มข้ึนทุกปี จนถึงปี 2564 
(ปี 2560 เกิดจริงร้อยละ 95.37) 

 จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนทุกปี ๆ ละ 3% ตั้งแต่ป ี2562–2569  
(ปี 2560 เกิดจริง 1,101,774 คนต่อวัน**รวมตั๋วทุกประเภท) 

 จ านวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร ในทุก ๆ ปี 
(ปี 2560 เกิดจริง 8.52 ครั้ง/ล้าน กม.) 

 จัดเก็บค่าโดยสารระบบ E-Ticket ทั้งหมด (Cashless) ภายในปี 2563 
2)  เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ :  
 ผลการด าเนินงานที่ไม่ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาระดอกเบี้ยและหนี้สินเดิม) 
 ค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อคันต่อวัน ต่ ากว่า 8,145 บาท/คัน/วัน ในปี 2565 

(ปี 2560 เกิดจริง 13,674  บาท/คัน/วัน) 
 

2. แนวโน้มทิศทางระบบขนส่งในอนาคต 
  2.1 การขนส่งมวลชนในกรุงเทพ และปริมณฑลในปัจจุบัน 

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

จากข้อมูลการใช้บริการของผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศในระบบขนส่งต่าง ๆ 
ประกอบด้วย รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสาร บขส. รถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การเดินทาง
ทางน้ า และทางอากาศ มีสถิติจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางระบบขนส่งต่าง ๆ และจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดย
รถโดยสาร ขสมก. รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2 

 

ตารางที่ 1 สถิติจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางระบบขนส่งต่าง ๆ                                                         หน่วย : พันคน 

จ านวนผู้โดยสาร 2555 2556 2557 2558 2559 
รถโดยสาร ขสมก. 355,134 341,540 315,362 324,747 317,278 
รถโดยสาร บขส. 1,112 9,599 8,620 7,781 7,286 
รถไฟ รฟท. 41,761 37,343 36,425 35,127 30,552 
รถไฟฟ้าใต้ดิน 80,602 84,680 92,421 95,019 103,248 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 14,932 15,613 17,064 19,307 21,170 
ทางน้ า 110,636 108,992 102,810 104,101 115,282 
ทางอากาศ 16,566 19,412 25,748 31,376 35,238 

รวม 629,743 617,180 598,450 617,458 630,053 
 

 

ตารางที่ 2 จ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก.                                       หน่วย : พันคน 
จ านวนผู้โดยสาร 2555 2556 2557 2558 2559 

รถโดยสารธรรมดา  
(ไม่รวมผู้โดยสารรถเมล์ฟรี) 

150,752 145,090 139,116 142,327 136,092 

รถโดยสารปรับอากาศ 204,382 196,450 176,246 182,421 181,185 
รวม 355,134 341,540 315,362 324,747 317,278 

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 จากข้อมูลจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสาร ขสมก. พบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งรถโดยสาร
ธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากจ านวนรถที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ประกอบกับ
สภาพการจราจรที่ติดขัดท าให้ความนิยมของผู้ใช้บริการลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้โดยสารที่เดินทาง
ด้วยระบบสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
หรือการเดินทางทางน้ า จะเห็นได้ว่าระบบสาธารณะอ่ืนมีแนวโน้มผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการที่ สามารถใช้
บริการเดินรถได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
 นอกจากนี้ สนข. ได้ศึกษาและประมาณการปริมาณความต้องการเดินทางของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจ าลอง 
เพ่ือบูรณาการพัฒนาการขนส่งและจราจร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ (โครงการ 
TDML) โดยในปี พ.ศ.2551 มีจ านวนผู้เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางประมาณ 6.22 ล้านคน -เที่ยวต่อวัน 
และจ านวนผู้เดินทางโดยระบบรางประมาณ 0.61 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และประมาณการว่าในปี พ.ศ.2565 
จะมีจ านวนผู้เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทางประมาณ 6.70 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน และจ านวนผู้เดินทางโดย
ระบบรางประมาณ 6.67 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน  
 

ตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับ
ขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเร่งก่อสร้าง
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร



~ ๓ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

และปริมณฑล และเริ่มพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เมืองหลักในเขตภูมิภาคท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
เมือง อาทิ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนขนาดรอง (Light Rail) รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : 
BRT) และระบบราง โดยเน้นการพัฒนาในเมืองหลักที่ส าคัญเป็นล าดับแรกและเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและปรับเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือท าหน้าที่ส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ
ที่เป็นโครงข่ายหลักของเมือง และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

การก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ เดือน พฤศจิกายน 2560 
1) โครงการที่เปิดด าเนินการแล้ว 

 

รายการ เส้นทาง 
1. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ช่วงหมอชิต – อ่อนนุช  (17  กม.) 

ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสนิ (6.5  กม.) 
ช่วงอ่อนนชุ – แบริ่ง – ส าโรง (6.3  กม.) 
ช่วงสะพานตากสนิ – วงเวียนใหญ่ (2.2  กม.) 
ช่วงวงเวียนใหญ่ – บางหวา้ (5.3 กม.) 

2. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงบางซื่อ – หัวล าโพง (20 กม.) 
ช่วงบางซื่อ – เตาปูน  (1 กม.) 

3. ระบบขนสง่ทางรถไฟเชื่อมทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport   Rail  Link)    
(28.5 กม.) 

4. รถไฟฟ้าสายสีม่วง (ฉลองรัชธรรม) ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน  (23 กม.) 
 

2)  โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

รายการ เส้นทาง 
1. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ  (13  กม.) 

ช่วงหัวล าโพง – บางแค (14  กม.) 
2. สายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (12.8 กม.) 

ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่  (11.4  กม.) 
3. สายสีแดงเข้ม ช่วงสะพานใหม่ – คูคต  (7 กม.) 
4. สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน  (15  กม.) 
5. สายสีส้ม ช่วงศูนย์วฒันธรรม – มีนบุรี (สวุินทวงศ์)  (21.2  กม.) 
6. สายสีชมพ ู ช่วงแคราย – ปากเกร็ด – มีนบรุี (34.5 กม.) 
3. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – พัฒนาการ – ส าโรง (30.4 กม.) 

 

3)  โครงการที่อยู่ระหว่างประกวดราคา 
 

รายการ เส้นทาง 
1. สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน (9 กม.) 

ช่วงมักกะสนั – หัวหมาก (10 กม.) 
2. สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวล าโพง (8.5 กม.) 
3. สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (23.8 กม.) 
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4)  โครงการที่เตรียมเสนอ ครม. อนุมัติการด าเนินงาน 
 

รายการ เส้นทาง 
1. สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4 (8 กม.) 
2. สายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ – บางปู (9.2 กม.) 

ช่วงคูคต – ล าลูกกา (6.5 กม.) 
3. สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

(13.4 กม.) 
4. Airport Rail Link ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท – บางซื่อ (7.9 กม.) (ระยะที่ 1) 

ช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง (13.9 กม.) (ระยะที่ 2) 
5. สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ศูนยร์ังสิต (8.9 กม.) 
6. สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ชนั – ศาลายา (14 กม.) 

 

จากแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแผนปฏิรูป    
รถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล องค์การจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้อง
กับการเชื่อมต่อเส้นทางสายหลักของรถไฟฟ้า  โดยจัดหารถโดยสารใหม่เพ่ือรองรับจ านวนประชาชนที่ใช้บริการ
รถโดยสารประจ าทางและเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ซึ่งมีแนวโน้มจ านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นทุกปี 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สถิติผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครและรถไฟฟ้า BTS (ทุกเส้นทาง) 

ปี 
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถไฟฟ้า BTS 

จ านวนผู้โดยสาร 
รวม 

จ านวนผู้โดยสาร 
เฉลี่ยรายวัน 

จ านวนผู้โดยสาร 
รวม 

จ านวนผู้โดยสาร 
เฉลี่ยรายวัน 

2011 69,024,000 189,083 167,348,070 458,275 

2012 80,575,000 220,167 194,113,068 530,422 

2013 86,427,000 236,833 208,764,971 571,855 

2014 92,403,000 253,417 219,422,367 598,984 

2015 95,044,000 260,500 229,853,593 629,218 

2016 100,106,000 273,583 237,047,435 647,752 

2017 34,422,000 287,000 78,257,799 638,934 
หมายเหตุ : ปี 2017 ใช้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 
 

  2.2 การเปลี่ยนบทบาทของ ขสมก. จาก Regulator เป็น Operator  
ตามมตคิณะรัฐมนตรี(ครม.) เดิมเม่ือปี ๒๕๒๖ ที่ระบุให้ ขสมก. เป็นผู้ประกอบการเดินรถเพียงราย

เดียว และรถเอกชนร่วมบริการต้องท าสัญญาเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก. แต่มติ ครม. เมื่อเดือน กันยายน 2559 
ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งการก าหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรรเส้นทางการเดินรถตาม
โครงข่ายใหม่ ก าหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เกณฑ์คนขับรถโดยสาร
สาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ โดยรถเอกชนร่วมบริการจะต้องขอใบอนุญาต                   
กับกรมการขนส่งทางบกแทน ซึ่ งกรมการขนส่งทางบกได้จัดท าแผนปฏิรูปรถโดยสารประจ าทางใน                                

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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เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแผนดังกล่าวจะเป็นการแยกผู้ก ากับดูแล (Regulator) กับผู้ปฏิบัติ 
(Operator) ออกจากกันอย่างชัดเจน ท าให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่งเท่านั้น และเพ่ือให้
เกิดการก ากับดูแลที่ดี เพ่ิมการแข่งขันด้านการให้บริการเดินรถในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างเป็นธรรม 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์   มีการเพ่ิมเส้นทางเดินรถโดยสารจากปัจจุบัน จ านวน ๒1๒ เส้นทาง เป็น ๒๖๙ 
เส้นทาง โดยจะเพ่ิมระยะทางจากเดิม ๖,๔๓๗ กิโลเมตร เป็น ๗,๘๓๓ กิโลเมตร หรือมีระยะทางเพ่ิมขึ้นประมาณ 
๒๐% ทั้งนี้ทาง ขสมก. จะให้บริการเพียง ๑๓7 เส้นทาง ขณะที่แต่ละเส้นทางเดิมจะมีการตัดลดระยะทางลง
เฉลี่ย ๓ กิโลเมตร เพ่ือให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริการมากข้ึน  

 

  2.3 การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลได้แจ้งปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ขับเคลื่อนของประเทศ ด้วยแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value–
Based Economy” คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อาทิ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว(Traveltech) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) ซ่ึงหัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
  ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (พ.ศ.2560 -2564) ก าหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่ง โดยเน้นให้เป็นระบบการเชื่อมต่อที่บูรณาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่
ต้องการให้น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  เพ่ือรับส่งให้ประชาชนเข้าไปยังจุดเชื่อมต่อต่างๆ ให้
ได้รับความสะดวกสบาย โดยเฉพาะการให้ข้อมูลการเดินทางกับผู้โดยสาร  
  ขสมก. น าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) มาใช้ในการควบคุมและ
ติดตามการเดินรถในเส้นทาง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทราบได้ว่ารถโดยสารคันใดวิ่งให้บริการจุดใดบนท้องถนน 
หากเกิดปัญหาการจราจร หรือมีรถเสียในเส้นทาง เป็นเหตุให้รถโดยสารขาดระยะจะสามารถเร่งระบายรถให้ทัน
ต่อความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร  ส าหรับผู้ใช้บริการที่ยืนรอรถที่ป้ายหยุดรถโดยสาร  สามารถรู้ได้ว่ารถ
คันที่รอใช้บริการจะเดินทางมาถึงป้ายภายในกี่นาที ช่วยเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง  นอกจากระบบ GPS ที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถโดยสารแล้วยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในรถโดยสาร
และภายนอกรถโดยสาร เพ่ือบอกพฤติกรรมการขับรถของพนักงาน หากมีการขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร หรือขับรถ
ออกนอกเส้นทาง ข้อมูลที่เกิดขึ้นจะแสดงไปที่ศูนย์ GPS ซึ่งสามารถสั่งการให้พนักงานขับรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ในทันที ที่ส าคัญระบบ GPS ยังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในตัวรถ หากมีมิจฉาชีพหรือ
มีผู้วิกลจริตแฝงตัวมาบนรถโดยสารแล้วส่ออาการพิรุธ หรือกระท าความผิดบนรถโดยสาร พนักงานขับรถและ                 
ผู้ควบคุมศูนย์ GPS จะเห็นได้ชัดเจน น าไปสู่การเข้าช่วยเหลือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพ่ิมความ
ปลอดภัยบนรถโดยสาร สร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการในการเดินทาง 
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  ส าหรับ การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) เพ่ือ
รองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการรถโดยสาร ลดระยะเวลา
การรอเงินทอนจากการช าระค่าโดยสารตามปกติ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วม   ส าหรับการเดินทาง
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ในอนาคต  เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ระบบขนส่งทางน้ า ฯลฯ                    
จะสามารถใช้บัตรเพียงใบเดียวในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอ่ืน ๆ ได้ทุกระบบ ซึ่งในส่วนของ 
ขสมก.จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสาร  ลดขั้นตอนในการตรวจนับเงิน  และการบันทึกเงิน                 
ค่าโดยสาร รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
 

  2.4 มีลูกค้ากลุ่มใหม่เกิดขึ้น 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จาก
ข้อมูลอัตรานักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึง
แนวโน้มธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายตัวสูงและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 จ านวน 
29.503 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 9.78  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association  - PATA) ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2561 – 2563  เป็นดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 
2561 41.20 
2562 45.40 
2563 49.60 

 

 

 นอกจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็พากัน
เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน  
 

ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 
2552 19.95 
2553 26.86 
2554 28.87 
2555 30.27 
2556 31.99 
2557 32.83 
2558 35.65 

ที่มาข้อมูล กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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  2.5 สภาพการจราจรที่หนาแน่นขึ้น 
   ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้นจนก่อให้เกิดการติดขัด ซึ่งทางภาครัฐได้พยายามวางแผน
เพ่ือขจัดปัญหานี้ไปให้ได้ แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ท าให้ทุกคนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัด
ต่อไป สาเหตุส าคัญที่สุดของปัญหาการจราจรติดขัด คือ มีการใช้รถส่วนตัวกันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ ซึ่ง
คนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้รถส่วนตัว การใช้รถส่วนตัวมากท าให้เปลืองพ้ืนที่ถนนมาก เมื่อเทียบกับการขนส่ง
สาธารณะ เช่น รถใต้ดิน รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ที่ใช้พ้ืนที่ต่อคนน้อยกว่ารถส่วนตัวมากมายหลายเท่า 
สาเหตุที่คนกรุงเทพ ฯ และคนเมืองใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันมากเป็นทั้งเรื่องค่านิยม และเนื่องมาจากไม่มีบริการ
ขนส่งสาธารณะที่ดีพอ  
 

 
 

  ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่พบมากในหลายประเทศและมีแนว โน้มจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินมหาศาล ส าหรับประเทศไทยแล้ว ปัญหานี้
ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานและแก้ไขได้ยาก เนื่องจากประชาชนส่วนมากพ่ึงพารถยนต์ส่วนบุ คคล         
ในสัดส่วนที่มากเกินไป จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ เดือนมกราคม 2560 ประเทศไทยมี
จ านวนรถจดทะเบียนรวมกันทั้งหมด 37 ล้านคัน (เป็นรถจักรยานยนต์ 20 ล้านคัน รถยนต์นั่ง รถกระบะ และ
รถตู้ จ านวน 14 ล้านคัน) และจดทะเบียนในกรุงเทพถึง 9 ล้านคัน เฉลี่ยแล้วประชาชนไม่ถึงสองคน ใช้รถอย่าง
น้อย 1 คัน ประกอบกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม การให้บริการที่ยังไม่มีคุณภาพ ท าให้
ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะยังมีสัดส่วนไม่มากนัก  

3. สภาพปัญหา 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารมาเป็นระยะเวลา 41 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2519 เป็นต้นมา ไม่เคยมีการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทางรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างจริงจัง และไม่มีการจัดหารถโดยสารใหม่มานานกว่า 16 ปี รวมทั้งไม่ได้รับการปรับอัตราค่าโดยสาร
มานาน ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และจากมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น มติ ครม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2538 ซึ่งอนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ไม่ให้บรรจุพนักงานเพิ่มหรือทดแทนอัตราก าลังที่
พ้นสภาพ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ให้ ขสมก. พิจารณาน ารถโดยสารที่ถูกทดแทนแล้วไปใช้
ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยไม่น าไปประมูลขายหรือน าไปใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะอีก และมติ ครม. เมื่อ
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เดือนกันยายน 2559 ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งการก าหนดโครงข่ายเส้นทางใหม่ จัดสรร
เส้นทางการเดินรถตามโครงข่ายใหม่ ก าหนดเงื่อนไขขอรับใบอนุญาต การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์คนขับรถโดยสารสาธารณะ และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่  จากปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอกดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งสามารถสรุปปัญหาส าคัญ ๆ ได้ดังนี้ 

๑) สถานะทางการเงิน : มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานที่สูง การ
เก็บค่าโดยสารต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริงท าให้ประสบผลการขาดทุนมาโดยตลอด ประกอบกับผู้ประกอบการรถ
เอกชนร่วมบริการค้างช าระค่าตอบแทนเป็นจ านวนมาก จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน จ าเป็นต้องกู้เงินมา
บริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561    
มีหนี้สะสม จ านวน 108,821.088 ล้านบาท รายละเอียดหนี้สินตามตารางท่ี 4   

 

 ตารางที่ 4 รายละเอียดหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2561 
                     

 

รายการ จ านวนเงิน 
1. เงินลงทุนซื้อรถโดยสาร 1,627 คัน 6,458.227 
2. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 

    - รถธรรมดา 10,875.117 
   - รถเมล์ฟรี 1,122.213 
   - รถ PSO 722.138 
   - รถปรับอากาศ 24,664.843 

รวมค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 37,384.311 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

    - รถธรรมดา 14,617.470 
   - รถเมล์ฟรี 2,447.919 
   - รถ PSO 1,696.108 
   - รถปรับอากาศ 37,987.657 

รวมค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 56,749.154 
รวม 1+2+3 100,591.691 

4. หนี้ค่าภาระผูกพัน 8,229.396 

รวมทั้งสิ้น 108,821.088 
 

๒) สภาพและจ านวนรถโดยสาร : สภาพของรถส่วนใหญ่ช ารุด ทรุดโทรม และค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
อยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันจ านวนรถที่ให้บริการมีจ านวน ๒,771 คัน 
เนื่องจากมีรถโดยสารที่ปลดประจ าการและยังไม่สามารถหาทดแทนได้  จึงมีจ านวนที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดจ านวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการใช้งาน   ตามตารางที่ 5 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางที่ 5  จ านวนรถโดยสารแยกตามยี่ห้อ และอายุการใช้งาน 
ประเภทรถ/ยี่ห้อ จ านวนรถ (คัน) ปีที่บรรจุรถ จ านวนปีที่ใช้งาน 

รถธรรมดา(ครีม - แดง)   
 

  
- ฮีโน่ ( H ) 490 2534 26 
- อีซูซุ ( I ) 529 2534 26 
- ฟูโซ่ ( F ) 501 2534 26 
- เบนซ์ (ขาว-เขียว) ซ่อมเอง 23 2540 20 

รวมรถธรรมดา 1,543 - - 

รถปรับอากาศ(ครีม - น้ าเงิน)   
 

  
- ฮีโน่ ( H ) 79 2538 22 
- อีซูซุ ( I ) 100 2537 23 

- เบนซ์ (B) ซ่อมเอง 15 2534 26 
รวมรถ ปอ.ครีมน้ าเงิน 194 - - 

รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น 797 คัน   
 

  
- เบนซ์ ( B ) 119 2541 19 
- อีซูซุ ( I ) 200 2541 19 

รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น 797 คัน 319 - - 
รถปรับอากาศ ยูโรทู รุ่น 500 คัน   

 
  

- แดวู ( D ) 52 2544 16 
- อีซูซุ ( I ) 123 2544 16 

รวมรถ ปอ. ยูโรทู รุ่น 500 คัน 175 - - 
รถเช่าปรับอากาศ (PBC) 117 - - 
รถปรับอากาศ NGV 489 100 2561 - 
รถปรับปรุงสภาพ  323 - - 

รวม 2,771 - - 
  

 3) โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน : ขสมก. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจ านวนทั้งหมด ณ 31 
มีนาคม 2561  จ านวน 13,141 คน แยกเป็น พนักงานขับรถ จ านวน  5,392 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
จ านวน 5,230 คน พนักงานส านักงาน จ านวน 2,487 คน และพนักงานส านักงานที่สัญญาว่าจ้าง(Outsource) 
จ านวน 32 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อรถ 1 คัน ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 4.74 คน ซึ่งสูงกว่า                        
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือธุรกิจเดินรถอ่ืน ๆ รายละเอียดตามรูปที ่1   

 

 

 

 

 



~ ๑๐ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

    รูปที่ 1  โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานปัจจุบัน 
 

ณ 31 มีนาคม 2561
รถประจ าการ คัน
จ านวนพนักงาน  คน
อัตราส่วนพนักงาน คน :  รถ (รวม)=

2,487 คน

พกส. 5,230 คน

พ.Outsouce     32 คน

2,771
13,141

พขร. 5,392 คน

พ.ส านักงาน

ส านักบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน

ส านักบริการและจดัซ้ือ

ส านักพัฒนาบุคลากร

ส านักกฎหมาย กลุ่มงานบัญชีและการเงนิ

ส านักแผนงาน

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักบัญชีและกองทนุกลาง ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2

ส านักการเจา้หน้าที่ ส านักบริหารการเดินรถ ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1

งานธรุการ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถองค์การ ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

1 : 4.74

กลุม่งานสายตรวจพิเศษ

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน (ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้อ านวยการ

ส านักผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ ผู้ตรวจการ

งานธรุการ

ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ

เขตการเดินรถ 1-8

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 1-8 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 1-8 กลุ่มงานป ิบัติการเดินรถ 1-8 (24 กลุ่มงาน) งานอุบัติเหตุ

งานตรวจการ

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

๔) ต้นทุนการด าเนินงานสูง : ปัจจุบัน ขสมก. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่สูง และมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อม และดอกเบี้ยจ่าย สรุปได้ดังนี้ 

      4.1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โดยที่เงินเดือน
พนักงานจะปรับเพ่ิมในทุกปี ๆ ละ 6.5 %  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในปี 2561 – 2564 ปรากฏ
ตามรายละเอียดตารางที่ 6 



~ ๑๑ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

ตารางที่ 6 อัตราเงินเดือนพนักงาน 

 
 

4.2) ค่าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถ
โดยสารขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดย บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ได้ประมาณการราคาพลังงาน
และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินรถโดยสาร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ตามตารางที่ 7 ดังนี้ 
ตารางที่ 7  คาดการณ์ราคาเชื้อเพลิง 

4.3) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร ปรับตามสภาพอายุการใช้งานของรถโดยสาร รายละเอียด
ตามตารางที่ 8 และตารางที่ 9 
  ตารางที่ 8  ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารเดิม  

ประเภทรถ 
ค่าเหมาซ่อมปัจจุบัน/5 ปีแรก 

(บาท/คัน/วัน) 
ค่าเหมาซ่อมหลังจาก 5 ปี 

(บาท/คัน/วัน) 
รถธรรมดา 1,401.70 - 
รถปรับอากาศ (ครีม-น้ าเงิน) 2,060.29 - 
รถปรับอากาศยูโรทู NGV (เปลี่ยนเครื่องยนต์)  1,720.00 - 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งพนักงาน 
( ณ 31 มนีาคม 2561) 

อัตราเงินเดือนเฉลี่ย/คน/เดือน (บาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 2564 

1. พนักงานขับรถ 22,161 23,601 25,136 26,769 
2. พนักงานเก็บค่าโดยสาร 20,286 21,605 23,009 24,504 
3. พนักงานสนับสนุน 35,676 37,995 40,465 43,095 

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 



~ ๑๒ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

ตารางที่ 9  ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารใหม่ 

ประเภทรถ ค่าเหมาซ่อมปัจจุบัน/5 ปีแรก  
(บาท/คัน/วัน) 

ค่าเหมาซ่อมหลังจาก 5 ปี 
(บาท/คัน/วัน) 

รถปรับอากาศ (NGV) 489 คัน 925 1,730 
รถดีเซล – ไฮบริด * 925 1,635 
รถไฟฟ้า (EV) * 653 1,272 
รถปรับอากาศยูโรทู NGV (เปลี่ยนเครื่องยนต์) *ปรับปรุงสภาพ 1,871 1,937 
หมายเหตุ  * ราคากลางจากคณะกรรมการตามค าสั่งองค์การ ที่ 868/2560 
 

 4.4)  ดอกเบี้ยจ่าย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก ขสมก.มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งต้องกู้เงิน
เพ่ือเสริมสภาพคล่องในแต่ละปีท าให้เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีตามไปด้วย รายละเอียด                
ตามตารางท่ี 10  

ตารางที่ 10  ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2558 – 2563  
 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ ปี 2558 – 2560  ข้อมูลเกิดจริง 
              ปี 2561 – 2563  ข้อมูลประมาณการ 

 

๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพ่ือตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ขสมก. 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจาก ขสมก. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจ านวนมาก เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน ขสมก. ไม่ได้รับอนุญาตให้รับ
พนักงานในต าแหน่งอื่นได้ (ยกเว้น พขร. และ พกส.)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงได้จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ภายใต้กรอบแนวทางความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์(Way) และปัจจัย
สนับสนุน(Mean) ดังนี้ 

 

ปี พ.ศ. จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

2558 2,521.712 
2559 2,551.688 
2560 2,831.002 
๒๕๖๑ 3,447.227 
๒๕๖๒ 3,641.210 
๒๕๖๓ 3,867.643 
รวม 18,860.482 



~ ๑๓ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์ (Way) และปัจจัยสนับสนุน (Mean) 
วัตถุประสงค์ (End)  : 
1.  เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

ตัวชี้วัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ : 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2565 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 (ปี 2559 เกิดจริงร้อยละ 80.19) 
 กิโลเมตรบริการต่อคันต่อวัน เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 (ปี 2560 เกิดจริง 235 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน) 
 ร้อยละของจ านวนรถออกวิ่งที่ให้บริการเพ่ิมขึ้นทุกปี จนถึงปี 2565 (ปี 2560 เกิดจริงร้อยละ 95.37) 
 จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นทุกปี ๆ ละ 3% ต้ังแต่ปี 2562–2569 (ปี 2560 เกิดจริง 1,101,774 คนต่อวัน**รวมตั๋วทุกประเภท) 
 จ านวนอุบัติเหตุฝ่ายผิด ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร ในทุก ๆ  ป ี(ปี 2560 เกิดจริง 8.52 ครั้ง/ล้าน กม.) 
 จัดเก็บค่าโดยสารระบบ E-Ticket ทั้งหมด (Cashless) ภายในปี 2563 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1)  จัดหารถโดยสารใหม/่ปรับปรุงสภาพรถเดิม 
 ซื้อรถ NGV จ านวน 489 คัน 
 ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)

(Refurbished)  จ านวน 323 คัน 

 
 รวบรวมข้อมลูเพื่อยื่นอุทธรณ ์
 ได้คูส่ัญญาในการปรับปรุงสภาพรถ 

 
 การพิจารณาของศาลปกครองสงูสุด 

 

 
 ได้รับรถตามสญัญาภายในไตรมาส 4/2561 
 ได้รับรถตามสญัญาภายในไตรมาส 4/2562 

 
ช.ผอก.ฝรอ.1 
ช.ผอก.ฝบร. 
 

 การขอทบทวนมติ ครม. 9 เม.ย.56 
-  ซื้อรถ EV  จ านวน  35 คัน 
-  ซื้อรถ Hybrid  จ านวน 1,453 คัน 
-  เช่ารถโดยสารใหม ่จ านวน 700 คัน 

-  เช่าไฮบรดิ จ านวน 400 คัน 
-  เช่า NGV จ านวน 300 คัน 

**กรณีเช่า 700 คัน อาจเป็นรถ Hybrid/NGV  โดย
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม หากมีการศึกษา
เปรียบเทียบการซื้อ/เช่าแล้ว 

-   

 จัดท าแผนหาจัดหารถล่วงหน้า 
 การก าหนด TOR ให้มีสัดส่วนของการ

ประกอบรถภายในประเทศ 
 เปิดให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม 
 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนระหว่าง                 

การซื้อและการเช่า 
 การก าหนดราคากลางและระยะเวลา

รับรถท่ีเหมาะสม 
 ให้มีกระบวนการทดสอบรถ               

เปรียบเทยีบก่อนการเสนอราคา 
 สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ได้ตามเวลา 

 งบประมาณที่ไดร้ับการอนมุัต ิ
 ความสามารถของผูผ้ลิต

ภายในประเทศ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความ

เห็นชอบแผนฟื้นฟู และผ่าน
ความเห็นชอบของ ครม. 

 สอดรับกับแผนการลดภาวะ 
ก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ 

 ได้รับการอนุมัตไิตรมาส 4/2561 
 ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายในไตรมาส 

4/2561 
 ระยะเวลาในการจัดหารถตามแผน 
     -  ซื้อ EV จ านวน 35 คัน ภายในไตรมาส    

1/2563 
     -  ซื้อ Hybrid จ านวน 1,453 คัน               

ในไตรมาส  1/2565 (700 คัน ภายใน
ไตรมาส 1/2564 ส่วนท่ีเหลือ 753 คัน 
ภายในไตรมาส 1/2565)   

     -  เช่า Hybrid จ านวน 400 คัน/ เช่า NGV 
จ านวน 300 คัน ภายในไตรมาส 1/2563 

     สัดส่วนของส่วนประกอบหลักของรถที่ผลิต
ในประเทศ (Local Content) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ส านักแผนงาน 

 
- 13 - 



~ ๑๔ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

2) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
 การติดตั้งและใช้งานในระบบบตัรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
 การใช้งานในระบบตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  
 การติดตั้ง WIFI 
 ป้ายอัจฉริยะ 
 การออกบัตรร่วม 
 เพิ่มช่องทางการช าระค่าโดยสาร 
 โดยน าระบบ QR-Code 
 การใช้ระบบบรหิารงานหลักองค์กร 

(Enterprise Resource Planning : ERP) 
        -  การสร้างระบบควบคมุภายในเพื่อ
ป้องกันการรั่วไหล 
        -  การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน 

 

 
 งบประมาณ 
 การจัดท าแผน BMTA 4.0 (Road Map) 
 บุคลากรด้านเทคโนโลยี (รับใหม่/ พัฒนา

บุคลากรที่มีอยู่) 
 จ้างท่ีปรึกษา (Consult)  
 ตั้งทีมงานเฉพาะกิจ (Project Team) 
 การสร้างการรับรู้ของประชาชนและ

บุคลากรภายในองค์การ 
 เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลระบบ 

GPS เพื่อพัฒนา Application อย่าง
ต่อเนื่อง 

 การน าร่องใช้ QR-Code มาใช้กับ
เส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยาน 

 มีทีมงาน/บุคลากร 
 ระบบท่ีสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา 
 ได้รับการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพฯ/

คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การ 
 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน 

(ข้ึนกับผลการด าเนินงาน) ที่เป็นธรรม 

 
 การติดตามการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
 ความร่วมมือของหน่วยงาน

อื่น เช่น กทม., สนข. และ
สถาบันการเงิน 

 ด าเนินการตามระเบยีบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ระบบ E-Ticket 
 ด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2562 
 คุณภาพตาม TOR 
 วงเงินงบประมาณตามที่ก าหนด 
ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP) 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 3/2563 
ระบบ GPS 
 บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูล              

ภายในไตรมาสที่ 2/2561 
 น าข้อมูลจากระบบมาใช้ในการจดัท าแผน             

การปล่อยรถ ภายในไตรมาส 3/2562 
WIFI 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 2/2562 
ป้ายอัจฉริยะ 
 สามารถใช้งานในรถโดยสารได้                         

ภายในไตรมาส 1/2562 
การออกบัตรร่วม 
 จ านวนผู้ร่วมค้า (Partners) ในระยะแรก          

มีมากกว่า 1 ราย 
 ด าเนินการภายในไตรมาส 3/2562 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

- 13 - 
- 14 - 



~ ๑๕ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

2) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ (ต่อ) 
 

  เพ่ิมช่องทางการช าระค่าโดยสาร 
 ด าเนินการภายในไตรมาส 2/2562 
การน าระบบ QR-Code มาใช้ 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 4/2561 

ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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~ ๑๖ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

วัตถุประสงค์ (End)  : 
2.  เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยง

ตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ : 
 ผลการด าเนินงานที่ไม่ขาดทุน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป (ไม่รวมภาระดอกเบี้ยและหนี้สินเดิม) 
 ค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อคันต่อวัน ต่ ากว่า 8,145 บาท/คัน/วัน ในปี 2565 (ปี 2560 เกิดจริง 13,674  บาท/คัน/วัน) 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

1)  ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 
 การปรับโครงสร้างองค์การให้มี

ขนาด กระชับลง (Lean) 

 
 คณะกรรมการบรหิารกิจการ

องค์การให้ความเห็นชอบ 
 สร้างการยอมรับจากพนักงาน/

สหภาพแรงงานฯ โดยการประชุม
ร่วมกัน หรือสื่อสาร/ช้ีแจงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 

 
 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน

ต้นสังกัด (คค.) 
 

 
 ได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการภายในไตรมาส 

1/2562 
 จ านวนพนักงานต่อรถ 1 คัน ในปี 2561 จ านวน 

4.74 คน ลดลงเป็น 2.73 คนในปี 2564 
 ร้อยละ 90 ของจ านวนพนักงานที่เข้ารับฟังการ

ประชุมชี้แจงมีความเข้าใจถึงสถานะขององค์การ 

ส านักการเจ้าหน้าที ่

 การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(Early Retirement)  

 พนักงานให้การยอมรับและสมัคร
เข้าโครงการโดยความสมัครใจ 

 ได้รับอนมุัติงบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการไดภ้ายในไตรมาส 4/2562 
 จ านวนพนักงานท่ีเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน

ก าหนด (Early Retirement)  
- ปี 2562 พ.ส านักงาน จ านวน  502 คน 
- ปี 2563 พกส. จ านวน 4,592 คน 

 ปรับเปลีย่นหน้าท่ีพนักงานเก็บค่า
โดยสารเป็นพนักงานตามความ
เหมาะสม 

 มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับงาน 

 พนักงานให้ความร่วมมือ 

 ด าเนินการตามระเบยีบ/ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการไดภ้ายในไตรมาส 4/2562 
 จ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เปลี่ยนหน้าท่ีเป็น 

พนักงานส านักงาน จ านวน 231 คน ในปี 2563 
 พัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีความรู้

เฉพาะด้านท่ีมีการขาดอัตราก าลัง 
 งบประมาณ 
 พนักงานมีความตั้งใจ/สนับสนุน 
 มีแผนการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 ด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 
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~ ๑๗ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

2) ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษารถ
โดยสารและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 

 จัดหารถใหม ่
 สร้างอ านาจในการต่อรองกับคู่สญัญา/ผู้รับจ้าง 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการซื้อ/ เช่ารถ 
 การบริหารสญัญา 

 ได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการ
จัดหารถโดยสาร 

 จ านวนผู้เข้าแข่งขันมีมากราย 

 จัดหารถใหมไ่ดต้ามแผน 
 อัตราค่าเหมาซ่อมของรถใหม่

ลดลงร้อยละ 50 (ในรถ
ประเภทเชื้อเพลิงเดยีวกัน) 

ส านักบริหาร
การเดินรถ 

3) เพ่ิมรายได้ 
 เพิ่มรายได้ค่าโดยสาร 

 

 
 ปรับตารางเดินรถจากข้อมูล GPS 
 จ านวนเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้น  
 รถเสียในเส้นทางลดลง 
 การบริหารสญัญาเหมาซ่อม 

 
 มีการส ารองอะไหล ่
 จ านวนช่างมีเพียงพอ 
 สภาพการจราจร/การก่อสร้าง                  

ในพื้นที่ 

 
 รายได้ค่าโดยสารของรถใหม่ที่

วิ่งทดแทนรถเก่าเพิ่มขึ้น 5% 
 

 

 การปรบัปรุงเส้นทางการเดินรถ 
- ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อ

และรองรับกับระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- ปรับปรุงเส้นทางที่ผ่านสถานท่ี
ท่องเที่ยวและสถานท่ีส าคัญ 

- ก าหนดเส้นทางใหม่ให้
สอดคล้องและรองรับ
ผู้ใช้บริการ 

 
 ส ารวจจดุต้นทาง-ปลายทางที่มีความเหมาะสม 
 ปรับปรุงขนาดและจ านวนรถให้เหมาะสมกับ

ผู้ใช้บริการ 
 การปรับการเดินรถให้สอดคล้องกบัระบบขนส่ง

สาธารณะที่เพิ่มขึ้น 

 

 ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
- กรมการขนส่งทางบก 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จ ากัด (มหาชน) 

 

 เพิ่มเส้นทางใหม่ 20 เส้นทาง
ภายในปี 2563 

 ระยะทางต่อเส้นทาง ไมเ่กิน 
26 กม. 

 เชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง 
(รถไฟฟ้าสายสีตา่ง ๆ) อย่างน้อย 
1 สถาน ี

 จ านวนผู้โดยสารเช่ือมต่อท่า
อากาศยาน เพิ่มขึ้น                  
3% ทุกปี 
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~ ๑๘ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

 การขอรับการสนับสนุนการให้บรกิาร
สาธารณะ (PSO) 

 มีต้นทุนการบริหารการเดินรถท่ีลดลง 
 ศึกษาต้นทุนมาตรฐาน 
 มีการปรับปรุงการบริการและเพิม่ประสิทธิภาพการหา

รายได ้
 ช้ีแจงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยอมรับต้นทุนที่แท้จริงของ 

ขสมก. 
 หาข้อมูลเพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีด าเนินการเพื่อ

สนองนโยบายภาครัฐในการบริการ 

 นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุน 
 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

เร่งรัดด าเนินการในการขอรับ PSO 
 ประสานกับหน่วยงานเพื่อหาวิธีการ 

ระเบียบ ในการด าเนินการ 

 ได้รับเงินอุดหนุนการให้บริการ
สาธารณะ (PSO) ตามแผน 

 การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถ
เอกชนร่วมบริการ 

 เร่งรัด/ตดิตาม/ทวงถามอย่างใกลชิ้ดและเป็นระยะ 
 ก าหนดเงื่อนไขในการช าระคืนแบบผ่อนปรนและ 

ผู้ประกอบการได้ประโยชน์สูงสุด 
 สร้างอ านาจในการต่อรองกับคู่สญัญา 

 ขบ. จัดชั้นหน้ีและจูงใจให้มีการทยอย
ช าระหนี ้

 จ านวนหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระ
ลดลงจากปี 2561 

 พัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจ  จัดหาพื้นที่ทดแทนการจอดเก็บรถโดยสาร 
 บุคลากรมีความรู้ (สัญญา/พ.ร.บ.ร่วมทุน) 

 ได้รับการอนุมัตจิากหน่วยงานต้นสังกัด 
(คค./สคร.) ให้ด าเนินการ 

 ด าเนินการไดภ้ายในปี 2563 

4)  การบริหารหน้ีสิน  
     จ านวน  108,821.088  ล้านบาท  
     ( ณ 31 มีนาคม 2561) 

 เจรจาและประสานงานกับส านักบริหารหนีส้าธารณะ
อย่างใกล้ชิด 

 บริหารงานให้เป็นไปตามแผน 
 แนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น 

 ส านักบริหารหนีส้าธารณะร่วมเจรจา
กับองค์การเพื่อหาแนวทางในการ
น าเสนอการจัดการหนี้สิน 

 นโยบายภาครัฐ 

 เจรจากับ ส านักบริหารหนีส้าธารณะ 
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 
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~ ๑๙ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

 วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                  
                             จึงได้ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  จัดหารถโดยสารใหม่ 
  จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน 489 คัน  

 มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหารถโดยสารใหม่ ของ ขสมก. 
1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๓,๑๘๓ คัน เพ่ือน ามาทดแทนรถ 
โดยสารเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท  

1.2 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีมติให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี 
2558 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็นระยะ ส าหรับระยะแรกควรเป็นการจัดซื้อรถโดยสารที่ประกอบส าเร็จพร้อมใช้งาน
เพ่ือให้สามารถน ามาให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมได้ทันที ส่วนการจัดซื้อระยะต่อไปสามารถจัดซื้อ
รถโดยสารที่ประกอบภายในประเทศ    

1.3 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2558 มีมติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสาร NGV ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มี
การติดตามประเมินศักยภาพการเดินรถภายหลังการรับมอบรถโดยสาร NGV งวดแรก จ านวน 489 คัน ก่อน
ด าเนินการจัดหารถโดยสาร NGV งวดต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหารถโดยสาร NGV ในส่วนที่เหลือ 
ให้สามารถน ามาให้บริการโดยมีความสอดคล้องกับเส้นทางเดินรถ จ านวนผู้โดยสาร ตลอดจนนโยบายการแบ่ง
เส้นทางเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับรถร่วมบริการต่อไป  

1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการสั่งซื้อรถโดยสารของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในไทย ไม่น้อยกว่า 
500 คัน และน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

1.5 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่  31 
สิงหาคม 2558 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งด าเนินการจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ 
จ านวน 489 คัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ประเมินศักยภาพการใช้รถโดยสารดังกล่าว รวมถึงพิจารณา
โครงการจัดซื้อรถโดยสารในส่วนที่เหลือ ทั้งในเรื่องประเภทและจ านวนรถโดยสารให้มีความเหมาะสมต่อไปด้วย  

1.6 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่  9 
พฤศจิกายน 2558 มีมติให้คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งพิจารณาการจัดซื้อรถโดยสาร NGV 
จ านวน 489 คัน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว รวมทั้งทบทวนแผนการจัดซื้อรถโดยสารส่วนที่เหลือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงประเภทของรถและจ านวนที่เหมาะสม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ค่าเชื้อเพลิง และค่าบ ารุงรักษา เป็นต้น  

1.7 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2559 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
แผนการจัดหารถโดยสารตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของประเภทรถโดยสาร และจ านวนที่จะจัดหาภายในเดือนมีนาคม 2559 ส าหรับการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าให้
ค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดหาและการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตรถในประเทศด้วย  
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1.8 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2559 มีมติรับทราบการด าเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและแผนการแก้ไข
ปัญหาองค์กรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในปี 2559 รวมทั้งการปรับแผนการจัดหารถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 3,183 คัน โดยให้ประเมินต้นทุนและการซ่อมบ ารุงรถโดยสารที่จะ
จัดหาในแต่ละประเภทด้วย พร้อมทั้งให้เร่งน าเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง 
ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จ านวน 3,183 คัน เพ่ือน ามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิม
ที่ใช้น้ ามันดีเซลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

1.9 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2560 มีมติมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร โดยพิจารณาถึงประเภท จ านวนรถโดยสาร และการใช้งาน ให้มี
ความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงควรสนับสนุนการจัดซื้อรถโดยสารของผู้ประกอบการภายในประเทศ 
หรือรถโดยสารไฟฟ้าที่ประกอบภายในประเทศ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภายในประเทศ  

กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาเส้นทางการให้บริการรถโดยสารประจ าทางให้กับ ขสมก. 
จ านวน 137 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางตามผลการศึกษาโครงการแผนแม่บทระบบรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังท าการศึกษา โดย ขสมก.พิจารณาแล้วว่า จากจ านวนเส้นทางดังกล่าวจะสามารถจัดเดินรถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้รถโดยสาร จ านวน 3,000 คัน (ปัจจุบันมีรถโดยสารประจ าการ 
จ านวน 2,771 คัน) จึงได้วางแผนการใช้รถโดยสารโดยยังคงใช้รถโดยสารเก่าที่น าไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น 
NGV มาปรับปรุงสภาพใหม่ จ านวน 323 คัน จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน 
จัดหารถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 35 คัน และจัดหารถโดยสารไฮบริด จ านวน 2,153 คัน พร้อมปลดระวาง       
รถโดยสารเก่า จ านวน 2,289 คัน และ ขสมก.ได้จ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาใน
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสารขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ   

ซ่ึงจากรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสารขนส่งมวลชนประเภท
ต่าง ๆ ได้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการเดินรถโดยสารแต่ละประเภทสรุปได้ว่า ในกรณีที่ ขสมก. 
สามารถจัดการเดินรถด้วยรถโดยสารใหม่ ประเภท NGV ได้ทั้งหมด จ านวน ๓,๐๐๐ คัน จากทั้งหมด ๑๓7 
เส้นทาง ขสมก. จะได้รับความคุ้มค่าด้านการเงินสูงที่สุด เมื่อคิดเทียบกับรถโดยสารประเภทอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม 
รถโดยสารประเภท NGV อาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีที่สุด หากให้น้ าหนักเรื่องความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์เป็นส าคัญ 
นอกจากนี้การเดินรถโดยสารทั้งระบบด้วยรถโดยสารประเภท NGV เพียงประเภทเดียว เป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากสถานีบริการ NGV ที่อยู่ในอู่ของ ขสมก. ณ ปัจจุบันมีจ านวนจ ากัด   อีกทั้งยังมีความไม่
แน่นอนเรื่องการลงทุนก่อสร้างสถานีฯ เพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึงการใช้บริการจากสถานีฯ ที่ไม่ได้อยู่ในอู่ของ     
ขสมก. ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ดังนั้นการจัดแบ่งรถโดยสารประเภทอ่ืน ๆ ร่วมด้วย จึงเป็นแนวทางท่ี
ควรน ามาใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดแบ่งประเภทรถโดยสารเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมี
แนวทาง ที่ส าคัญในการจัดแบ่งประเภทรถโดยสาร คือ พยายามใช้รถโดยสารประเภท NGV ที่มีจุดเด่นเรื่องความ
คุ้มค่าด้านการเงินให้ได้มากที่สุด โดยค านึงถึงความพร้อมของสถานีบริการ NGV ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความ
เป็นไปได้ของการก่อสร้างสถานีฯ ใหม่ ทั้งนี้ มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรถโดยสารประเภท NGV ทั้งระบบไว้
อย่างต่ าที่ ๘๑๒ คัน เนื่องจาก ขสมก. มีรถโดยสารที่เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV ที่ใช้อยู่เดิม จ านวน ๓๒๓ คัน 
รวมถึงที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อใหม่อีก จ านวน ๔๘๙ คัน โดยที่รถโดยสารที่เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV  จ านวน   
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323 คัน ยังอยู่ในสภาพดี ดังนั้นเพ่ือลดต้นทุนในการจัดหารถจึงควรพิจารณาน ารถดังกล่าวมาปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพทันสมัยและใช้การได้ดี  

การเลือกใช้รถโดยสารประเภท ดีเซล-ไฮบริด ในเส้นทางการเดินรถส่วนที่เหลือ แทนรถโดยสาร
ประเภท NGV ที่มีข้อจ ากัดเรื่องความพร้อมของสถานีบริการ NGV ทั้งนี้ เนื่องจากรถโดยสารประเภท ดีเซล-
ไฮบริด มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงเป็นอันดับสองรองจากรถโดยสารประเภท NGV อีกท้ัง ยังมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่ารถโดยสารประเภท NGV อีกด้วย 

ส าหรับการเลือกใช้รถโดยสารประเภท EV เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายภาครัฐฯ อย่างไรก็ตาม 
สัดส่วนจ านวนรถและสายรถที่ใช้รถโดยสารประเภทEV ยังคงอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากมีความคุ้มด้านการเงินน้อย
ที่สุด แต่เพ่ือให้เกิดการเริ่มต้นของการน ารถโดยสารประเภท EV มาใช้ รวมถึงเพ่ือเป็นการรองรับการพัฒนาของ
รถประเภทนี้ในด้านอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต เห็นควรจัดหาจ านวนหนึ่งก่อน เพ่ือทดสอบโดยน าไปวิ่งในเส้นทาง
กรุงเทพชั้นในซึ่งมีปัญหามลภาวะสูง อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีความเหมาะสมทางด้ านเศรษฐศาสตร์เพ่ิมขึ้นก็
อาจจะปรับแผนการจัดหารถโดยสารต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

ทั้งนี้ ในการจัดหารถโดยสารใหม่ ได้ค านึงถึงอายุสัมปทานการเดินรถที่ได้รับจากกรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.) ประกอบกับการพัฒนาของระบบขนส่งทางรางที่ก าลังด าเนินการอยู่ จึงเห็นว่าการจัดหารถโดยสาร
ควรจะประกอบด้วยการซื้อและการเช่าตามจ านวนที่เหมาะสม เนื่องจากการศึกษาพบว่าต้นทุนการจัดหารถ
โดยสารประจ าทางโดยการซื้อจะมีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการเช่าแต่การเช่าจะมีข้อได้เปรียบใน
เรื่องความยืดหยุ่นของจ านวนรถที่สามารถปรับได้ง่ายกว่า จึงพิจารณาเช่าเพ่ือรองรับจ านวนรถที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการปรับเส้นทาง จ านวน 700 คัน และ ขสมก. เห็นว่าควรเป็นรถโดยสารปรับอากาศทั้งหมดเพ่ือ
ทดแทนรถโดยสารธรรมดา เนื่องจากต้นทุนระหว่างรถปรับอากาศกับรถธรรมดาต่างกันไม่มากนัก และเมื่อมีการ
เชื่อมต่อกับระบบราง ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือเป็นระบบปรับอากาศ เพ่ือให้เกิดความสะดวก สบายกับ
ผู้ใช้บริการ แต่ในกรณีที่ต้องดูแลผู้มีรายได้น้อย อาจพิจารณาการจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราที่ต่ าให้กับผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐต่อไป   

 

ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ 
 

จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน 
ขสมก. ได้ด าเนินการเพ่ือจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อม

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน ๔๘๙ คัน  มาโดยล าดับ แต่ยังไม่ได้ผู้ชนะการเสนอราคา โดยครั้ง
ล่าสุด ขสมก. ได้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่ง ขสมก. ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการจ านวน 11 ราย
มายื่นข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอมีเพียงกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดย
บริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคา           
รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็น
ระยะเวลา 10 ปี 

ขสมก. ได้ลงนามสัญญากับกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ก าหนดรับรถโดยสาร จ านวน 489 คัน 
ภายใน 180วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
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ศาลปกครองกลางมีค าสั่งตามคดีหมายเลขด าที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 ให้
ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน 

พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด 

 
 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จ านวน 323 คัน  
 ปัจจุบัน ขสมก.มีรถโดยสารประจ าการ  2,771  คัน เป็นรถโดยสารธรรมดา 1,543 คัน และ
รถโดยสารปรับอากาศ 1,228 คัน มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 16 - 26 ปี ขสมก. ได้พิจารณาน ารถโดยสารที่
เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV แล้ว จ านวน 323 คัน ไว้ใช้งานต่อไป โดยวางแผนในการจัดหาผู้รับจ้างซ่อมแซม
และบ ารุงรักษารถโดยสารให้มีอายุสัญญา 5 ปี พร้อมก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงสภาพรถใหม่  โดย
จ่ายค่าปรับปรุงสภาพรถใหม่รวมกับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารจากงบท าการประจ าปีของ ขสมก.  
   จากแผนการจัดหารถโดยสารที่ประกอบด้วย รถโดยสารปรับอากาศ NGV รถโดยสารปรับอากาศ             
ไฟฟ้า (EV) รถโดยสารปรับอากาศไฮบริด และการปรับปรุงสภาพรถเดิม  ท าให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางที่มีคุณภาพ เป็นรถใหม่ ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ ลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินรถมีจ านวน 
ที่ลดลง  
 ในการด าเนินการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จ านวน 323 คัน ซึ่งใช้เวลาใน
การปรับปรุง 30 วัน ต่อจ านวนรถงวดละ 30 คัน เข้าปรับปรุงสภาพ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 สิ้นสุด
มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

 

                   ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556                                               
 

   จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จ านวน 35 คัน พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

                  ขสมก.  ได้ก าหนดแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า  (EV) เ พ่ือให้สอดคล้องกับมติของ                                                                                                                                  
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ปรับปรุงเงื่อนไขการสั่งซื้อรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)         
เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 คัน แต่เนื่องจาก ขสมก. ยังไม่เคยน ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) 
มาใช้งาน จึงไม่มีประสบการณ์และไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคของรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จึงก าหนดให้
มีการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) ในระยะแรก จ านวน 200 คันก่อน   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและ
เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างกรณีการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 สถานี 
ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) การน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ราคาคันละ 15.00 ล้านบาท (2) การน าเข้า
ชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ (CKD) ราคาคันละ 12.00 ล้านบาท และ (3) การน าเข้าชิ้นส่วนมาประกอบ                  
ในประเทศ (CKD) และยกเว้นภาษีน าเข้า ราคาคันละ 10.00 ล้านบาท  
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 จากผลการศึกษาพบว่า กรณีการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าที่น าเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ
และได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 สถานี เป็นกรณีที่เหมาะสมในการลงทุน  
โดยมีวงเงินลงทุนรวม 2,268.22 ล้านบาท ประกอบด้วย 

2.1) รถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 200 คัน คันละ 10.00 ล้านบาท (ยกเว้นภาษีน าเข้า) วงเงิน
รวม 2,000.00 ล้านบาท  

2.2) สถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 สถานี วงเงินรวม 268.22 ล้านบาท  
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ปรากฏว่า มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(Net Present Value : NPV) เท่ากับ ๓00.00 ล้านบาท ที่อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.85 มีอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับ ร้อยละ 8.34 และมีอัตราส่วนผลตอบแทน                    
ต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เท่ากับ 1.05 แสดงตามตารางที่ 11  

 

ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทางการเงินของรถโดยสารไฟฟ้า 
 

หมายเหตุ :  1. ราคาไฟฟ้า 3.13 บาท ต่อหน่วย 
   2. อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.85 
 

 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านการเงินจากการเดิน
รถโดยสารแต่ละประเภทสรุปได้ว่าการเลือกใช้รถโดยสารประเภท EV จะมีความคุ้มค่าด้านการเงินน้อยที่สุด จึง
พิจารณาจัดหาเพ่ือน ามาทดลองวิ่งก่อนจ านวน 35 คัน 

  ขสมก. ได้ประมาณการงบประมาณในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน ๆ ละ 
15 ล้านบาท วงเงินรวม 525 ล้านบาท  และค่าก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า จ านวน 1 สถานี (35 คัน)  เป็นเงิน 
46.94 ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 571.94 ล้านบาท 

  ขณะนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลางของรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร  รวมทั้งจัดท าร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอียดคุณลักษณะในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าพร้อมบ ารุงรักษาสถานี ซึ่งจะด าเนินการตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างในปี 2562 และรับรถโดยสารในไตรมาส 1/2563 
 

 จัดหารถโดยสารไฮบริด และ NGV จ านวน 2,153 คัน 
ขสมก. ได้วางแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีขนาดและชนิดของเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป               

มาทดแทนรถโดยสารเดิม ทั้งนี้การจะเลือกใช้รถโดยสารแต่ละขนาด หรือใช้เชื้อเพลิงประเภทใด รวมทั้ง                        
การคัดเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการด าเนินการในอนาคต  ซึ่งจากผลการศึกษาของ ศูนย์บริการ

รายการ ตัวช้ีวัด 
การจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (กรณีสร้างสถานีอัดประจไุฟฟ้า) 

CBU CKD CKD และยกเว้นภาษีน าเข้า 

๑. ผลตอบแทนทางการเงิน NPV (ล้านบาท) (700.00) (100.00) 300.00 

B/C Ratio (เท่า) 0.90 0.98 1.05 

IRR (ร้อยละ) 4.25 6.42 8.34 

๒. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์ NPV (ล้านบาท) 1,587.00 2,187.00 2,587.00 

B/C Ratio (เท่า) 1.23 11.35 1.44 

IRR (ร้อยละ) 12.28 15.71 18.89 
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วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศไฮบริดมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 
อยู่ที่ 1,399.56 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) อยู่ที่ 1.26 อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทน
ยังด้อยกว่าการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV ที่มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 2,059.93 ล้านบาท และ
อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) อยู่ที ่1.43 แต่มากกว่าการจัดซื้อรถปรับอากาศไฟฟ้า ที่มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ อยู่ที่ 1,104.81 ล้านบาท และอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) อยู่ที่ 1.19 รวมถึงระยะเวลาคืน
ทุนรถปรับอากาศ NGV มีระยะเวลาคืนทุนน้อยที่สุดคือ 3 ปี 6 เดือน ส่วนรถปรับอากาศไฮบริดและรถไฟฟ้า                
มีระยะเวลาคืนทุน 7 ปี 11 เดือน และ 7 ปี 3 เดือน ตามล าดับ 

ในกรณีเช่าพบว่า B/C Ratio ในกรณีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และท าการเช่าในระยะเวลา 15 ปี 
นั้น พบว่า  B/C Ratio อยู่ที่ประมาณ 1.22 ผลตอบแทนที่ได้มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
จากโครงการ มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ซึ่งหาก ขสมก. จะท าการเช่าแทนการซื้อในกรณีที่ตัวแทนคิดอัตรา
ผลตอบแทนที่ร้อยละ 3 ก็สามารถท าได้  แต่เนื่องจากผลการศึกษาอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)                
รถโดยสารปรับอากาศไฮบริดอยู่ที่ 1.26  แต่รถโดยสารปรับอากาศ NGV อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C 
Ratio) อยู่ที่ 1.43  และเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงอายุสัมปทานที่ได้รับจาก
กรมการขนส่งทางบก และการรองรับจ านวนรถที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเส้นทาง ขสมก. จึงมี                      
แนวทางการจัดหารถโดยสาร จ านวน 2,153  คัน ไว้ดังนี้ 

- ด าเนินการเช่า จ านวน 700 คัน โดยอาจพิจารณาเช่ารถโดยสารไฮบริด หรือรถ NGV  จ านวน 
700 คัน หรือเช่ารถโดยสารไฮบริด จ านวน 400 คัน และเช่ารถโดยสาร NGV จ านวน 300 คัน  หลังจากท าการ
เปรียบเทียบการซื้อ / การเช่า แล้ว และจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป   
 - ด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 1,453 คัน โดยแบ่งเป็น 2 งวด 
                       งวดที่ 1 รับรถโดยสารจ านวน 700 คัน ในปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563)   
                       งวดที่ 2 รับรถโดยสารจ านวน 753 คัน ในปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564) 
 

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ที่ผ่านมาในการจัดท าร่างขอบเขตของงาน  (TOR)                  
การก าหนดราคากลางรถโดยสารปรับอากาศ (NGV)  ขสมก. เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ 
ACT เข้าร่วมสังเกตในการจัดท า TOR รวมถึงการจัดซื้อรถโดยสารประเภทต่าง ๆ ในอนาคต เช่น รถโดยสารไฟฟ้า 
(EV)  รถโดยสารปรับอากาศไฮบริด (Hybrid)   
 

กลยุทธ์ที่ 2  การน าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช ้
  เพ่ือความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ขสมก. ได้น ากรอบนโยบายมาเป็นแนวทางในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
คุณภาพการบริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น และปฏิรูปการบริหารจัดการ
องค์การเพื่อมุ่งสู่ BMTA 4.0 ในอนาคต ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการบริการรถยนต์โดยสาร ขสมก. ได้น า
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้แนวคิด “BMTA Smart Bus” โดยติดตั้งระบบ Global Positioning System : GPS 
เพ่ือติดตามการให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ติดตั้งอุปกรณ์นับจ านวนผู้โดยสาร  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและสื่อสารข้อมูลการให้บริการของรถ แบบ Real time ไปยังศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ 
ขสมก. เพื่อบริหารจัดการเดินรถให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร
ได้ทันที และพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลการให้บริการต าแหน่งรถยนต์โดยสารที่ก าลังให้บริการผ่านระบบ Mobile 
Application เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนในการเดินทาง  และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
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ค่าโดยสารและสอดคล้องกับนโยบายตั๋วร่วมกระทรวงคมนาคม ขสมก. มีแผนการน าระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติ 
และเทคโนโลยีอ่ืน อาทิ การรับช าระค่าโดยสาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ   มาใช้แทนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเดิม 
พร้อมกับปรับกระบวนการท างานทั้งระบบภายใน ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ขสมก. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
  และในเบื้องต้นองค์การได้พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถ โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการปฏิบัติงานของ              
ขสมก. ประกอบด้วย 
 
 1.  การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
   ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔ มี เป้าหมายของการพัฒนาเ พ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล                            
ในระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ          
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการด าเนินงาน  
     กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด าเนินการ
น าระบบตั๋วร่วม ในชื่อ “บัตรแมงมุม” มาใช้เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารประจ าทาง และเรือโดยสาร พร้อมกับตั้งส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานกลางตั๋วร่วม และเร่งรัดให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้                
โดยเริ่มจากระบบรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก.ก่อน เ พ่ือรองรับการใช้บัตรผู้มีรายได้น้อย ของ
กระทรวงการคลัง การน าระบบบัตร E-ticket มาใช้บนรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บค่าโดยสารและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส าหรับพนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้แก่พนักงานบัญชีค่าโดยสาร และพนักงานการเงินค่าโดยสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เชื่อมโยงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคมซึ่งระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket 
System) ส าหรับรถโดยสารประจ าทางจะมีระบบ E-Ticket มาคิดค่าโดยสารตามระยะทางและจัดหาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ บริหารการเดินรถ และบริหารบุคลากรของ ขสมก. รวมถึงเตรียมความพร้อม
ส าหรับ การเชื่อมโยงกับมาตรฐานตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม (ระบบ Central Clearing Housing) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ขสมก. ได้ด าเนินโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E–ticket)              
บนรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 2,600 คัน กับบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน)  มีก าหนดการติดตั้งแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มิถุนายน 2561  รายละเอียดตามตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 จ านวนรถที่ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) 

รายการ 
ปี ๒๕๖2 

ติดต้ังตามสัญญา (คัน) ติดต้ังเพ่ิม (คัน) รวม (คัน) 

จ านวนรถทีต่ิดตั้งเครื่องอ่านบัตร ๒,๖๐๐ ๔๐๐ 3,000 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
  ซึ่ง ขสมก. ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในช่วงเปลี่ยนถ่ายก่อนที่จะจัดเก็บค่าโดยสารด้วย
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ทั้งหมด เป็น 2 ระยะ ดังนี้   
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 ระยะที่ 1   ช่วงปีแรกที่มีการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) พนักงาน
เก็บค่าโดยสารยังต้องท าหน้าที่แนะน าการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
ผู้โดยสาร 

 ระยะที่ 2    ในปีต่อไป  จะปรับลดจ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารลง   โดยการเกษียณอายุ       
ภาคสมัครใจและปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานส านักงานตามความเหมาะสม 

 2.  ระบบบริหารงานหลักองค์กร  ( Enterprise Resource Planning : ERP) 
  ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและรองรับ  
การให้บริการ จึงมีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการ  
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร  จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมี       
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหาร
พัสดุและครุภัณฑ์  ระบบซ่อมบ ารุง  ระบบบริหารโครงการ  ระบบบริหารสัญญา  ระบบบริหารจัดการบุคลากร (Human 
Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development : HRD) และระบบ 
บริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self - Service : ESS) ขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนการท างานของระบบในปัจจุบัน
ที่มีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานที่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการขยายตัว  เมื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) สามารถ
บูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้องค์การสามารถลดจ านวนพนักงานสนับสนุนลงได้ 
  นโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning : 
ERP) ประกอบด้วย 

 ระบบบริหารงบประมาณ 
- ระบบวางแผนงบประมาณ 
- ระบบเบิกงบประมาณ 
- ระบบโอนงบประมาณ 

 ระบบบัญชี 
- ระบบบัญชีแยกประเภท (General ledger) 
- ระบบบัญชีเจ้าหนี้ 
- ระบบบัญชีลูกหนี้ 

 ระบบการเงิน 
- ระบบรับเงินประจ าวัน 
- ระบบการจ่ายเงินประจ าวัน 

 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระบบขอจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระบบตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจ้าง 
- ระบบจัดท าสัญญาจ้าง 

 ระบบบริหารพัสดุ 
- ระบบพัสดุเข้าคลัง 
- ระบบเบิกพัสดุ 
- ระบบโอนพัสดุ 
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- ระบบบริหารคลังพัสดุ 
 ระบบทรัพย์สิน 
- ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน 
- ระบบบริหารจัดการโอนทรัพย์สิน 
 ระบบซ่อมบ ารุง 
- ระบบวางแผนซ่อมบ ารุง 
- ระบบแจ้งซ่อมบ ารุง 
- ระบบบริหารสัญญาซ่อม 
 ระบบบริหารบุคลากร (Human Resource Management) 
- ระบบวางแผนก าลังคน 
- ระบบรับสมัคร 
- ระบบทะเบียนประวัติ 
- ระบบสวัสดิการ 
- ระบบเงินเดือน 
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- ระบบบันทึกเวลาการท างาน (Time Attendance) 
 ระบบบริหารการพัฒนาบุคลากร 
- ระบบวางแผนพัฒนาบุคลากร 
- ระบบขอเข้ารับการฝึกอบรม 
- ระบบประเมินผลการฝึกอบรม 
 ระบบบริการบุคลากร (Employee Self-Service (Ess)) 
- ระบบขออนุมัติการลา 
- ระบบเบิกสวัสดิการ 
- ระบบตรวจสอบเงินเดือน 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

   เมื่อ ขสมก. น าระบบบริหารงานหลักขององค์กร (ERP) เข้ามาปรับใช้กับแผนฟ้ืนฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแบบบูรณาการ บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบที่ ขสมก. น ามาพัฒนา
คุณภาพด้านการให้บริการในด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ       
ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 
 3.  การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการป ิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI  
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษาแนวทางและก าหนดมาตรการในการน าเทคโนโลยีระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning 
System : GPS) มาใช้ติดตั้งกับรถสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุม รวมทั้งเป็นการตรวจสอบและ
ยกระดับความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและลดอุบติเหตุในการเดินทางลงได้ นั้น 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงมีนโยบายน าระบบตรวจสอบและติดตามรถโดยสาร ประจ าทางผ่านดาวเทียม 
(Global Positioning System : GPS) มาใช้กับรถโดยสารประจ าทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะน ามาซึ่งความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
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ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้รถใช้ถนน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความม่ันใจและภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  การให้บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศด้านปฏิบัติการในการ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ ซึ่งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ที่ทาง
กระทรวงก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะจ าเป็นต้องมีไว้ใช้ในการบริหารจัดการเดินรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เป็นการยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานการให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันเวลา 
(Real time) รวมถึงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวม ขสมก. ได้ลงนาม
สัญญากับ บริษัท ซูเล็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เพ่ือติดตั้งระบบตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมกล้องบนรถโดยสาร จ านวน 2,210 คัน ซึ่งคู่สัญญาสามารถติดตั้งระบบ
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมกล้องบนรถโดยสารเรียบร้อยแล้วในเดือนสิงหาคม 2560 
  ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ประกอบด้วย 
ข้อมูลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ การน ารถออกนอกเส้นทาง สามารถทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ในกรณีท่ีองค์การเป็นฝ่ายถูกหรือองค์การเป็นฝ่ายผิด ทราบข้อมูลสถิติการเดินรถในส่วนของจ านวนเที่ยววิ่ง จ านวน
ผู้โดยสารที่ใช้บริการในแต่ละป้าย จ านวนกิโลเมตรการให้บริการ ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปบริหารจัดการในเรื่อง
การให้บริการ เช่น  แก้ไขปัญหารถขาดระยะ เป็นต้น  และข้อมูลดังกล่าวสามารถประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าจ้างพนักงานขับรถ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จาก
รายละเอียดที่กล่าวข้างต้น สามารถน าไปพัฒนาและใช้วางแผนการเดินรถได้ในอนาคต ทั้งนี้ ขสมก. ได้ด าเนินการ
ติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ตามที่ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดย ขสมก. มีแผนใน
การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลระบบ GPS และพัฒนา Application อย่างต่อเนื่อง  
  ส าหรับการติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI ขสมก. เปิดให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารสาธารณะกับ
ผู้โดยสาร  เพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนบุคคลในขณะเดินทางบนรถโดยสารประจ าทางแต่ยังไม่
ครอบคลุมในจ านวนรถท่ีให้บริการ ซึ่งในอนาคต ขสมก. จะท าการปรับปรุงระบบสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุม                 
กับจ านวนที่ให้บริการ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาเลือกใช้รถโดยสาร ประจ าทางของ ขสมก. 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง  
กลยุทธ์ที่ 3  การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ 
 

 1.  การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ 
  ตามมติ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนของการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถและการจัดสรรเส้นทางระหว่าง ขสมก. 
และเอกชนร่วมบริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) จัดท าแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งทางกรมการ
ขนส่งทางบกได้น าเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการศึกษาทั้งหมด จ านวน 269 
เส้นทาง โดยให้ ขสมก. ได้คัดเลือกเส้นทางที่จะขอรับใบอนุญาตเพ่ือน ามาบริหารจัดการเดินรถ จ านวน 137 
เส้นทาง ภายใต้รถโดยสารที่ให้บริการ จ านวน 3,000 คัน รายละเอียดตามตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13  จ านวนเส้นทางเดินรถใหม่  

เขต 
จ านวนเส้นทาง 

รวมเส้นทาง จ านวนรถโดยสาร 
เส้นทางปัจจุบัน เส้นทางใหม่ 

1 19 1 20 410 
2 14 1 15 365 
3 16 2 18 380 
4 14 0 14 350 
5 14 2 16 400 
6 11 4 15 353 
7 17 6 23 383 
8 15 1 16 359 

รวม 120 17 137 3,000 
 

 นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการรองรับประชาชนที่เดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และนักท่องเที่ยวให้ได้รับ
ความสะดวก  รวดเร็ว  ขสมก. ก าหนดแผนการเพ่ิมเส้นทางเดินรถ จ านวน 20 เส้นทาง   โดยในเบื้องต้น ขสมก. เสนอขอเปิด
เส้นทางการเดินรถ จ านวน  7  เส้นทาง เป็นเส้นทางเดินรถวงกลมวิ่งในเมืองเพ่ือเชื่อมต่อระบบรางไปยังย่านธุรกิจ ชานเมือง 
แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การค้าต่าง  ๆโดยใช้รถปรับอากาศ ในการให้บริการทุกเส้นทางโดย ขสมก. ขอจัดการเดินรถเอง ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 6.0 กม. 
 เส้นทางที่ 2 วงกลม ท่าน้ าสี่พระยา – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 9.5 กม. 
 เส้นทางที่ 3 วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 10.5 กม. 
 เส้นทางที่ 4 วงกลม สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก – เยาวราช ระยะทาง 10.5 กม. 
 เส้นทางที่ 5 วงกลม ถนนตก – สีลม ระยะทาง 14.0 กม. 
 เส้นทางที่ 6 วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – พหลโยธิน – ดินแดง ระยะทาง 12.5 กม. 
 เส้นทางที่ 7 วงกลม อู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ – ศูนย์การค้าสยาม  ระยะทาง  24.5  กม. 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
  
 วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ ขสมก. ได้ก าหนดกลยุทธ์

และแนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1  การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 
การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพนักงานทั้งท่ีเป็นพนักงานป ิบัติการ (พขร., พกส.) และพนักงาน

สนับสนุน โดยมีแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
 1. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) 
  เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรของ ขสมก. มีขนาดเล็กลง มีอัตราพนักงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
อัตราพนักงานตามโครงสร้างใหม่ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

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

1.1) ปรับโครงสร้างองค์กรจากการเป็น Operator และ Regulator เป็นเพียง Operator  
เพ่ือลดขนาดองค์กรให้กระชับลง  และลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน โดยปรับอัตราพนักงานให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ของ ขสมก. การปฏิบัติงานจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจที่เกิดขึ้น บางหน่วยงานต้องมีการยุบเลิก บางหน่วยงานจ าเป็นต้องรวมหน่วยงาน    
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานบางงานลง และเพ่ิมปริมาณงานบางหน่วยงาน รวมถึงงานที่ก าหนดขึ้นใหม่   

1.2)  การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ปัจจุบันไปสู่แผนตามโครงสร้างใหม่ ปัจจุบัน                   
(ณ 31 มีนาคม 2561) ขสมก. มีพนักงานรวมพนักงานสัญญาจ้าง ทั้งสิ้น 13,141 คน เป็นพนักงานขับรถ
โดยสาร จ านวน 5,392 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,230 คน พนักงานส านักงาน จ านวน 2,487 คน                
และพนักงาน Outsource จ านวน 32 คน    
  ส่วนการปรับโครงสร้างใหม่จะใช้พนักงานรวมทั้งสิ้น 8,186 คน เป็นพนักงาน                
ขับรถโดยสาร  จ านวน 1,959 คน พนักงานขับรถที่เป็น Outsource จ านวน 4,341 คน รวมเป็นจ านวน 
6,300  คน  พนักงานส านักงาน จ านวน 1,874 คน  และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นสัญญา
จ้าง (Outsource) จ านวน 12 คน โดยมีรถประจ าการ จ านวน 3,000 คัน  จากการบริหารจัดการดังกล่าวจะ
ท าให้พนักงานเกินความจ าเป็นในส่วนของพนักงานสนับสนุน และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 5,094  คน 
ซึ่งจะด าเนินการเกษียณอายุก่อนก าหนด ส่งผลให้โครงสร้างใหม่มีสัดส่วนพนักงาน 1 คน : รถ = 1 : ๒.73 
รายละเอียดตามตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14 สัดส่วนรถ : จ านวนพนักงาน(คน) 
 

1.3) การบริหารจัดการอัตราก าลังส่วนที่เกิน ไม่มีการทดแทนอัตราขาดในต าแหน่งที่มีการ   
ยุบเลิก แต่หน่วยงานใดที่มีความจ าเป็น เพ่ือมิให้งานเสียหาย ณ เวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ยังไม่เต็ม
รูปแบบจะจัดสรรอัตราก าลังพนักงานลงในแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม 

1.4) การพัฒนาความสามารถบุคลากร  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการท างานและเสริมสร้างประสบการณ์        
ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 

 
 
 

 

ต าแหน่ง 
จ านวนพนักงาน สัดส่วนคน : รถ 

เดิม (คน) แผนฟื้นฟูฯ (คน) เดิม (คน) แผนฟื้นฟูฯ (คน) 
พขร.องค์การ ๕,392 1,959 

1 : 1.94 1 : ๒.10 
พขร. Outsource - 4,341 
พกส. ๕,230 - 1 : 1.89 - 
พนักงานส านักงาน 2,487 1,874 

1 : 0.91 1 : 0.63 พนักงานเช่ียวชาญเฉพาะทาง
(Outsource) สัญญาจ้าง 

32 12 

รวม 13,141 8,186 1 : 4.74 1 : ๒.73 



~ ๓๑ ~ 
แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 

 2.  การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)  
 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การมีอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน

ตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-Ticket) 
โดยเฉพาะต าแหน่ง พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานสนับสนุนอ่ืนๆ จึงก าหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดในพนักงานทุกต าแหน่งด้วยความสมัครใจ  โดยมีพนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early 
Retirement) ในปี 2562 จ านวน 502 คนและในปี 2563 จ านวน 4,592  คน ต้องใช้วงเงินในการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) จ านวน 6,313 ล้านบาท  รายละเอียดตามตารางที่ 15 
ตารางที่ 15  แสดงจ านวนคนและวงเงินของโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement)               
                 ป ี2562-2563 

ต าแหน่ง 
จ านวนพนักงานที่เข้าโครงการฯ 

(คน) 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

พนักงานเก็บค่าโดยสาร (ปี 2563) 4,592 5,156 
พนักงานสนบัสนุน สนญ. และ เขต (ปี 2562) 502 1,157 

รวม 5,094 6,313 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 
 

  ซึ่งการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้ ขสมก. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 
24.453 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ต าแหน่ง จ านวน
พนักงาน 

ท่ีเข้า
โครงการ 

พนักงานปฏิบัติงานจนครบ                
เกษียณอายุมีค่าใช้จ่ายประมาณ 

(2) 
พนักงานเข้า 
โครงการ ER  

มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
(บาท/คน) 

(1) – (2) 
ผลต่าง 

(บาท/คน) 

รวมเงินท่ีประหยัดได้ 
(บาท) 

(บาท/คน) (1) 
ค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

(บาท/คน) 
พกส. 4,592 7,066,793  5,572,894 1,122,748 4,450,146 22,037,122,992 
พนักงาน 502 9,308,956  7,116,975 2,304,423 4,812,552 2,415,901,104 

รวม 24,453,024,096 

หมายเหตุ   ค านวณโดยใช้ 1) เงินเดือน บวกสวัสดิการ ในปี 2561 เป็นฐาน 
      2) อายุของ พกส. และพนักงานสนับสนุน เฉลี่ยอยู่ที่ 44 ปี และ 49 ปี ตามล าดับ 
      3) ค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ส่วนลดอยู่ที่ 3% 
 
 

 3.  ปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานให้มีความเหมาะสม 
  เนื่องจากมีพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ เกษียณอายุในแต่ละปีจ านวนมาก และเพ่ือให้สอดรับกับ
แผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)  ตามกรอบโครงสร้างใหม่ซึ่งจะไม่มีพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร ขสมก. จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานเก็บค่าโดยสาร เป็นพนักงานส านักงาน จากนโยบาย
ดังกล่าวจะมพีนักงานเก็บค่าโดยสารปรับเปลี่ยนหน้าที่เป็นพนักงานส านักงานเพ่ิมขึ้น รายละเอียดตามตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 รายละเอียดพนักงานส านักงาน และพนักงานเก็บค่าโดยสาร เกษียณอายุ/เปลี่ยนหน้าที่ 

ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ช่วงต้นปี เกษียณ คงเหลือ ช่วงต้นปี เกษียณ Early คงเหลือ ช่วงต้นปี 
เปลี่ยน 
หน้าที่ 

Early เกษียณ คงเหลือ 

พนักงานส านักงาน 2,487 158 2,329 2,329 184 502 1,643 1,643 231 - 192 1,874 

พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,230 108 5,122 5,122 137 - 4,985 4,985 231 4,592 162 - 
 
 

 4.  การจ้างพนักงานใหม่ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรู้ทางระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
  ในแต่ละปีมีพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ ครบเกษียณอายุ เช่น พนักงานขับรถ พนักงาน                       
เก็บค่าโดยสาร  พนักงานส านักงาน  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2575  ตามตารางที ่18  ดังนี้ 
ตารางที่ 18 รายละเอียดพนักงานที่เกษียณอายุ ตั้งแต่ปี 2561 - 2575 

ต าแหน่ง 

ปี 
25

61
 

ปี 
25

62
 

ปี 
25

63
 

ปี 
25

64
 

ปี 
25

65
 

ปี 
25

66
 

ปี 
25

67
 

ปี 
25

68
 

ปี 
25

69
 

ปี 
25

70
 

ปี 
25

71
 

ปี 
25

72
 

ปี 
25

73
 

ปี 
25

74
 

ปี 
25

75
 

พขร. 199 236 250 247 258 317 278 302 258 234 227 226 190 211 166 

พกส. 108 137 162 - - - - - - - - - - - - 

พนักงานส านักงาน 158 184 192 175 156 156 153 130 135 90 117 85 71 85 70 

รวม 465 557 604 422 414 473 431 432 393 324 344 311 261 296 236 

   

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ ขสมก. จ าเป็นต้องขอทบทวนมติ ครม. เพ่ือจัดหา
พนักงานใหม่ทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุในต าแหน่ง พนักงานขับรถ และพนักงานส านักงาน ดังนี้ 

1) พนักงานขับรถ เริ่มจ้างพนักงานขับรถ (Outsource) ในระบบสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี 2563 
โดยก าหนดให้มีอัตราพนักงานขับรถแต่ละปี จ านวน 6,300 คน ตามกรอบอัตราก าลังโครงสร้างใหม่   

2)  พนักงานส านักงาน  เริ่มจ้างใหม่ ตั้งแต่ปี 2564 และก าหนดให้มีอัตราพนักงานส านักงาน
รวมทุกต าแหน่งแต่ละปี จ านวน 1,874 คน ตามกรอบอัตราก าลังโครงสร้างใหม่  
รายละเอียดตามตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 รายละเอียดอัตราก าลังพนักงานจ้างใหม่  
 

ช่วงต้นปี ระหว่างปี ช่วงปลายปี ช่วงต้นปี ระหว่างปี ช่วงปลายปี ช่วงต้นปี ระหว่างปี ช่วงปลายปี
2561 5,392    - 5,193    5,230    -       5,122    2,487    - 2,487    12,802     
2562 5,193    - 4,957    5,122    -       4,985    2,329    - 2,329    12,271     
2563 4,957    1,343    6,300    4,985    -       -       1,643    - 1,643    7,943       
2564 4,707    1,593    6,300    1,682    192      1,874    8,174       
2565 4,460    1,840    6,300    1,507    367      1,874    8,174       
2566 4,202    2,098    6,300    1,351    523      1,874    8,174       
2567 3,885    2,415    6,300    1,195    679      1,874    8,174       
2568 3,607    2,693    6,300    1,042    832      1,874    8,174       
2569 3,305    2,995    6,300    912      962      1,874    8,174       
2570 3,047    3,253    6,300    777      1,097    1,874    8,174       
2571 2,813    3,487    6,300    687      1,187    1,874    8,174       
2572 2,586    3,714    6,300    570      1,304    1,874    8,174       
2573 2,360    3,940    6,300    485      1,389    1,874    8,174       
2574 2,170    4,130    6,300    414      1,460    1,874    8,174       
2575 1,959    4,341    6,300    329      1,545    1,874    8,174       

รวมทุก
ต าแหน่ง

ปี 
พนักงานขับรถ พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร พนักงานส านักงาน

 
 

ส าหรับพนักงานเก็บค่าโดยสาร จะมีพนักงานที่เกษียณอายุแต่ละปี และในปี 2563 ก าหนดให้
เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) ตามแผนจ านวน 4,592 คน และเปลี่ยนหน้าที่เป็น 
พนักงานส านักงาน จ านวน 231 คน ส่วนที่เหลือ 162 คน จะครบเกษียณอายุในปี 2563  และตั้งแต่ปี 2564 
เป็นต้นไป จะไม่มีพนักงานต าแหน่ง พนักงานเก็บค่าโดยสาร ตามกรอบอัตราก าลังโครงสร้างใหม่ 
  นอกจากนี้องค์การ ยังมีความจ าเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในต าแหน่งที่ไม่จ าเป็นต้องใช้พนักงานประจ าเพ่ิมเติมอีก จ านวน 3 ต าแหน่ง รวม 12 อัตรา ดังนี้ 
 

 

ล าดับ ต าแหน่ง อัตราจ้าง Outsource 
ตามแผนฟื้นฟู 

๑ ผู้อ านวยการ ๑ 
๒ พยาบาล ๑๐ 
๓ แพทย์ ๑ 

รวม 12 
 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้เกิดโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน และจ านวนพนักงาน 
รายละเอียดตามรูปที่ 2, 3 และตารางที่ 20  

รูปที่ 2  โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ 
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รถประจ าการ คัน
จ านวนพนักงาน คน
อัตราส่วน คน :  รถ =

พขร. 6,300 คน
พกส. -

พ.ส านักงาน  1,874 คน

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานหลังปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผู้อ านวยการ

ผู้ตรวจการ กลุ่มงานสายตรวจพิเศษส านักผู้อ านวยการ ส านักตรวจสอบ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถ ฝ่ายแผนและพัฒนา

งานธรุการงานธรุการ งานธรุการ

ส านักแผนงาน

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศส านักการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารการเดินรถ

ส านักกฎหมาย

ส านักบัญชีและกองทนุกลาง

ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการส านักบริการและจัดซ้ือ

1 : 2.73

3,000
8,186 พ.Outsource       12 คน

เขตการเดินรถ 1-8

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 1-8 กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 1-8 กลุ่มงานป ิบัติการเดินรถ 1-8
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รูปที่ 2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานตามแผนฟื้นฟู 
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ตารางที่ 20  จ านวนพนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ 

 

31 มี.ค.61 แผนฟ้ืนฟู 2561 2562 2,563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

 1. จ านวนรถ (คัน) 2,771 3,000 3,004 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1. จ้างพนักงานขบัรถ Outsource ในป ี2563

 2. พนักงานขับรถ (รวม) 5,392 6,300 5,392 5,193  6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300    จ านวน 1,343 คน ต้ังแต่ป ี2563 - 2575   

    - พนักงานขบัรถขององค์การ 5,392 1,959 5,392 5,193 4,957 4,707 4,460 4,202 3,885 3,607 3,305 3,047 2,813 2,586 2,360 2,170 1,959    จ้างตามตามจ านวน พขร. ท่ีเกษยีณอายุในแต่ละปรีวม

    - พนักงานขบัรถ Outsource -          4,341 -       -       1,343 1,593 1,840 2,098 2,415 2,693 2,995 3,253 3,487 3,714 3,940 4,130 4,341    จ านวน 4,341 คน

 3. พนักงานเก็บค่าโดยสาร 5,230 - 5,230 5,122 4,985 - - - - - - - - - - - - 2. พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร

  4. พนักงานบญัชค่ีาโดยสาร     - ป ี2563 เขา้โครงการ Early จ านวน 4,592 คน

  5. พนักงานการเงินค่าโดยสาร      - เปล่ียนหนา้ทีเ่ปน็พนกังานส านกังาน จ านวน 231 คน

  6. นายท่า,นายท่าอู่ 3. พนักงานส านักงาน 

  7. นายตรวจ     - ป ี2562 Early  502 คน 

  8. จ.สาย,ช.จ.สาย 4.  การจ้างพนักงานสนับสนุน (Outsource)

  9. พ.ส านักงานใหญ่      4.1  ทดแทนพนักงานส านักงานตามจ านวนท่ี

10. พ.กอง-เขต            เกษยีณอายุในแต่ละปโีดยเร่ิมต้ังแต่ป ี2564

11. พกส.เปล่ียนหน้าท่ี - 231      4.2  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จ านวน 12 คน

12. พนง.จ้างใหม่ - - - 192 367 523 679 832 962 1097 1187 1304 1389 1460 1545            ต้ังแต่ป ี2562 ได้แก่

รวมพนักงาน (ข้อ 4-12) 2,487 1,874 2,487 2,329 1,643 1,643 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874            - ผอก.  1  อตัรา

รวมพนักงานทกุต าแหน่ง 13,109 8,174 13,109 12,644 12,928 7,943 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174            - พยาบาล  10  อตัรา

สัดส่วน พนักงาน : รถ 1 คัน (2-11) 4.73 2.72 4.36 4.21 4.31 2.65 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72            - แพทย์  1  อตัรา

13. พนักงานส านักงาน  Outsource 32 12 32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

รวมพนักงานทกุต าแหน่ง+Outsource 13,141 8,186 13,141 12,656 12,940 7,955 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186 8,186

สัดส่วน พนักงาน : รถ 1 คัน (2-12) 4.74 2.73 4.37 4.22 4.31 2.65 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73

2,487 1,874 2,487 2,329 1,643

ตารางแสดงจ านวนพนักงานทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ

ต าแหน่งพนักงาน
กรอบอัตราก าลัง ปีงบประมาณ  (ณ เดือนตุลาคม)

หมายเหตุ

3291,451 1,507 1,351 1,195 1,042 912 777 687 570 485 414
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กลยุทธ์ที่ 2  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง 
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลด้วยรถยนต์โดยสาร แต่ปัจจุบันสภาพรถโดยสารเก่าทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานนานกว่า 20 ปี ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาสูงมาก  โดยมีอัตรา ค่าเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาของรถแต่ละประเภท
ในปัจจุบันแยกเป็นดังนี้ 
                                                 อัตราค่าซ่อมรถแต่ละประเภท                        หน่วย : (บาทต่อคันต่อวัน) 

ยี่ห้อรถ 
ประเภทรถ NGV  

จ านวน 489 คัน ธรรมดา ปอ.น้ าเงิน ปอ.ยูโรทู 
อีซูซุ 1,400.63 2,046.91 2,060.29 ปีที่ 1 - 5   = 925 

ปีที่ 6 - 10 = 1,720 ฮีโน ่ 1,401.70 2,040.40 1,720.00 
แดวู - - 1,710.00 
เบนซ์ - - 1,672.00 

มิตซูบิช ิ 1,401.70 - - 
 

 จากตารางอัตราค่าเหมาซ่อมรถแต่ละประเภทจะเห็นว่า ค่าเหมาซ่อมรถปัจจุบันมีอัตราที่สูง                  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าซ่อมแซมรถโดยสารใหม่ (NGV)  หากองค์การจัดหารถใหม่ได้  จะมีต้นทุนค่าเหมาซ่อมที่ต่ า
กว่า รวมทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับผู้โดยสาร  ลดการร้องเรียนในเรื่องสภาพรถโดยสาร
ดังที่ผ่านมา   
   ปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารประจ าการ จ านวน 2,771 คัน แยกเป็น รถใช้น้ ามันดีเซลเป็น
เชื้อเพลิง 2,172 คัน และรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ 440 คัน มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง เดือนละ 160 – 170 
ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากรถมีอายุการใช้งานมากขึ้น อัตราการสิ้นเปลืองของ
เชื้อเพลิงสูงขึ้นตามไปด้วย และแนวโน้มของราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น  
 

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มรายได้ 
 

 

 1.  ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) 
   ปัจจุบัน ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสารต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ท าให้เกิดผลประกอบการที่ขาดทุน 

รัฐบาลจึงให้เงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนเฉพาะในส่วนของการให้บริการรถธรรมดา ขสมก. ว่าจ้างศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาต้นทุนมาตรฐานของ ขสมก. ซึ่งจากผลการศึกษามีต้นทุนมาตรฐานตาม
ตารางที่ 21 
ตารางที่ 21 ต้นทุนมาตรฐาน/คัน/วัน ในแต่ละปี โดยแยกรถแต่ละประเภท 

ประเภทรถ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-2575 
รถธรรมดา  11,410.03 11,934 9,379.23 9,622.74 9,882.07 11,205 
รถปรับอากาศ        
- ดีเซล  13,639 14,323 11,783 12,026 12,286 13,608 
- NGV (เก่า)  12,463 12,920 10,626 10,870 11,129 12,452 
- NGV (ใหม่)  12,349 12,817 10,554 10,797 11,862 13,184 
- Hybrid (ซื้อ)  12,620 10,307 10,628 10,871 11,131 12,453 
- Hybrid (เช่า)  13,779 14,338 11,787 12,030 12,289 13,612 
- รถไฟฟ้า  11,858 12,198 9,626 9,869 10,128 14,451 
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  ซึ่งต้นทุนมาตรฐานที่ได้จากการศึกษา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและรายได้ที่ 
ขสมก. จัดหามาได้ ถ้าต้นทุนมาตรฐานสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและสูงกว่ารายได้ที่เกิดจริง แสดงถึงอัตราค่า
โดยสารในการจัดเก็บต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่ ขสมก. มีการบริหารต้นทุนของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แล้ว ภาครัฐควรมีการพิจารณาเงินอุดหนุน (PSO) เพ่ือให้รายได้เพ่ิมขึ้นจนเท่ากับต้นทุนมาตรฐาน 
 

 2.  การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 
  เนื่องจากปัจจุบันรถเอกชนที่เข้าร่วมเดินรถกับองค์การยังคงมีหนี้สินค้างช าระเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการลูกหนี้ค่าตอบแทนรถร่วมบริการมีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บค่าตอบแทน  
ค้างช าระของรถทุกประเภท  ต้องมีการจูงใจเพ่ือให้เกิดการช าระหนี้   ท าให้องค์การมีรายได้จากค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
  ปัจจุบันรถเอกชนร่วมบริการมีค่าตอบแทนค้างช าระกับ ขสมก. จ านวน 849.846 ล้านบาท              
แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่  รถมินิบัส รถตู้ และรถในซอย ดังนี้ 
 

ประเภทรถ ค่าตอบแทนค้างช าระ (ล้านบาท) 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 637.188  
รถมินิบัส 37.340  
รถตู้ 174.580  
รถหมวด 4 (ในซอย) 0.738  

รวม 849.846  
 หมายเหตุ  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561 

 

 3.  พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ 
  ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอ่ืน

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนจ านวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพ้ืนที่ตั้งอยู่บนท าเลที่มีความ
เจริญสูง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า 
และสถานที่จ้างงาน สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงธุรกิจอันจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมแก่ ขสมก.  

 เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อู่จอดรถของ ขสมก. ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับ ขสมก. รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการกับประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ขสมก. ได้วางแผนพัฒนาพ้ืนที่อู่จอดรถโดยสารในเชิงธุรกิจ ๒ แห่ง ได้แก่  พ้ืนที่อู่บางเขน และ
พ้ืนที่อู่มีนบุรี   โดยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ให้สิทธิ์การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินจะได้รับผลตอบแทน   
ในรูปของค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ ณ ต้นปีที่ ๑ ค่าธรรมเนียม ๓๐% ของราคาที่ดิน และค่าเช่าในอัตราร้อยละ 
๒  ต่อปีของราคาท่ีดิน  โดยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสัญญา ๓๐ ปี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ
องค์การ ซึ่งจะมีผลตอบแทนตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์  =  ๔๘๐   ล้านบาท 
- ค่าเช่าปี ๒๕๖๓-๒๕๗๐  =  ๓๒ – ๑๔๔  ล้านบาท 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8  
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กลยุทธ์ที่ 4  การบริหารหนี้สิน 

หนี้สินสะสม จ านวน 108,821.088 ล้านบาท (ณ 31 มีนาคม 2561) องค์การรับภาระร่วมกับ
รัฐ โดยสมมติฐานหนี้ แบ่งเป็น 

 

รายการหนี้สิน 
ขสมก. รับภาระ 

(ล้านบาท) 
รัฐรับภาระ 
(ล้านบาท) 

ลงทุนซื้อรถโดยสาร จ านวน 1,627 คัน =   6,458.227 6,458.227 - 
ค่าเหมาซ่อม = 37,384.311 1,844.568 35,539.743 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 56,749.154 4,144.383 52,604.771 
หนี้ค่าภาระผูกพัน =   8,229.396 8,229.396 - 

 

ท าให้ ขสมก. ประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการภายใต้อัตรา
ค่าโดยสารที่ต่ ากว่าต้นทุนการด าเนินงาน ขณะที่เงินสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการ
ชดเชยผลการขาดทุน ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเงินอันเกิดจากภาระหนี้และดอกเบี้ยที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดย ณ เดอืน มีนาคม 2561 มีหนี้สะสม จ านวน 108,821.088 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากเงินกู้พันธบัตร 
และ Term Loan จึงถือได้ว่า ขสมก. มีสถานะทางการเงินที่อ่อนแอในระดับวิกฤติ ขณะที่ผลการด าเนินงานใน
ปัจจุบันยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สะสม  

จากมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2561 ให้ ขสมก. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม หารือกับส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในการพิจารณา
แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน ขสมก. ได้ประสานงานกับส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว โดยจากการจัดโครงสร้างหนี้แล้ว ในส่วนของ 
ขสมก. ก็ยังไม่สามารถรับภาระหนี้ที่องค์การต้องรับภาระได้ เนื่องจาก ขสมก. ยังขาดสภาพคล่อง จากประมาณการ
ทางการเงินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  องค์การจะเริ่มมีสภาพคล่องในปี 2564 จะสามารถด าเนินการช าระหนี้ได้              
แต่ช่วงที่องค์การยังขาดสภาพคล่อง เพ่ือมิให้เกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น เห็นควรให้ส านักงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณในเรื่องดอกเบี้ยที่ครบก าหนดในแต่ละปี 
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4.  แผนการด าเนินงาน (Time Line)                                                                                                                                  1 

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

วัตถุประสงค์ 1: เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานใหม้ีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่

                       และเทคโนโลยทีีท่นัสมัย

จัดหารถโดยสาร

   จัดซ้ือรถโดยสาร  NGV จ านวน 489 คัน ช.ผอก.ฝรอ.1

   NGV (Refurbished) จ านวน 323 คัน ช.ผอก.ฝบร., ช.ผอก.ฝรอ.2

ทบทวน มติ ครม. 9 เมษายน 2556 ส านักแผนงาน

    EV  จ านวน  35 คัน

    ซ้ือ Hybrid  จ านวน 1,453 คัน

    เช่ารถโดยสารใหม่ จ านวน 700 คัน

น าเทคโนโลยทีีท่นัสมัยมาใช้ ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ
    การติดต้ังและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)

    การใช้งานในระบบติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)

    การติดต้ัง WIFI

    ป้ายอัจฉริยะ

    การออกบัตรร่วม

    เพ่ิมช่องทางการช าระค่าโดยสาร

   ระบบบริหารงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)

       -  การสร้างระบบการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการรั่วไหล
       -  การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน

วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให ้ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ

 ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ส านักการเจ้าหน้าที่

    ปรับโครงสร้างองค์การใหม้ีขนาดกระชับลง (Lean)

    การเกษียณอายกุ่อนก าหนด (Early Retirement)

    ปรับเปลี่ยนหน้าทีพ่นักงานใหม้ีความเหมาะสม

    พัฒนาพนักงานทีม่ีอยูใ่หม้ีความรู้เฉพาะด้านทีม่ีการขาดอัตราก าลัง
 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสารและค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง ส านักบริหารการเดินรถ

 เพ่ิมรายได้ ส านักบริหารการเดินรถ
    เพ่ิมรายได้ค่าโดยสาร

     การปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ

            -  ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือเช่ือมต่อและรองรับกับระบบขนส่ง สาธารณะ
            -  ปรับปรุงเส้นทางทีผ่่านสถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานทีส่ าคัญ

            -  ก าหนดเส้นทางใหม่ใหส้อดคล้องและรองรับผู้ใช้บริการ

    การขอรับการสนับสนุนการใหบ้ริการสาธารณะ (PSO) ส านักบัญชีและกองทนุกลาง

    การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

    พัฒนาพ้ืนทีเ่ชิงธุรกิจ ส านักแผนงาน

 การบริหารหน้ีสิน ส านักบัญชีและกองทนุกลาง

        

แผนการด าเนินงาน (Time Line)

แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก2560 2561 2562 2563 2564 2565
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
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5. ประมาณการทางการเงิน 
จากการด าเนินการตามแนวทางการจัดหารถโดยสารมาให้บริการประชาชน การน าระบบบัตร

โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากร ฯลฯ มาใช้ 
ในการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ทาง ขสมก. ได้มีการประมาณการงบ
ทางการเงิน ดังนี้  
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ประมาณการก าไร – ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน                                            
สมมติฐาน        - รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 108,821 (ณ  มี.ค.61)  ผล          - กูเ้งินเพือ่เสริมสภาพคล่องและลงทนุ ป ี2561- จ านวน 2,436 ล้านบาท 
                  - ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟา้ รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเชา่รถ ไฮบริด 400 คัน +รถเชา่ NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน                   ช าระคืนเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง ป ี2562- 2565 ทัง้หมด
                   - ไม่ปรับค่าโดยสาร
                   - มีโครงการเกษยีณอายุ ป ี62 จ านวน 1,157 ลบ. ป ี63 จ านวน 5,156 ลบ.
                   - ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  (ตามต้นทนุมาตรฐาน)  

รายการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575 ปี 2561-2575
1.รายได้จากการด าเนินงาน  7,172  11,887  11,874  11,310  12,327  12,650  14,693  14,583  14,583  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  198,125
2.ต้นทุนการด าเนินงาน  9,930  9,879  10,151  8,728  8,799  9,121  9,354  9,906  10,111  10,267  10,408  10,499  10,654  10,799  10,925  149,532
3.ก าไร (ขาดทุน)กอ่นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (2,758)  2,008  1,723  2,582  3,527  3,529  5,339  4,677  4,472  4,240  4,099  4,009  3,854  3,709  3,583  48,593
4.ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,834)  1,603  1,134  1,350  1,629  1,719  3,602  3,000  2,856  2,686  2,667  2,806  2,755  3,148  3,583  31,704
5.Cash inflow from Operating  7,172  11,887  11,874  11,310  12,327  12,650  14,693  14,583  14,583  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  198,125
6.Cash outflow from Operating  9,930  11,036  15,307  8,728  8,799  9,121  9,354  9,906  10,111  10,267  10,408  10,499  10,654  10,799  10,925  155,845
7.Net cash flow from operating (2,758)  851 (3,433)  2,582  3,527  3,529  5,339  4,677  4,472  4,240  4,099  4,009  3,854  3,709  3,583  42,280
8.Cash outflow from invesment  1,891 -            572  5,600  6,024 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            14,087
9.Cash inflow from financing activities  4,327  1,157  5,728  5,600  6,024 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            22,836
10.Cash outflow from financing activities  66  1,468  1,273  2,308  3,499  2,511  2,450  2,388  2,327  2,266  2,154  1,840  1,215  620 -            26,386
11.ดอกเบี้ยหนี้สินเดิมองค์การรับภาระ -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                 
12.Cash balance ending  10  550  999  1,273  1,302  2,320  5,210  7,498  9,643  11,617  13,563  15,731  18,370  21,458  25,041  25,041
13.Outstanding debt  4,277  4,129  8,879  12,605  15,689  13,649  11,609  9,569  7,529  5,489  3,500  1,765  602  0  0  0
14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  2,509  6,992  5,004  3,944  3,872  4,013  5,808  5,487  5,224  5,178  5,161  5,161  5,161  5,142  5,142  73,797
15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  2,509  9,501  14,505  18,450  22,321  26,334  32,142  37,629  42,853  48,032  53,192  58,353  63,514  68,655  73,797  73,797
16. จ านวนรถ (คัน)  2,670  2,711  2,936  2,824  2,960  2,937  2,936  2,914  2,914  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899
17. รายได้ด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน (บาท)  7,359  12,013  11,080  10,972  11,409  11,800  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  188,031
18. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วัน  (บาท)  10,190  11,153  14,283  8,467  8,145  8,508  8,728  9,314  9,507  9,703  9,837  9,922  10,068  10,206  10,325  148,356  

 

หมายเหตุ ขอ้ 10 เปน็เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ซ้ีอรถใหม่และเกษยีณกอ่นอายุ (ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ระยะเวลา 10 ป)ี

                 ซ้ือรถโดยสาร ป ี2561 จ านวน 1,891 ล้านบาท  ป ี2563 จ านวน  572 ล้านบาท  ป ี2564 จ านวน 5,600 ล้านบาท ป ี65 จ านวน 6,024 ล้านบาท
                เกษยีณอายุกอ่นก าหนด  ป ี2562 พนังงานสนับสนุน จ านวน 502 คน เปน็เงิน 1,157.00 ล้านบาท  ป ี2563 พนังงานเกบ็ค่าโดยสาร จ านวน 4,592 คน เปน็เงิน 5,156.00 ล้านบาท
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สมมติฐานส าคัญ ผล 
1. รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 108,821 ล้านบาท (ณ 31 มีนาคม 

2561) 
2. ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 

ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบริด 400 คัน +รถเช่า NGV 
300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน 

3.  ไม่ปรับค่าโดยสาร 
4.  มีโครงการเกษียณอายุ ปี 62 จ านวน 1,157 ลบ. ปี 63 จ านวน 

5,156 ลบ. 
5.  ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  

(ตามต้นทุนมาตรฐาน) 

1. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน                 
ปี 2561- จ านวน 2,436 ล้านบาท 

2. ช าระคืนเงินกู้เสริมสภาพคล่อง ปี 2562- 
2565 ทั้งหมด 

3. ได้รับเงินสนบัสนุนจากภาครัฐ (PSO) ทั้ง
รถธรรมดาและรถปรับอากาศ จ านวน 
71,288 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2562-2575 

 

 

 จากประมาณการทางการเงิน  

 ขสมก. ต้องขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ตั้งแต่ปี 2561 – 2575 เฉลี่ยปีละ 
4,919.8 ล้านบาท โดยไม่มีการปรับอัตราค่าโดยสาร มีการกู้เงินเพ่ือใช้ในการบริหารรวมท้ังสิ้น 22,836 ล้าน
บาท โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถช าระพร้อมดอกเบี้ยได้ทั้งหมดภายในปี 2565 โดยมีผลการด าเนินงานใน
แต่ละปี ตามตารางท่ี 22 

ตารางที่ 22 ประมาณการทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท 

ปี 
งบประมาณ 

รวมรายได ้
จากการด าเนินงาน 

รวมต้นทุน 
จากการด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา 
ดอกเบี้ยซื้อรถใหม ่
+บ าเหน็จชดเชย 

ก าไรสุทธิ(ไม่รวม
ดอกเบี้ยหนี้เดิม) 

2561 7,172 9,930 60 15 (2,834) 
2562 12,050 9,879 242 163 1,603 
2563 10,837 10,151 294 296 1,134 
2564 11,310 8,728 798 434 1,350 
2565 12,327 8,799 1,340 559 1,629 
2566 12,650 9,121 1,340 471 1,719 
2567 14,693 9,354 1,328 409 3,602 
2568 14,583 9,906 1,328 348 3,000 
2569 14,583 10,111 1,328 287 2,856 
2570 14,508 10,267 1,328 226 2,686 
2571 14,508 10,408 1,268 165 2,667 
2572 14,508 10,499 1,098 105 2,806 
2573 14,508 10,654 1,046 53 2,755 
2574 14,508 10,799 542 18 3,148 
2575 14,508 10,925 - - 3,583 

หมายเหตุ  รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามสมมติฐาน  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 และสมมติฐานในการค านวณตามเอกสารแนบ 10 
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6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าแผนฟื้นฟู 
 1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
  จากการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถโดยสารใหม่ให้มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้ รวมถึงรถโดยสารเดิมที่ได้ท าการปรับปรุงสภาพให้ใหม่ข้ึน สะอาดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมความสะดวก 
ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 2. จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
 จากการน ารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิมให้มีความสะอาดและ
ใหม่ขึ้น การปรับปรุงเส้นทาง และเพ่ิมเส้นทางการเดินรถเพ่ือเชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ (ระบบราง) 
และการคมนาคมทางน้ า (เรือโดยสาร) ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) โดยระบบดังกล่าว ขสมก. จะท า
การเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล GPS ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลไปวางแผนการ
เดินทาง ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวนที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ ขสมก. มีรายได้จากการให้บริการเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
 3.   ลดค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อวันต่อคันลง  
 การน ารถโดยสารใหม่มาให้บริการ ท าให้ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเดินรถโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารเดิม  
 4. มีผลการด าเนินงานดีขึ้น และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ 
 จากการจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร เพื่อทดแทนรถโดย
สารเดิมที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากอายุการใช้งาน การปรับปรุงเส้นทางเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ราง ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการให้บริการที่เก่ียวกับค่าซ่อมบ ารุง ค่า
เชื้อเพลิง ที่ลดลง ท าให้ ขสมก. มีผลการขาดทุนลดลง ท าให้เป็นภาระกับภาครัฐลดลงตามไปด้วย 
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7. เรื่องทีเสนอเพื่อพิจารณา 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นรวมทั้งการวิ เคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงขอน าเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

๑. เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมทั้งให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

๒. เพ่ือโปรดทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ  

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

วัตถุประสงค์ 1  
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหารถโดยสารใหม่ 

๑.๑ จัดซื้อรถโดยสาร 
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน  

๑.๒ จัดซื้อรถโดยสาร 
ไฟฟ้า (EV) จ านวน ๓๕ คัน 

๑.๓ เช่ารถโดยสาร 
ไฮบริด จ านวน 4๐๐ คัน/ 

เช่ารถโดยสาร 
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน 

๑.๔ จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด 
 จ านวน ๑,๔๕๓ คัน 
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๑. หลักการและเหตุผล 

ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการผลักดัน ขสมก. ให้ก้าวสู่การเป็นผู้น าการให้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง คือ (๑) คุณภาพของตัวรถโดยสารที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารขณะอยู่บนรถ
ประจ าทาง และ (๒) คุณภาพของเครื่องยนต์ที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการตรงต่อเวลาตลอดการ
เดินทาง ดังนั้น เพ่ือให้ ขสมก. สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการรถโดยสาร จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดหารถโดยสารใหม่เพ่ือน ามาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรมลงจากการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี ซึ่งปัจจุบันในตลาดของรถโดยสารมีให้เลือกซื้อได้หลาย
ประเภทตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของชนิดเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ อาทิ รถ NGV รถ Hybrid รถ
โดยสารไฟฟ้า  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ว่ารถโดยสารแต่ละประเภทมีต้นทุนการจัดซื้อ ต้นทุนจากการบริโภค
เชื้อเพลิง และต้นทุนในการบ ารุงรักษาที่แตกต่างกันไป การเลือกใช้รถโดยสารประเภทใดควรต้องค านึงถึง
ต้นทุนโดยรวมในลักษณะของ Life Cycle Cost ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงอุปทานพลังงานในประเทศ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาอะไหล่ รวมถึงศักยภาพของบุคลากรในการซ่อมบ ารุงควบคู่กันไปด้วย 

๒. วัตถุประสงค ์
“ขสมก. สามารถให้บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพแก่ผู้โดยสาร” ซึ่งเป็นรถโดยสาร

ประเภทที่มีการวิ เคราะห์แล้วว่ามีความคุ้มค่าทางการเงินและเหมาะสมกับบริบทของการใช้งานใน
กรุงเทพมหานคร  

๓. ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑) การให้บริการด้วยรถโดยสารที่จัดซื้อใหม่จะช่วยสร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และ
มั่นใจแก่ผู้โดยสาร มีผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ เพ่ิมโอกาส ในการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ผู้โดยสารซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ในที่สุด 

๒) การให้บริการด้วยรถโดยสารที่ท าการจัดซื้อใหม่มีผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง 
และต้นทุน  ค่าซ่อมบ ารุง ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) โดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
รถโดยสารเดิม 

๓) ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพพนักงานขับรถโดยสาร  

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 
ผลผลิต : ๑) รายงานการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะของการใช้รถโดยสารภายใต้ระบบเชื้อเพลิงต่าง ๆ 

ทั้ง NGV Hybrid, Electric โดยการศึกษาครอบคลุมในมิติของเครื่องยนต์ อัตราการใช้เชื้อเพลิง 
ค่าซ่อมบ ารุงตลอดอายุการใช้งาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาอะไหล่ ศักยภาพในการ
ซ่อมบ ารุง ฯลฯ 

  ๒) การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ให้ได้ตามที่ก าหนดเพ่ือการน าไปให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด : สามารถจัดซื้อรถโดยสารใหม่จ านวนไม่ต่ ากว่า ๒,๖๗๗ คัน ในระยะเวลา ๕ ปี แบ่งเป็น 
 จัดซื้อรถโดยสาร NGV ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔๘๙ คัน 
 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) ปี ๒๕๖3 จ านวน ๓๕ คัน 
 เช่ารถโดยสารไฮบริด ปี 2563 จ านวน 400 คัน 
 เช่ารถโดยสาร NGV ปี 2563 จ านวน 300 คัน 
 จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด ปี 2564 จ านวน 700 คัน 
 จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด ปี 2565 จ านวน 753 คัน 
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5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ สิ่งท่ีโครงการต้องการ 
ที่ปรึกษาการศึกษา
ความเหมาะสมใน
การใช้รถโดยสาร 

ข้อมูลสนับสนุนการศึกษาที่ครบถ้วนและ
รวดเร็วจาก ขสมก. 

ผลการศึกษาที่ เป็นกลางภายใต้การ
วิเคราะห์เชิงวิชาการอย่างรอบคอบ 

ผู้โดยสาร ความสะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัย 
คุ้มค่า โดยมีจ านวน    รถโดยสารที่
เพียงพอ 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
จะเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ผู้โดยสาร 

ผู้จ าหน่ายรถโดยสาร ความชัดเจน ความเหมาะสม และเป็น
กลางของ TOR ในการจัดซื้อรถโดยสาร 

การแข่งขันเสนอราคารถโดยสาร ซึ่งจะมี
ผล ท าให้ต้นทุนการซื้อรถโดยสารลด
ต่ าลง 

 

6. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรที่ใช้ ต้นทุน/หน่วย 
 

จ านวน รวมเงิน 
(ล้านบาท) 

การจัดซื้อรถ
โดยสารใหม่
ทดแทนรถเดิม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถโดยสารใหม่    

1.  รถโดยสาร NGV 3.868 ลบ. 489 คัน 1,891.452 

2.  รถโดยสารไฟฟ้า + สถานี 
     อัดประจุไฟฟ้า  

15.000 ลบ. 
46.940 ลบ. 

35 คัน 
1 สถานี 

525.00 
46.940 

   571.940 
3.  เช่ารถโดยสารไฮบริด (7ปี)  3,187  

(บาท/คัน/วัน) 

400 คัน 3,257.110 

4. เช่ารถโดยสารก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) (7ปี) 

2,327  

(บาท/คัน/วัน) 

300 คัน 1,783.646 

 

5.  ซื้อรถโดยสารไฮบริด  8.000 ลบ. 1,453 คัน 11,624.00 

รวม 2,677 คัน 19,128.148 
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7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ 

รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน  

1. สามารถจัดหาพนักงานขับรถได้
ตามอัตราที่ก าหนด 

 

สูง 
(หากไม่มีพนักงานขับรถอย่างพอเพียงจะท าให้รถไม่มีคนขับ เกิด
ผลเสียขึ้นแก่องค์การ) 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานขับรถ 

ปานกลาง 
(ปรับปรงุกฎระเบียบและค่าตอบแทนต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้มีคนมา
สมัครเป็นพนักงานขับรถ เพื่อด ารงชีพตนและครอบครัวได้) 

ปัจจัยภายนอก 
1. นโยบายการจัดหารถโดยสารใหม่ของ

รัฐบาล 

 
สูง  
(เป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่อาจท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการจัดหารถใหม่) 

2. รายละเอียดตามข้อก าหนดใน TOR สูง  
(รถโดยสารที่จะท าการจัดซื้อในระยะต่อไป โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเป็นรถ
ประเภทใหม่ที่ไม่เคยจัดซื้อมาก่อน อาจท าให้การออกแบบข้อก าหนด
ขาดความสมบูรณ์ อาจสร้างให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย) 

3. ขบ.ต้องก าหนดเส้นทางเดินรถให้  
ขสมก.เป็นล าดบัแรก 

สูง 
(ขสมก.ควรได้เส้นทางเดินรถเป็นล าดับแรก และ มีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 
10 ปี) 

4. ราคาเชื้อเพลิง สูง 
(ภาครัฐควรมีการก าหนดราคาเชื้อเพลิงส าหรับรถโดยสารสาธารณะต่ า
กว่าราคาท้องตลาด/และหรือมีการชดเชยส่วนต่างราคาเชื้อเพลิง) 

 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 
 

โครงการจัดซ้ือรถโดยสารใช้เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน 489 คัน 

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

1 ผอก.อนุมัติหลักการใหด้ าเนินการโดยวิธีคัดเลือก และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและ
รายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร และก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะของพัสดุ และก าหนดราคาลาง 
น าเสนอขออนุมัติ

3 ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง และแต่งต้ังคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกในระบบ e-GP ผอก./สบจ.

5
คณะกรรมการซ้ือโดยวิธีคัดเลือก จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ให้
เข้ายืน่ข้อเสนอในระบบ e-GP

6 รับฟังค าถามและตอบชีแ้จง

7 จัดเตรียมเอกสารและหลักประกนัการเสนอราคา

8 ผู้ประกอบการยืน่ข้อเสนอ

9 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบติัและเง่ือนไขหากถูกต้องพิจารณาตามเกณฑ์น าเสนอ ผอก .ใหค้วาม
เหน็ชอบผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี กอ่นส าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง

10 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

11 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

12 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

13 รับมอบรถโดยสารภายใน 180 วัน (นับถัดจากวันลงนามสัญญา) คณะกรรมการตรวจรับฯ

คณะกรรมการจัดท าร่าง
ขอบเขตฯ

คณะกรรมการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563



-๕๐- 

 

 

 

 
 

 

 

โครงการจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร

3 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ สบจ.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

6 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ

        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                           - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                             ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                             องค์การอกีคร้ัง

7 จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.

9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP สบจ.

10 เสนอราคาในระบบ e-GP ในระบบ

11 ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป) คณะกรรมการฯ

16 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการตรวจรับฯ 35 คัน

ปงีบประมาณ 2563ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.

การจัดหาสนานีจ่ายไฟฟ้า

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะในการกอ่สร้างสถานี
จ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะ

3 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ สบจ.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

6 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ

        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                           - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                             ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                             องค์การอกีคร้ัง

7 จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.

9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP สบจ.

10 เสนอราคาในระบบ e-GP ในระบบ

11 ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป) คณะกรรมการฯ

16 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17 รับมอบสถานีจ่ายไฟฟ้า คณะกรรมการตรวจรับฯ

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.



-๕๑- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเช่ารถโดยสารไฮบริด จ านวน 400 คัน

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร

3 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ สบจ.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

6 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ

        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                           - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                             ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                             องค์การอกีคร้ัง

7 จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.

9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP สบจ.

10 เสนอราคาในระบบ e-GP ในระบบ

11 ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป) คณะกรรมการฯ

16 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการตรวจรับฯ 400 คัน

ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563

โครงการเช่ารถโดยสารก๊าซธรรมชาต ิจ านวน 300 คัน

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร

3 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ สบจ.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

6 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ

        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                           - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                             ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                             องค์การอกีคร้ัง

7 จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.

9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP สบจ.

10 เสนอราคาในระบบ e-GP ในระบบ

11 ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป) คณะกรรมการฯ

16 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการตรวจรับฯ 300 คัน

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.

คณะกรรมการฯ



-๕๒- 

 

 

 

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาความเหมาะสมของรถโดยสารใหม่ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัดตั้งคณะกรรมการในการวางแผนเพื่อการศึกษาถึงความเหมาะสม
ของการน ารถโดยสารที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน 

 
        

2) ออกแบบข้อก าหนดขอบเขตงานการศึกษา  (TOR)          
3) ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมตามโครงการ          
4) น าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ            

เพื่อขอนโยบายส าหรับการจัดซื้อรถโดยสารใหม ่
  

      
5) จัดท าโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ พร้อม

ผลการศึกษาความเหมาะสมต่อหน่วยงานต้นสังกัดและคณะรัฐมนตรี 
  

      
 
การจัดซื้อรถโดยสารใหม่ที่ได้รับอนุมัติ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัดตั้งคณะกรรมการในการจดัซื้อรถโดยสารใหม ่          
2) ออกแบบข้อก าหนดขอบเขตการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ (TOR)          
3) ด าเนินการตามขั้นตอนการจดัซื้อจัดจ้าง          
2) เริ่มออกว่ิงให้บริการส าหรับการจัดซื้อรถโดยสารใหม่อื่น (ถ้ามี)      

4) ศึกษา ติดตาม และประเมินผลการใช้งานจริง และน าเสนอต่อ ผอก.      
5) สรุปและรายงานผลการติดตามการใช้งานจริงให้คระกรรมการบริหาร

กิจการองค์การฯ ทราบ 
     

 

โครงการจัดซ้ือรถโดยสารไฮบริด จ านวน 1,453 คัน

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารและ
ก าหนดราคากลาง

ผอก. (สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะของรถโดยสาร

3 น าเสนอ ผอก.อนุมัติร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะและราคากลาง

4 จัดท ารายงานขอซ้ือขอจ้าง พร้อมน าขอบเขตของงานและคุณลักษณะ และราคากลางในเว็บไซต์ สบจ.

5 น าร่างขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศในเว็บไซต์ของกรมบญัชีกลาง 
และ ขสมก.

คณะกรรมการฯ/สบจ.

6 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป

คณะกรรมการฯ

        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก.อนุมัติและด าเนินการต่อไป
                           - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้ว
                             ประกาศลงในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ
                             องค์การอกีคร้ัง

7 จัดส่งร่างสัญญาใหอ้ยัการสูงสุด สกม.

8 ขออนุมัติ ผอก.และแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลในระบบ e-GP สบจ.

9 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนทางระบบ e-GP สบจ.

10 เสนอราคาในระบบ e-GP ในระบบ

11 ตรวจสอบคุณสมบติั และเทคนิค

12 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผล พร้อมจัดท ารายงานผลการพิจารณา

13 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การอนุมัติ ผอก.(สบจ.)

14 ประกาศผลผู้ชนะ ผอก.

15 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป) คณะกรรมการฯ

16 ลงนามสัญญา ผอก. (สกม.)

17 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการตรวจรับฯ 700 753

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/
สบจ.

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565

คณะกรรมการฯ
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เอกสารแนบ 2 
วัตถุประสงค์ 1 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดหารถโดยสารใหม่ 
1.5  การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)  

จ านวน 323 คัน 
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1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจัยที่มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดัน ขสมก. ให้ก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำ
ทำง คือกำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรที่มีคุณภำพใน 2 มิติ คือ คุณภำพของ ตัวรถโดยสำรที่ช่วยสร้ำงควำม
สะดวกสบำยให้กับผู้โดยสำรขณะอยู่บนรถประจ ำทำง และคุณภำพของเครื่องยนต์ที่สร้ำงควำมมั่นใจในควำม
ปลอดภัยและกำรตรงต่อเวลำตลอดกำรเดินทำง อย่ำงไรก็ตำม รถโดยประจ ำทำงของ ขสมก. ในปัจจุบันเกือบ
ทั้งหมดเป็นรถเก่ำซึ่งมีอำยุที่ใช้งำนเฉลี่ยนำนกว่ำ 20 ปี สภำพทรุดโทรม ไม่เอ้ือต่อกำรให้บริกำร 

2. วัตถุประสงค ์ 

  “ขสมก. สำมำรถให้บริกำรรถโดยสำรประจ ำทำงที่มีคุณภำพแก่ผู้โดยสำร” ซึ่งเป็นรถโดยสำร
ประเภทที่มีกำรปรับปรุงสภำพเครื่องยนต์และตัวถังให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ลดกำร
เสียของรถโดยสำรระหว่ำงกำรให้บริกำรลงได้เป็นอย่ำงมำก และสำมำรถสร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย 
และมั่นใจแก่ผู้โดยสำร มีผลโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร เพ่ิมโอกำส ในกำรเพ่ิมขึ้นของ
จ ำนวนผู้โดยสำรซึ่งส่งผลต่อกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ในที่สุด  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

 กำรให้บริกำรด้วยรถโดยสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงสภำพใหม่ซึ่งจะช่วยให้ ขสมก. มีรถประจ ำทำง
ที่มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนและกำรให้บริกำร สร้ำงควำมสะดวก สะอำด ปลอดภัย และมั่นใจแก่ผู้โดยสำร ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร เพิ่มโอกำส ในกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนผู้โดยสำรซึ่งส่งผลต่อ
กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ในที่สุด 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

 ผลผลิต : มีจ ำนวนรถโดยสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงสภำพเพ่ือน ำมำให้บริกำรแก่ผู้โดยสำรได้อย่ำงเพียงพอ     
เกดิควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร   

 ตัวชี้วัด : สำมำรถปรับปรุงสภำพรถโดยสำรปรับอำกำศ จ ำนวน 323 คัน 

งวด เดือน 
จ านวนรถที่ 

ส่งเข้าปรับปรุง (คัน) 
จ านวนรถที่รับมอบ

(คัน) 
หมายเหตุ 

1 ตุลำคม 2561 30 - - ใช้เวลำในกำรปรับปรุง 30 วัน 
ต่อจ ำนวนรถงวดละ 30 คัน  
- เข้ำปรับปรุงสภำพ เริม่เดือน 
ตุลำคม 2561  
- สิ้นสุด กันยำยน 2562 

2 พฤศจิกำยน 2561 30 30 
3 ธันวำคม 2561 30 30 
4 มกรำคม 2562 30 30 
5 กุมภำพันธ์ 2562 30 30 
6 มีนำคม 2562 30 30 
7 เมษำยน 2562 30 30 
8 พฤษภำคม 2562 30 30 
9 มิถุนำยน 2562 30 30 

10 กรกฎำคม 2562 30 30 
11 สิงหำคม 2562 23 30 
12  กันยำยน 2562   23 

รวม 323 323   
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5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได-้ส่วนเสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได-้ส่วนเสียต้องการ สิ่งที่โครงการต้องการ 

ผู้โดยสำร ควำมสะดวกสบำย ปลอดภัย คุ้มค่ำ โดย
มีจ ำนวนรถโดยสำรที่ เพียงพอต่อกำร
ให้บริกำร 

ควำมพึงพอใจของผู้โดยสำรที่เพิ่มข้ึน ซึ่งจะเพิ่ม
โอกำสในกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้โดยสำร 

ผู้รับปรับปรุงสภำพ
รถโดยสำร 

ควำมชัดเจน ควำมเหมำะสม และเป็น
กลำงของ TOR ในกำรว่ำจ้ำงปรับปรุง
สภำพรถโดยสำร 

กำรแข่งขันเสนอรำคำรถโดยสำร ซึ่งจะมีผล 
ท ำให้ต้นทุนกำรซื้อรถโดยสำรลดต่ ำลง 

 

 

6. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรที่ใช้ 
จ านวน  

(คัน) 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

กำรปรับปรุงสภำพ
รถโดยสำรปรับ
อำกำศ (NGV) เดิม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสภำพ 
รถโดยสำรปรับอำกำศ (NGV) เดิม 323 161.52 

 

 

 

7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ 

รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน 
มีงบประมำณอย่ำงเพียงพอ 

 
ปานกลาง 
(ภำครัฐควรให้กำรสนับสนุนงบประมำณในส่วนของปรับปรุง
สภำพรถ/และหรือรัฐควรชดเชยผลต่ำงของรำยไดท้ี่ต่ ำกวำ่ต้นทุน
ที่แท้จริง) 

ปัจจัยภำยนอก 
นโยบำยของรัฐบำลที่จะก ำหนดให้ ขสมก. ควร
ด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำรหรือควร
จัดซื้อรถโดยสำรใหม่เพื่อน ำมำให้บริกำรใน
อนำคต 

ปำนกลำง  
รถโดยสำรที่จะท ำกำรปรับปรุงสภำพในระยะต่อไปนั้น ควรมีกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำ รวมทั้งกำรซ่อมแซม
ต่ำง ๆ ภำยหลักกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร เพื่อประเมินควำม
คุ้มค่ำในกำรใช้งำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำหรือตัดสินใจ
ปรับปรุงสภำพหรือกำรจัดซื้อรถโดยสำรใหม่ต่อไป 
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8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

 

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 

กำรว่ำจ้ำงปรับปรุงสภำพรถโดยสำร         
1) จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนนิกำรว่ำจ้ำงปรับปรุงสภำพรถโดยสำร        
2) ออกแบบข้อก ำหนดขอบเขตกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร (TOR)        
3) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนจัดซื้อจดัจ้ำง        
4) ด ำเนินกำรปรับปรุงสภำพรถโดยสำร        
5) ออกว่ิงให้บริกำร       

6) ศึกษำและติดตำมผลกำรใช้งำนจริงภำยหลังกำรปรับปรุงสภำพ     

7) สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมกำรใช้งำนจริงให้คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรองค์กำร
ทรำบ 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 ขออนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้าง/แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน และรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะของรถโดยสารและก าหนดราคากลาง

ผอก.(สบจ.)

2 คณะกรรมการฯ ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร คณะกรรมการฯ

3 ผอก. อนุมัติใหด้ าเนินการตามแนวทาง ผอก.

4 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 คณะกรรมการฯ/สบจ.

5 สรุปผลการน าเสนอ ผอก. คณะกรรมการฯ

7 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ ผอก.

8 ลงนามสัญญา ผอก.(สกม.)

9 บริษัทผู้ท่ีได้รับสัญญาด าเนินการปรับปรุงรถโดยสาร บริษัทฯ

10 รับมอบรถโดยสาร คณะกรรมการตรวจรับ/ขดร.

ปงีบประมาณ 2565ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
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แผนการด าเนินงานในการจดัหารถโดยสารปรับอากาศ ทดแทนรถเก่าที่ปลดประจ าการเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน 
 (ปีงบประมาณ 2561 - 2565) 

รำยกำร 
ยอดคงเหลือ 

หมำยเหตุ รถ ธรรมดำ รถ ปอ. 
น้ ำเงิน (เก่ำ) 

รถ ปอ. 
ยูโรท ู รถ ปอ. PBC รถ ปอ. 

ยูโรทู 323 
รถ ปอ.  NGV 

489 รถ ปอ. ไฟฟ้ำ รถ ปอ.
Hybrid รวมท้ังสิ้น 

ปีงบ ฯ 2561 

ยอดยกมำ 1,543 194 435 117 323 - - - 2,612 มี.ค.- มิ.ย.61 

รับรถใหม่ - - - - - - - - - แผนรับรถปอ. NGV 489 คัน 
ปลดประจ ำกำร 23 15 59 - - - - - 97 น ำรถ ปอ.ยูโรทู จ ำนวน 323 

คัน ไปปรับปรุงสภำพ คงเหลือ 1,520 179 376 117 323 489 - - 3,004 

ปีงบ ฯ 2562 
รับรถใหม่ - - - - - - - - - 

 
ปลดประจ ำกำร - - - - - - - - - 

 
คงเหลือ 1,520 179 376 117 323 489 - - 3,004 

 

ปีงบ ฯ 2563 
รับรถใหม่ - - - - - - 35 700 735 

 
ปลดประจ ำกำร 509 179 51 - - - - - 739 

 
คงเหลือ 1,011   325 117 323 489 35 700 3,000 

 

ปีงบ ฯ 2564 
รับรถใหม่ - - - - - - - 700 700 

 
ปลดประจ ำกำร 698 - 2 - - - - - 700 

 
คงเหลือ 313 - 323 117 323 489 35 1400 3,000 

 

ปีงบ ฯ 2565 
รับรถใหม่ - - - - - - - 753 753  

ปลดประจ ำกำร 313 - 323 117 - - - - 753  
คงเหลือ - - - - 323 489 35 2153 3,000  

รวม 5 ป ี
รับรถใหม่ - - - - - 489 35 2,153 2,677 

 
ปลดประจ ำกำร 1,543 194 435 117  - - - - 2,289 

  

ปลดระวำงรถโดยสำรธรรมดำ จ ำนวน  1,543   คัน 
ปลดระวำงรถโดยสำรปรับอำกำศ จ ำนวน     746   คัน (ปอ.เก่ำ = 194 คัน, ปอ.ยูโรทู = 435 คัน, ปอ.PBC = 117 คัน) 
รวมรถโดยสำรปลดระวำง            จ ำนวน  2,289   คัน         
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เอกสารแนบ 3 

วัตถุประสงค์ 1 
กลยุทธ์ที่ 2 : การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ 

การติดต้ังและใช้งานในระบบบัตรโดยสาร 
อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๕๙- 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ขสมก. จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการ
สูญเสียจากการเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนควบคู่กับการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วนของพนักงานเก็บค่า
โดยสาร โดยให้ระบบ e-Ticket สามารถต่อเชื่อมกับระบบงานทั้งภายในและภายนอก ขสมก. ได้อย่างลงตัว ได้แก ่

1) การต่อเชื่อมกับระบบตั๋วร่วม (ตั๋วโดยสารร่วม) ที่ด าเนินการโดยส านักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Officer) ในสังกัดส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
กระทรวงคมนาคม (สนข.)  

2) การเชื่อมโยงกับระบบ GPS ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ
บริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหารองค์กรของ ขสมก. 

ขณะเดียวกันระบบ e-Ticket ดังกล่าวจะต้องมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ในหลายลักษณะ ทั้งกรณีที่ ขสมก. เป็นผู้ออกบัตร e-Ticket เอง (Issuer) กรณีที่ ขสมก. ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือออกบัตร e-Ticket (Co-Issuer) และกรณีที่ ขสมก. ให้หน่วยงานอื่น ๆ ออกบัตรภายใต้รูปแบบของ ขสมก. 
(Co-Brand)  

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket ในรถโดยสารของ ขสมก. โดยเป็นระบบที่ สามารถเชื่อมโยง

กับระบบ Central Clearing House ของระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงระบบ GPS 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศบริหาร
องค์กรของ ขสมก. ได้อย่างเหมาะสม  

3. ประโยชน์ที่ได้รับ  

1) ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการจ่ายค่าโดยสารทั้งในมิติของความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง น ามาซึ่งความพึงพอใจในการใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น 

2) รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ซึ่งครอบคลุม
ผู้โดยสารที่ใช้บริการทุกคน 

3) เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางที่หลากหลายให้ประชาชนผ่านการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ขสมก. ที่เชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมส าหรับการเดินทางในระบบขนส่งอ่ืน ซึ่งน่าจะส่งผลทางอ้อมต่อการเพ่ิมจ านวน
ผู้โดยสารและน ามาซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้นตาม 

4) ต้นทุนการให้บริการที่ลดลงจากการใช้ระบบ e-Ticket แทนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มี
จ านวนมากกว่า 5,000 คน ในปัจจุบัน 

5) การติดตั้งระบบ e-Ticket ช่วยลดขั้นตอนการตรวจนับเงิน การน าส่งเงิน และการบันทึกเงิน
ค่าโดยสาร ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด าเนินการที่ลดลงจากกระบวนการและจ านวนพนักงานที่ลดลง 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด 

ผลผลิต :  ระบบ e-Ticket บนรถโดยสารทุกคัน 

ตัวชี้วัด : สามารถติดตั้งระบบ e-Ticket บนรถโดยสารได้ตามสัญญา 
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5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

รายการ สิ่งท่ีผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ สิ่งท่ีโครงการต้องการ 
ผู้โดยสาร มีทางเลือกในการช าระค่าโดยสารที่

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
สามารถเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารได้
อย่างครบถ้วน 

พนักงานเก็บค่า
โดยสาร 

การปรับเปลี่ยนหน้าที่การท างานที่
เหมาะสม หรือโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดที่จูงใจ 

การปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารเป็นพนักงานขับรถโดยสาร 

รัฐบาล ระบบ e-Ticket ที่สามารถท างานร่วมกับ
ระบบตั๋วร่วมของ สนข. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางของประชาชน 

สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้
ร่วมกับระบบโดยสารของหน่วยงานอื่น 

ผู้ให้เช่าระบบ สัญญาการเช่าระบบซึ่งมีระยะเวลาที่ยาว
เพียงพอต่อการสร้างความมั่นใจใน
ประเด็นความคุ้มค่าในการลงทุน 

ระบบที่มีคุณภาพภายใต้อัตราค่าเช่าที่
เป็นธรรม 

 
6. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรที่ใช้ ต้นทุน/หน่วย/ปี 
จ านวน 
(คัน) 

รวมเงิน 
(ลบ.) 

การติดตั้งระบบ  
e-Ticket บนรถ
โดยสาร 

ค่าเช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับรถ
โดยสาร 3,000 คัน (355 บาท/คัน/วัน) 
 ระยะเวลา 5 ปี 

129,575 3,000 1,943.625 

 

7. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ 

ปัจจัย โอกาสเกิดความเสี่ยง 
ปัจจัยภายใน 
มีงบประมาณที่เพียงพอ 

ปานกลาง 
องค์การต้องจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ของภาครัฐ 

ปัจจัยภายนอก 
เทคโนโลยทีี่ใช ้

 
น้อย 
e-Ticket เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีการใช้งานใน
หลายประเทศ 
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8. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การเช่าใช้และติดตั้งระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 

ขั้นตอนการด าเนินการ 2560 2561 2562 2563 2564 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา (TOR) 

 
        

2) คณะกรรมการก าหนดขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา          
3) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซตข์องกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. ครั้งท่ี 1          
4) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และน าเสนอ 
    ผอก.อนุมัติ 

 
        

5) น าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซตข์องกรมบัญชีกลาง และ ขสมก. ครั้งท่ี 2          
6) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน และน าเสนอ 

ผอก.อนุมัต ิ
 

        
7) คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาความเห็นสาธารณชน หากไมป่รับปรุง

แก้ไข ให้น าเสนอ ผอก.อนุมตัิใช้รา่ง TOR เป็นเงื่อนไขในการประกาศการ
ประกวดราคา 

 
        

8) ผอก.อนุมัติใช้ร่าง TOR          
9) ขออนุมัติ ผอก.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
 

        
10) ประกาศเชิญชวน และขายเอกสาร          
11) ยื่นเอกสารประกวดราคา          
12) เสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ์          
13) น าเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ          
14) ลงนามในสัญญา          
15) อบรมผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง       

16) ด าเนินการตรวจรับ       

17) ใช้งานจริง       
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เอกสารแนบ 4 
วัตถุประสงค์ 1 

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

ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 -2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการและรองรับ
การให้บริการ จึงมีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ในการ 
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบ ารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารสัญญา ระบบบริหารจัดการ
บุคลากร (Human Resource Management : HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development : HRD) ระบบเงินเดือน และระบบบริหารข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self – Service : ESS) 
จึงขอให้มีเพ่ือทดแทนการท างานของระบบในปัจจุบัน ที่มีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานที่ไม่รองรับ
ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการขยายตัว 

  เมื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) สามารถบูรณาการกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 
ส่งผลให้องค์การสามารถลดจ 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 2561 จ านวน 7.450 ล้านบาท 
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6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) 

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

1 แต่งต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา ด าเนินการในปงีบประมาณ 2560
2 คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
3 แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคา
4 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (90 วัน)

4.1 ขอบเขตของงานและรายละเอยีดคุณลักษณะ และราคากลางประกาศเว็บไซต์กรมบญัชีกลางและของ
องค์การ
4.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาความเหน็สาธารณะชน 
        - หากไม่มีผู้วิจารณ์ ใหด้ าเนินการต่อไป
        - หากมีผู้วิจารณ์ - ไม่แกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติและด าเนินการต่อไป
        - หากแกไ้ขใหน้ าเสนอ ผอก. อนุมัติแกไ้ขแล้วประกาศลงในระบบ e-GP 
          และเว็บไซต์ขององค์การอกีคร้ัง

5 ประกาศผลผู้ชนะ
6 รอการอทุธรณ์ผล (หากไม่มีผู้อทุธรณ์ด าเนินการต่อไป)
7 ลงนามสัญญา

8 ผู้ชนะการประกวดราคา ติดต้ังระบบพร้อมใช้งาน และส่งมอบงาน (360 วัน)

8.1 งวดท่ี 1 แผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอยีด (30 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงาน
8.2 งวดท่ี 2 จัดส่งรายงานผลการวิเคราะหผ์ลการออกแบบกระบวนการปฏบิติังาน ด้านบริหารองค์กร 
(150 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 10 % ของมูลค่าโครงการ
8.3 งวดท่ี 3 จัดส่งรายงานผลการออกแบบระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) (330 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงาน

8.4 งวดท่ี 4 จัดส่งแผนการติดต้ังและทดสอบระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ี ขสมก .ก าหนด (360 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
8.5 งวดท่ี 5 ส่งมอบและติดต้ังอปุกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ตามเอกสารหมายเลข 1 ติดต้ังและ
ทดสอบระบบ (480 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงาน
8.6 งวดท่ี 6 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ และประเมินผลผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบ (510 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ
8.7 งวดท่ี 7 รายงานผลการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (540 วัน)
     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 20 % ของมูลค่าโครงการ

8.8 งวดท่ี 8 รายงานผลการประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์การ (ERP) (630 วัน)

     - คณะกรรมการตรวจรับงานและการจ่ายเงิน 30 % ของมูลค่าโครงการ
9 ประเมินผลการใช้งาน

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565
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เอกสารแนบ 5 
วัตถุประสงค์ 1 

กลยุทธ์ที่ 3 : การปรับปรุงเส้นทางเดินรถ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จ านวนรถปรับอากาศ ที่จะบรรจุในเส้นทางเดินรถวงกลม 

 

1. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม  ระยะทาง 6 กม.  รถ ปอ. จ านวน  8 คัน 

2. เส้นทาง วงกลม ทา่น้ าสี่พระยา -  ศูนย์การค้าสยาม   ระยะทาง 9.5 กม. รถ ปอ. จ านวน 8 คนั  

3. เส้นทาง วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม   ระยะทาง 10.5 กม. รถ ปอ. จ านวน 10 คัน 

4. เส้นทาง วงกลม สถานีรถไฟฟา้ BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก - เยาวราช   ระยะทาง 10.5 กม.                                 

รถ ปอ. จ านวน 12 คัน 

5. เส้นทาง วงกลม ถนนตก - สีลม  ระยะทาง 14.0 กม. รถ ปอ. จ านวน 12 คัน 

6. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ - พหลโยธิน - ดินแดง   ระยะทาง 12.5 กม. รถ ปอ. จ านวน 10 คัน 

7. เส้นทาง วงกลม อู่หมอชิต 2  – อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 24.5 กม.                         

รถ ปอ. จ านวน 14 คัน 

     รวมจ านวนรถปรับอากาศที่ใช้ทั้ง 7 เส้นทาง  จ านวน  74  คัน  
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1. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม  ระยะทาง 6 กม. 
วนซ้าย เร่ิมต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1  

แยกซ้ายไปตามถนนราชด าริ ถนนราชปรารภ แยกซ้ายไปตามถนนดินแดง สุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ                 
(เกาะพญาไท) 

วนขวา เร่ิมต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา 
แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ และถนนราชด าริ แยกขวาไปตามถนนพระราม 1 แยกขวาไปตามถนนพญาไท       
สุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) 
  สถานที่ผ่าน วนซ้าย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ห้างเซ็นจูรี่ มอลล์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ  แยกพญาไท  แยกราชเทวี  โรงแรม เอซีย   แยกปทุมวัน  ศูนย์การค้าสยาม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
แยกราชประสงค์   เซ็นทรัลเวิลด์  อินทราประตนู้ า  ดุสติพณิชยการ  อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) 

สถานที่ผ่าน วนขวา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท)  ห้างเซ็นจูรี่ มอลล์  ถนนศรีอยุธยา  รพ.พญาไท 1  
อินทราประตนู้ า  เซ็นทรัลเวิลด ์ รพ.ต ารวจ   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ศูนย์การค้าสยาม  โรงแรมเอเชีย  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ   อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ 

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT - BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, พญาไท,  สยาม 

 

 

BTS สถานีสยาม 

BTS สถานีพญาไท 

BTS สถานีอนุสาวรยี์ชัยสมรภูม ิ

ศูนยก์ารคา้สยาม 

อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
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2. เส้นทาง วงกลม ท่าน้ าสี่พระยา -  ศูนย์การค้าสยาม   ระยะทาง 9.5 กม. 
วนซ้าย เริ่มต้นจากท่าน้ าสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนมหาเศรษฐ์ แยกขวาไปตาม 

ถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนนสีลม ถนนราชด าริ แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1  
แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท ถนนสี่พระยา แยกซ้ายไปตามถนนนเรศ แยกขวาไปตามถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตาม 
ถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ าสี่พระยา  

วนขวา เริ่มต้นจาก ท่าน้ าสี่พระยา ไปตามถนนสี่พระยา ถนนพญาไท  แยกขวาไปตามถนนพระราม 1   
แยกขวาไปตามถนนราชด าริ แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ าสี่พระยา 

 
สถานที่ผ่าน วนซ้าย  ท่าน้ าสี่พระยา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงแรมโอเรียลเต็ล รพ.เลิดสิน วัดแขกสีลม  

แยกนราธิวาสราชนครินทร์  ธนาคารกรุงเทพส านักงานใหญ่ สถานีรถไฟฟ้า BTS สีลม แยกศาลาแดง รพ.จุฬา                   
แยกราชประสงค์ รพ.ต ารวจ  ศูนย์การค้าสยาม  มาบุญครอง  ม.จุฬาฯ  จามจุรีสแควร์  สน.บางรัก  ท่าน้ าสี่พระยา 
สถานที่ผ่าน วนขวา ท่าน้ าสี่พระยา  วัดแก้วแจ่มฟ้า  วัดหัวล าโพง   จามจุรีสแควร์  ม.จุฬาฯ  มาบุญครอง  
ศูนย์การค้าสยาม  รพ.ต ารวจ  รพ.จุฬาฯ  วัดแขก  รพ.เลิดสิน ตลาดบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญ  โรงแรมโอเรียลเต็ล  
ไปรษณีย์บางรัก  ท่าน้ าสี่พระยา  

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT สถานี สีลม, BTS สถานี สยาม, ราชด าริ, ศาลาแดง 
 

 
 
 
 
 
 

ท่าน ้าส่ีพระยา 

ศูนยก์ารคา้สยาม 

BTS สถานี สยาม 

BTS สถานี ราชด าริ 

BTS สถานี ศาลาแดง 
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3. เส้นทาง วงกลม คลองเตย – ศูนย์การค้าสยาม   ระยะทาง 10.5 กม. 
วนซ้าย เริ่มต้นจากตลาดคลองเตย ไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ถนนเพลินจิต             

ถนนพระราม 1 แยกซ้ายไปตามถนนพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนน พระราม 4  จนสุดเส้นทางที่ ตลาดคลองเตย 
วนขวา เริ่มต้นจาก ตลาดคลองเตย ไปตามถนนพระราม 4 แยกขวาไปตามถนนพญาไท แยกขวาไปตาม  

ถนนพระราม 1  ถนนเพลินจิต  ถนนสุขุมวิท  แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก จนสุดเส้นทางที่ ตลาดคลองเตย 
สถานที่ผ่าน  ตลาดคลองเตย  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  อาคารเลครัชดา  สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก   

ซอยนานา  เพลินจิต  เซ็นทรัลชิดลม  แยกราชประสงค์  รพ.ต ารวจ  ศูนย์การค้าสยาม  มาบุญครอง  จามจุรีสแควร์ 
สภากาชาดไทย  รพ.จุฬาฯ   สวนลุมพินี   บ่อนไก่  ตลาดคลองเตย 

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, คลองเตย, ลุมพินี, สีลม, สามย่าน , 
BTS สถานี สยาม,  ชิดลม,  เพลินจิต,  นานา, อโศก 

 

. 

 

 

 

 

ศูนยก์ารคา้สยาม 

คลองเตย 

BTS สถานี สยาม 

BTS สถาน ีชิดลม 

BTS สถานีเพลนิจิต 
BTS สถานีนานา 

BTS สถานีอโศก 

MRT สถานี ศูนย์
ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ 
 

MRT สถานีคลองเตย 

MRT สถานีลุมพินี 
 

MRT สถานีสีลม 

 

MRT สถานีสามย่าน 
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4. เส้นทาง วงกลม สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ – บางรัก - เยาวราช   ระยะทาง 10.5 กม. 
วนซ้าย เร่ิมต้นจาก สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ไปตามถนนกรุงธนบุรี  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตาก

สิน  ไปตามถนนสาทร แยกซ้ายไปตามถนนจรูญเวียง แยกซ้ายไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง แยก
ซ้ายไปตามถนนทรงวาด  แยกขวาไปตามถนนตรีมิตร แยกซ้ายไปตามถนนเยาวราช  แยกซ้ายไปตามถนน จักรวรรดิ  
ข้ามสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แยกซ้ายไปตามถนนกรุงธนบุรี จนสุด
เส้นทางที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่  ระยะทาง 12.5 กม. 

วนขวา เร่ิมต้นจาก สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่  แยกซ้ายไปตามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตรงไปตาม
ถนนประชาธิปก ข้ามสะพานพระปกเกล้า ไปตามถนนจักรเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง แยกซ้ายไปตามถนน
ข้าวหลาม แยกขวาไปตามถนนมหาพฤฒาราม  แยกซ้ายไปตามถนนสี่พระยา แยกขวาไปตามถนนนเรศ แยกขวาไป
ตามถนนสุรวงค์ แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง  แยกซ้ายไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนสุรศักดิ์  แยกขวาไป
ตามถนนสาทรใต้  ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ไปตามถนนกรุงธนบุรี  จนสุดเส้นทางที่ สถานีรถไฟฟ้า BTS วง
เวียนใหญ่ ระยะทาง 10 กม. 

สถานที่ผ่าน วนซ้าย  วงเวียนใหญ่  สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่  รพ.เลิดสิน  ไปรษณีย์กลางบางรัก                  
ตลาดน้อย เยาวราช 7 ชั้น  เยาวราชตลาดเก่า  วัดตึก  จักรวรรดิ   พาหุรัด  วงเวียนเล็ก  วงเวียนใหญ่ 

สถานที่ผ่าน  วนขวา  วงเวียนใหญ่  แยกบ้านแขก วงเวียนเล็ก  พาหุรัด  คลองถม ตลาดเก่าเยาวราช                  
วัดไตรมิตร  โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม  สี่พระยา  สน.บางรัก  รพ.เลิดสิน  สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่  

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT -  BTS สถานีกรุงธนบุรี,  วงเวียนใหญ่ 

. 

5. เส้นทาง วงกลม ถนนตก - สีลม  ระยะทาง 14.0 กม. 

สถานีรถไฟฟ้า  BTS 

วงเวียนใหญ่ 

สะพานสมเด็จพระเจา้ตากสิน 

บางรัก 

ถ.เยาวราช 

ถ.เจริญกรุง 

สะพานพระปกเกลา้เกลา้เก 

BTS สถานีกรุงธนบุร ี



-๗๑- 
 

วนซ้าย เริ่มต้นจาก ถนนตกไปตามถนนพระราม 3 แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ แยกซ้ายไปตามถนนสีลม  แยกซ้ายไปตามถนนเจริญกรุง จนสุดเส้นทางที่ถนนตก  

วนขวา เร่ิมต้นจากถนนตกไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกขวาไปตามถนนพระราม 3 จนสุดเส้นทางที่ ถนนตก 

 

สถานที่ผ่าน เอเชียทีค ตรอกจันทน์  วัดสุทธิ วัดยานนาวา บางรัก สีลม รพ.เลิดสิน วัดแขก BTSช่องนนทรี  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โลตัสพระราม 3   เซ็นทรัลพระราม 3  โรงแรมมณเฑียร พระราม 3  ถนนตก 

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT สถานี - BTS สถานีช่องนนทรี 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

ถนนตก 

ถ.สีลม 

เอเซียทีค 
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6. เส้นทาง วงกลม อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ - พหลโยธิน - ดินแดง   ระยะทาง 12.5 กม. 
วนซ้าย เริ่มต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง) ไปตามถนนดินแดง แยกซ้ายไปตามถนนวิภาวดี 

รังสิต ถึงแยกลาดพร้าวแยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง)  
วนขวา เร่ิมต้นจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (เกาะพหลโยธิน) ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงแยกลาดพร้าว แยกขวา

ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต  แยกขวาไปตามถนนดินแดง  ถนนราชวิถี  จนสุดเส้นทางที่ อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ                     
(เกาะพหลโยธิน) 

สถานที่ผ่าน  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  สนามเป้า  ซอยอารีย์  สะพานควาย สวนจตุจักร  กรมการขนส่งทางบก  
 การบินไทย  สุทธิสาร  สโมสรทหารบก  ศูนย์ฝึก รด.  ม.หอการค้าไทย  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร  กระทรวงแรงงาน  

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT -  BTS สถานีหมอชิต,  สถานีสะพานควาย, สถานีอารีย์, สถานีสนามเป้า 
 

.  

 

 

 

 

 

อนุสาวรียช์ยัฯ 

แยกลาดพร้าว 

BTS สถานีสนามเป้า 

BTS สถานีอารีย ์

BTS สถานีสะพานควาย 

BTS สถานีหมอชิต 
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7. เส้นทาง วงกลม อู่หมอชิต 2  – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ศูนย์การค้าสยาม ระยะทาง 24.5 กม. 
วนซ้าย เริ่มต้นจาก หมอชิต 2 ไปตามถนนก าแพงเพชร 2  แยกซ้ายไปตามถนนก าแพงเพชร 2  แยกซ้ายไปตาม

ถนนพหลโยธิน  กลับรถแยกลาดพร้าว  ไปตามถนนพหลโยธินขาเข้า  แยกขวาไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนน 
พระราม 6  แยกซ้ายไปตามถนนเพชรบุรี  แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 1  แยกขวาไปตาม
ถนนราชด าริ ถนนราชปรารภ แยกซ้ายไปตามถนนราชวิถี  ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนราชวิถี แยกขวาไป
ตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนก าแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนก าแพงเพชร 2  จนสุดเส้นทางที่ หมอชิต 2 

วนขวา เริ่มต้นจากหมอชิต 2 แยกขวาไปตามถนนก าแพงเพชร  แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6  แยกซ้ายไปตาม
ถนนราชวิถี  อนุสาวรีย์ชัยชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท)  แยกขวาไปตามถนนพญาไท  แยกซ้ายไปตามถนนศรีอยุธยา   แยกขวาไป
ตามถนนราชปรารภ แยกขวาไปตามถนนพระราม 1 แยกขวาไปตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนราชวิถี  แยกซ้ายไป
ตามถนนพหลโยธิน  แยกซ้ายไปตามถนนก าแพงเพชร  ไปตามถนนก าแพงเพชร 2  สุดเส้นทางที่ อู่หมอชิต 2 

สถานที่ผ่าน   จตุจักร  กรมการขนส่งทางบก  วัดไผ่ตัน สะพานควาย  ซอยอารีย์   สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ           
(วนซ้าย:เกาะราชวิถี) (วนขวา:เกาะพญาไท)  โรงพยาบาลเด็ก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  โรงเรียนสอนคนตาบอด  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  องค์การเภสัชกรรม กรมทรัพยากรธรณี  โรงพยาบาลสงฆ์   สนามกีฬาแห่งชาติ  มาบุญครอง   
ศูนย์การค้าสยาม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  โรงพยาบาลต ารวจ  เซ็นทรัลเวิล์ด  อินทราประตูน้ า  โรงพยาบาลพญาไท     
โรงกรองน้ าสามเสน  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ส านักงบประมาณ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  อาคารทิปโก้  ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง  ตลาด อตก. 

ผ่านสถานีรถไฟฟ้า  MRT สถานี ก าแพงเพชร BTS สถานีหมอชิต,  สะพานควาย, อารยี์, สนามเป้า,                 
อนุสาวรีย์ชัย ฯ , สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ 

 
. 

 
อู่หมอชิต 2 

BTS สถานีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

ศูนยก์ารคา้สยาม 

BTS สถานีหมอชิต 

BTS สถานีสะพานควาย
ยาย 

BTS สถานีอารีย ์

BTS สถานีสนามเป้า 

MRT สถานี ก าแพงเพชร 

BTS สถานีสยาม 

BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาต ิ
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เอกสารแนบ 6 

วัตถุประสงค์ 2 
กลยุทธ์ที่ 1 : การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน 

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๕- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

จากการก่อตั้ง ขสมก. โดยการรวมผู้ประกอบการจากหลายบริษัท  ท าให้เกิดปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับที่ผ่านมา ขสมก. ถูกควบคุมในเรื่องการรับ
พนักงานทดแทน ท าให้ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลยังไม่มีการแก้ไขเท่าที่ควร ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านบุคลากร  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 
 5. เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับพนักงานที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่โดยการเปิด
โอกาสให้พนักงานแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด  
   
การด าเนินการ 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยก าหนด มีพนักงานทั้งหมด 
จ านวน 8,166 คน ทั้งนี้ แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่  

1) ฝ่ายการเดินรถ 
2) ฝ่ายบริหาร 
3) ฝ่ายแผนและพัฒนา  

 

 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 



-๗๖- 
 

        ทั้งนี้ ในการก าหนดจ านวนบุคลากรใช้วิธีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงาน 
และอ านาจหน้าที่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเน้นการปฏิบัติงานแยกเป็นกลุ่มงาน อีกนัยหนึ่ง  เพ่ือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างงาน ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งอ านาจในการ
ตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา 
      2.2   การบริหารจัดการอัตราก าลังส่วนที่เกิน 
                 การปฏิบัติงานจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น คือ มีบางงานถูกยกเลิก  
บางงานจะไปรวมกัน  บางงานปริมาณงานลดลง  บางงานปริมาณเพ่ิมขึ้น และมีงานที่ก าหนดขึ้นใหม่  ขสมก. 
ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน  อีกทั้งรถโดยสารที่ใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) จะบรรจุลง
ตามเขตการเดินรถต่าง ๆ  การลดอัตราก าลังพนักงานจะด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากรถใหม่เข้า
มาแล้ว 2 ปี เพ่ือให้ระบบงานใหม่เข้าที่ กระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด โดยมีมาตรการรองรับ ดังนี้ 
            2.2.1  ไม่มีการทดแทนอัตราขาดต าแหน่งที่มีการยุบเลิก  แต่ถ้าหน่วยงานใดมีความ
จ าเป็นเพ่ือมิให้งานเสียหาย  ณ  ช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนระบบงานใหม่ยังไม่เต็มรูปแบบ จะจัดสรร
อัตราก าลังพนักงานในแต่ละหน่วยงานทดแทนให้ 
             2.2.2   งานเดิมที่ต้องใช้อัตราก าลังเพ่ิมข้ึนสามารถขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน 
   2.2.3  การโอนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ  เป็นไปตามความ
สมัครใจตามความสามารถของพนักงาน และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ๆ 
             2.2.4   พนักงานที่ขาดทักษะประสบการณ์จะอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาสมรรถนะ
เพ่ือความก้าวหน้า” เพ่ิมเติมความรู้เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 
            2.2.5   กรณีพนักงานที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานต่อการเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน โดยมีผลตอบแทนให้กับพนักงานไม่เกิน 3 เท่าของอายุงานที่เหลือ 
                          2.2.6   กรณีที่ พนักงานขับรถเริ่มขาดเนื่องจากเกษียณอายุ  และไม่สามารถทดแทน
เนื่องจากพนักงานเก็บค่าโดยสารที่แจ้งความประสงค์ไว้ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่แล้ว ขสมก. จ าเป็นต้อง 
Outsourcing ต าแหน่งพนักงานขับรถจากบริษัทเอกชน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ ขสมก. ตั้งแต่ปี 2563  

                    3. การพัฒนาความสามารถบุคลากร   

                  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเชิงธุรกิจ ปรับเปลี่ยน ทัศนคติ แนวคิด เสริมสร้างหลักการ ในการ
ท างานและเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ  โดย 
      3.1 มีระบบการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปกติ (Training Road Map) หลักสูตรการพัฒนางาน
ในสายอาชีพ (Career Development) หลักสูตรการพัฒนาความสามารถ (Core Competency) และ
โครงการพิเศษให้กับพนักงานทุกระดับไปสู่ระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
      3.2 จัดให้มีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แก่พนักงานทุกระดับ เพ่ือน าไปใช้พัฒนางานในหน่วยงาน 
      3.3 พนักงานที่เข้าใหม่ มีระบบปฐมนิเทศให้กับพนักงานได้เห็นภาพโดยรวมของ ขสมก.
เพ่ือให้เป็นความรู้พ้ืนฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม 
      3.4 อบรม พัฒนา เพ่ิมทักษะ ให้ความรู้แก่พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ               
งานใหม่ที่เข้ามา เช่น การขอรับเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO) การบริหารเงินค่าโดยสารจากระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) และการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (Tracking and 
Tracing) ด้วยระบบ GPS 
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      3.5  จัดอบรมพนักงานรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบ GPS ที่จะน ามาใช้ตรวจติดตาม
การเดินรถใหม่ของ ขสมก.  ส าหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งพนักงานขับรถ เพ่ือพัฒนาพนักงานขับรถให้
มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประจ ารถโดยสาร หรือเกี่ยวเนื่องกับรถ
โดยสารเป็นการยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการขับรถ  
 

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  
ขององค์การตามความรู้และ
ความสามารถ 

ขสมก. สามารถใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่
เหลืออยูไ่ด้อย่างเหมาะสม 

ประชาชน/ผูโ้ดยสาร ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

 

6. งบประมาณ - ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ 
 

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 



-๗๘- 
 

8. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 

 

9. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
1) จัดตั้งคณะท างานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดถงึ
แนวทางในการปรับองค์การเพื่อรองรับบุคลากร รวมถึงการวางแผนด้าน
ก าลังคนท่ีต้องโยกย้ายไปปฏบิัติงานในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมตอ่ไป 

       

2) น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 
        

3) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรไดร้ับทราบถึง
แนวทางและแผนดังกล่าว 

        

4) ด าเนินการปรับเปลี่ยน โอนย้ายบุคลากรตามแผนงาน         
5) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเ้กี่ยวข้องที่ได้รับการโอนย้ายไปปฏิบัติ
หน้าท่ีตามแผน เพื่อร่วมกันรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ และน าไป
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

        

6) ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนทั้งในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
บุคลากรในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบและประชาชนผู้ใช้บริการ         

7) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การฯ 

       

 

โครงการปรับโครงสร้างองค์กร

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

1 จัดท าโครงสร้างองค์การและกรอบอตัราก าลัง สจท.

2 จัดท าค าบรรยายก าหนดหน้าท่ีลักษณะงาน (Job Description : JD)

3
จัดท ารายละเอยีดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Specification : JS) ผอก.(สจท.)

4
ประชุม/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แกพ่นักงานทุกระดับ
    พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์การ

ผอก. (สจท.)

5 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การพิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์การ

6 ปรับปรุงตามความเหน็ของคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การ
7 เตรียมความพร้อมในการใช้โครงสร้างใหม่

8 จัดสรรบคุลากรตามกรอบโครงสร้างใหม่

9 ประกาศใช้โครงสร้างใหม่

ปงีบประมาณ 2561 ปงีบประมาณ 2562 ปงีบประมาณ 2563
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

สจท.
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เอกสารแนบ 7 
วัตถุประสงค์ 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 การลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยการ
ลดจ านวนบุคลากรจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการและสถานะทางการเงินของ ขสมก.   ซึ่งนอกเหนือจากการ
ลดจ านวนบุคลากรอันสืบเนื่องจากการเกษียณอายุตามปกติแล้ว นโยบายการเกษียณอายุก่อนก าหนดจะเป็นตัวเร่ง
ให้เกิดการลดจ านวนบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญ โดยสามารถแบ่งบุคลากรที่คาดว่าจะเข้าโครงการเกษียณอายุก่อน
ก าหนดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรที่เป็นพนักงานส านักงาน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการในปี 2562 และกลุ่ม
บุคลากรที่เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมากในปีที่มีการติดตั้งระบบ e-
Ticket แล้วเสร็จ 

ตารางที่  : แสดงสัดส่วนของเงินเดือนและผลประโยชน์ต่อรายได้และค่าใช้จ่าย 

รายจ่าย รายจ่าย 
สัดส่วนต่อรายจ่าย 

(%) 
สัดส่วนต่อรายได้ 

(%) 
1 เงินเดือนและผลประโยชน์ 42.57 68.54 
2 เชื้อเพลิง 14.69 23.66 
3 ค่าเหมาซ่อม 10.66 17.17 
4 ค่าเช่าสถานที่ 0.71 1.15 
5 ค่าใช้จ่ายรถ PBC 1.11 1.78 
6 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.94 3.12 
7 ค่าดอกเบี้ยจ่าย 22.35 35.99 
8 ค่าเสื่อมราคา 1.11 1.78 
9  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 4.86 7.83 

 
รวม 100.00 161.02 

                             ที่มา : งบก าไร(ขาดทุน) ปี 2560 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 ดังต่อไปนี้ 
 มีพนักงานส านักงานเกษียณอายุก่อนก าหนด ณ 30 กันยายน 2562 จ านวน 502 คน   
 พนักงานเก็บค่าโดยสารเกษียณอายุก่อนก าหนด ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รวม

ทั้งสิ้น 4,592 คน 
5. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย 

รายการ สิ่งที่ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียต้องการ สิ่งที่โครงการต้องการ 
กลุ่มพนักงาน
เป้าหมาย 

ผลตอบแทนที่จูงใจให้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้โดย ขสมก. 
ยังคงรักษาบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กรไว้ได้ 

 

6. งบประมาณ 

รายการ ทรัพยากรที่ใช้ ต้นทุน/หน่วย 
(ล้านบาท) 

จ านวน (คน) รวมเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าชดเชย 
พนักงานเก็บค่าโดยสาร  1.122 4,592 5,156 

พนักงานส านักงาน 2.304 502 1,157 

รวม  5,094 6,313 
 

7. ปัจจัยและความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 

ปัจจัยภายใน 
1. เงื่อนไขโครงการที่จูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายใต้อัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมและ
เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง   

 
สูง  
- กฎระเบียบขององค์กรเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการก าหนดเงื่อนไข
โดยเฉพาะในส่วนของผลตอบแทนที่ต้องจูงใจ 
- พนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดโดยสมัครใจ  

2. มีงบประมาณที่เพียงพอ สูง 
(การด าเนินโครงการมีค่าใช้จา่ยมาก องค์การต้องมีเงินงบประมาณ
ที่เพียงพอ) 

3. การอบรมฝึกอาชีพ ต่ า 
(องค์การมีการอบรมฝึกอาชีพตามความประสงค์ส าหรับพนักงานที่
เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด เพื่อประกอบอาชีพภาย
หลังจากเกษียณอายุก่อนก 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 2560 2561 2562 2563 2564 

1) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนนิการโครงการเกษียณอายกุ่อนก าหนด         
2) ด าเนินการทบทวนเง่ือนไขโครงการ         
3) น าเสนอเงื่อนไขเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ         
4) ประชาสมัพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ         
5) คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของพนักงานท่ีแสดงความ
ประสงค์จะขอเกษียณอายุก่อนก าหนดตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

  
      

6) อนุมัติค าขอเกษียณอายุก่อนก าหนด         

7) เตรยีมความพร้อมให้พนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ     
 

8) เกษียณอายุก่อนก าหนดของพนักงาน  
 

    
 

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

1 ส ารวจพนักงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ สจท.

2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินการโครงการเกษียณกอ่นก าหนด ผอก.(สจท.)

3 คณะกรรมการประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

4 น าเสนอขออนุมัติหลักการ

5 ประชาสัมพันธ์โครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนดและรับสมัครผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

6 คณะกรรมการฯ พิจารณารายชือ่พนักงานท่ีจะใหเ้ข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

7 น าเสนอรายชือ่ผู้เข้าโครงการ และค่าใช้จ่ายผู้เข้าโครงการเกษียณอายุกอ่นก าหนด

8 น าเสนอคณะกรรมการบริหารกจิการองค์การพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

9 จัดท าค าส่ัง/พนักงานท่ีเข้าโครงการพ้นสภาพจากการเปน็พนักงาน สจท.

ล าดบั

ผอก. (สจท.)

คณะกรรมการ/สจท.

ปงีบประมาณ 2563 ปงีบประมาณ 2564 ปงีบประมาณ 2565ปงีบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอบขัน้ตอนการด าเนินงาน
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เอกสารแนบ 8 
วัตถุประสงค์ 2 

กลยุทธ์ที่ 4 : เพ่ิมรายได ้
พัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ 
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1. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอ่ืน
ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนจ านวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพ้ืนที่ตั้งอยู่บนท าเลที่มีความเจริญ
สูง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า 
และสถานที่จ้างงาน สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมแก่ ขสมก. ได้ ทั้ง นี้ 
จากรายงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการเงินของอู่จอด
รถโดยสารจ านวน 5 แห่ง สรุปได้ว่า อู่จอดรถโดยสาร  แต่ละแห่งมีศักยภาพเชิงธุรกิจและการเงิน รวมถึง
ข้อจ ากัดทั้งทางด้านตลาดและกฎหมายที่แตกต่างกันไป โดยอู่จอดรถที่บางเขนและมีนบุรีมีศักยภาพในพัฒนา
สูงสุดและการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ควรเริ่มในปีที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งสายสีเขียวเหนือและสายสีชมพู                 
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 2560 2561 2562 2563 2564 

1)  จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย ์        

2)  ด าเนินการออกแบบขอบเขตการด าเนินงาน (TOR) เพื่อว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาในการจัดท า รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจทั้งในส่วนของอู่บางเขนและ                   
อู่มีนบุร ี

      

 

3)  ประกาศเชญิชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ        

4)  คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป        

5)  ที่ปรึกษาจัดท า รายงานผลการศึกษาและวเิคราะห์โครงการ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุร ี

     

6)  ตรวจรับงานของที่ปรึกษา      

7)  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ        

8)  ด าเนินการขออนุมตัิโครงการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 
พ.ศ. 2556 

      

9)  เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการออกแบบขอบเขตการ
ด าเนินงาน (TOR) เพื่อว่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและ 
ร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการใหเ้อกชน
ร่วมลงทุน 

    

 

10) ประกาศเชิญชวนให้ผูส้นใจยืน่ข้อเสนอโครงการ      

11) คัดเลือกที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป      

12) ที่ปรึกษาจดัท าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน              
ร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของ
โครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้ารว่มลงทุน 

    
 

13) ตรวจรับงานของที่ปรึกษา      

14) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการคัดเลือกผูส้นใจเข้าร่วม
ลงทุนตามโครงการ 

     

15) ด าเนินการประกวดราคา โดยผู้ประกวดราคาต้องยื่นข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดของการลงทุน เง่ือนไขการลงทุน              
แหล่งเงินทุนผลตอบแทนท่ีสามารถให้องค์การได้ตลอดอายุ
สัญญา ฯลฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งอาจขอความ
ช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ลงทุนมาช่วยให้ค าปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ
พิจารณาข้อเสนอดังกลา่วได ้

    

 

16) สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการและเสนอ ผอก.      

17) สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประกาศผลประกวดราคา               
ผู้ชนะการประกวดราคา 

     

18) ด าเนินงานตามโครงการร่วมลงทุน     
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7. งบประมาณ 

  เป็นการด าเนินงานตามขั้นตอนของการอนุมัติโครงการ เนื่องจากโครงการนี้อาจเป็นการร่วม
ลงทุนในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) ดังนั้น จึงต้องเสนอขอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีด้วย 
จึงต้องจัดท ารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงแรก เป็นการจัดท า รายงานผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารคือ (2) ช่วงที่สอง เป็นการจัดท า ร่างประกาศ
เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุน ของพ้ืนที่อู่บางเขนและมีนบุรี ซึ่งใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

8. การใช้งบประมาณ  

รายการ ทรัพยากรที่ใช ้ ต้นทุน/หน่วย 
(บาท) 

จ านวน รวมเงิน (บาท) 

การจัดท า “รายงานการศึกษาและผล
วิเคราะหโ์ครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจ
ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี”           
(รวมการศึกษาผลกระทบต่างๆ แล้ว) 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา 

4,900,000 2 พื้นที ่ 9,800,000 

การจัดท า “ร่างประกาศเชิญชวนเอกชน
เข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ 
และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของ
โครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้ารว่มลงทุน 
ของอู่บางเขนและอู่มนีบุร”ี 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างที่ปรึกษา 

5,000,000 2 พื้นที ่ 10,000,000 

รวม 19,800,000 

11. ปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
รายการ โอกาสเกิดความเสี่ยง 

1. ความเห็นของคณะรัฐมนตรี
และผู้เกี่ยวขอ้งในกระบวน 
การพิจารณาความเหมาะ 
สมของการลงทุน และระยะ 
เวลาในการพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

ปานกลาง 
การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ ขสมก. หากการจัดท า "รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในส่วนของอู่บางเขนและอู่มีนบุรี"                
มีความชัดเจนและมีประเด็นต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ก าหนดไว้ จะท า
ให้การอนุมัติโครงการมีความเป็นไปได้ และใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่นานมากนัก 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความช านาญของที่ปรึกษาที่ ขสมก. ว่าจ้างให้เป็น
ผู้ด 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 9 
: ประมาณการทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย 

 

 
 

 
 
 
 

สมมติฐาน  -  รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 108,821 (ณ  มี.ค.61)  ผล          - กูเ้งินเพือ่เสริมสภาพคล่องและลงทนุ ป ี2561 จ านวน 2,436 ล้านบาท 
             -  ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟา้ รวมสถานี 35 คัน(คันละ 16.34 ลบ.) +รถไฮบริด 1,453 คันและเชา่รถ ไฮบริด 400 คัน +รถเชา่ NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน                 ช าระคืนเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง ป ี2562- 2565 ทัง้หมด
             -  ไม่ปรับค่าโดยสาร                - ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ทัง้รถธรรมดาและรถปรับอากาศ 
             -  มีโครงการเกษยีณอาย ุป ี62 จ านวน 1,157 ลบ. ป ี63 จ านวน 5,156 ลบ.                  ต้ังแต่ป ี2561-2575 จ านวน 73,797  ล้านบาท
             -  ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  (ตามต้นทนุมาตรฐาน)

รายการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575
รายได้จากค่าโดยสาร 4,095          4,315          5,704          6,600          7,612          7,779          8,010          8,189          8,434          8,391          8,391     8,391     8,391     8,391     8,391     
รายได้จากเงินสนับสนุนจากรัฐ แยกเปน็ 2,509 6,992 5,004 3,944 3,872 4,013 5,808 5,487 5,224 5,178 5,161 5,161 5,161 5,142 5,142
     -รถธรรมดา 4,730 3,300 722
     -รถปอ. 2,262 1,704 3,222 3,872 4,013 5,808 5,487 5,224 5,178 5,161 5,161 5,161 5,142 5,142
รายได้อืน่ 568 580 1,166 765 843 858 875 907 924 939 956 956 956 975 975
รายได้จากการขายซากรถ

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,172          11,887        11,874        11,310        12,327        12,650        14,693        14,583        14,583        14,508        14,508   14,508   14,508   14,508   14,508   
ขาดทุนจากการจ าหน่ายรถเกา่
ต้นทุนพนักงานใหบ้ริการ 3,922 3,978 4,007 2,875 3,065 3,261 3,486 3,688 3,891 4,057 4,145 4,235 4,361 4,459 4,562
ต้นทุนค่าเชา่รถ 133 133 609 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476
ต้นทุนเชื้อเพลิง 2,296 2,226 2,191 2,153 2,124 2,105 2,105 2,087 2,087 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076
ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง 1,417 1,371 1,148 1,052 930 1,082 1,051 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428
ต้นทุนการใหบ้ริการอืน่ๆ 163 164 152 151 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
ต้นทุนเทคโนโลยี 33 71 325 313 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326
ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการ 1,965 1,936 1,717 1,708 1,726 1,718 1,757 1,749 1,751 1,752 1,805 1,806 1,835 1,882 1,905
รายจ่ายพเิศษอืน่ๆ

รวมต้นทุนจากการด าเนินงาน 9,930          9,879          10,151        8,728          8,799          9,121          9,354          9,906          10,111        10,267        10,408   10,499   10,654   10,799   10,925   
ก าไรกอ่นค่าเส่ือมราคา (2,758) 2,008 1,723 2,582 3,527 3,529 5,339 4,677 4,472 4,240 4,099 4,009 3,854 3,709 3,583

ค่าเส่ือมราคา 60 242 294 798 1,340 1,340 1,328 1,328 1,328 1,328 1,268 1,098     1,046     542        -         
ก าไรกอ่นดอกเบี้ย (2,819) 1,766 1,429 1,785 2,187 2,189 4,011 3,349 3,144 2,912 2,832 2,911 2,808 3,166 3,583

ดอกเบี้ยซ้ือรถใหม+่จ่ายบ าเหน็จชดเชย 15                90                253             394             532             471             409             348             287             226             165        105        53          18          -         
ดอกเบี้ยเสริมสภาพคล่อง -               73                43                40                27                -               -               -               -               -               -         -         -         -         -         

ก าไรสุทธ ิ(ไม่รวมดอกเบี้ยหนี้เดิม) (2,834) 1,603 1,134 1,350 1,629 1,719 3,602 3,000 2,856 2,686 2,667 2,806 2,755 3,148 3,583
ดอกเบี้ยหนี้เดิม

ก าไรสุทธ ิ(รวมดอกเบี้ยหนี้เดิม) (2,834) 1,603 1,134 1,350 1,629 1,719 3,602 3,000 2,856 2,686 2,667 2,806 2,755 3,148 3,583

หน่วย : ล้านบาท
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สมมติฐาน  -  รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 108,821 (ณ  มี.ค.61)  ผล          - กูเ้งินเพือ่เสริมสภาพคล่องและลงทนุ ป ี2561 จ านวน 2,436 ล้านบาท 
             -  ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟา้ รวมสถานี 35 คัน(คันละ 16.34 ลบ.) +รถไฮบริด 1,453 คันและเชา่รถ ไฮบริด 400 คัน +รถเชา่ NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน                  ช าระคืนเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง ป ี2562- 2565 ทัง้หมด
             -  ไม่ปรับค่าโดยสาร                - ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ทัง้รถธรรมดาและรถปรับอากาศ 
             -  มีโครงการเกษยีณอาย ุป ี62 จ านวน 1,157 ลบ. ป ี63 จ านวน 5,156 ลบ.                  ต้ังแต่ป ี2561-2575 จ านวน 73,797  ล้านบาท
             -  ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  (ตามต้นทนุมาตรฐาน)

หน่วย : ล้านบาท

Cash flow

รายการ ป ี2561 เฉล่ีย/คัน/วนั (บาท) ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 เฉล่ีย/คัน/วนั (บาท) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575 ป ี2561-2575
1. Cash inflow from operating

1.1 รายได้ค่าโดยสาร  4,095  4,202  4,315  5,704  6,600  7,612  7,046  7,779  8,010  8,189  8,434  8,391  8,391  8,391  8,391  8,391  8,391  111,084
1.2 รับจากเงินอดุหนุน แยกแปน็  2,509  2,575  6,992  5,004  3,944  3,872  3,584  4,013  5,808  5,487  5,224  5,178  5,161  5,161  5,161  5,142  5,142  73,797

          -รถธรรมดา  4,730  3,300  722 -         -                     8,752
          -รถปอ.  2,262  1,704  3,222  3,872  3,584  4,013  5,808  5,487  5,224  5,178  5,161  5,161  5,161  5,142  5,142  62,536

1.3 รับจากรายได้อืน่ ๆ  568  582  580  1,166  765  843  780  858  875  907  924  939  956  956  956  975  975  13,243
Total cash inflow from operating  7,172  7,359  11,887  11,874  11,310  12,327  11,409  12,650  14,693  14,583  14,583  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  198,125

2. Cash outflow from operating -                   
2.1 ต้นทุนพนักงานใหบ้ริการ  3,922  4,024  3,978  4,007  2,875  3,065  2,837  3,261  3,486  3,688  3,891  4,057  4,145  4,235  4,361  4,459  4,562  57,992
2.2 ต้นทุนค่าเชา่รถ  133  137  133  609  476  476  441  476  476  476  476  476  476  476  476  476  476  6,588
2.3 ต้นทุนเชื้อเพลิง  2,296  2,356  2,226  2,191  2,153  2,124  1,966  2,105  2,105  2,087  2,087  2,076  2,076  2,076  2,076  2,076  2,076  31,830
2.4 ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง  1,417  1,454  1,371  1,148  1,052  930  861  1,082  1,051  1,428  1,428  1,428  1,428  1,428  1,428  1,428  1,428  19,474
2.5 ต้นทุนการใหบ้ริการอืน่ ๆ  163  168  164  152  151  153  141  153  153  153  153  153  153  153  153  153  153  2,310
2.6 ต้นทุนเทคโนโลยี  33  34  71  325  313  326  302  326  326  326  326  326  326  326  326  326  326  4,327
2.7 ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการ  1,965  2,016  1,936  1,717  1,708  1,726  1,598  1,718  1,757  1,749  1,751  1,752  1,805  1,806  1,835  1,882  1,905  27,012
2.8 เกษยีณอายกุอ่นก าหนด -                     1,157  5,156 -         -                    -         -         -          -          -          -           -         -           -           -            6,313

Total cash outflow from operating  9,930  10,190  11,036  15,307  8,728  8,799  8,145  9,121  9,354  9,906  10,111  10,267  10,408  10,499  10,654  10,799  10,925  155,845
 Net cash flow from operating (2,758) (2,830)  851 (3,433)  2,582  3,527  3,265  3,529  5,339  4,677  4,472  4,240  4,099  4,009  3,854  3,709  3,583  42,280

3. cash outflow from invesment -                   
3.1 จ่ายค่าซ้ือรถ  1,891  1,941  572  5,600  6,024  14,087

4. cash inflow from financing activities -                   
4.1รับจากเงินกูซ้ื้อรถโดยสาร  1,891  1,941  572  5,600  6,024  14,087
4.2 รับจากเงินกูเ้กษยีณอายกุอ่นก าหนด -                     1,157  5,156  6,313
4.3 รับจากการกูเ้พือ่เสริมสภาพคล่อง  2,436  2,500 -                     2,436

5. Cash outflow from financial activities -                   
5.1 ช าระดอกเบี้ยกูซ้ื้อรถโดยสาร  15  16  55  67  227  384  355  342  299  257  215  173  130  90  53  18  2,324
5.2 ช าระดอกเบี้ยเงินกูเ้กษยีณอายกุอ่นก าหนด -                     35  186  167  148  137  129  110  91  72  53  34  15  1,042

    5.3  ช าระคืนดอกเบี้ยจากเสริมสภาพคล่อง -         73  43  40  27  25 -         -         -          -          -          -           -         -           -           -            183
5.4 ช าระดอกเบี้ยหนี้สินเดิมองค์การรับภาระ -                   
5.5 คืนต้นเงินกูซ้ื้อรถโดยสาร  51  52  189  246  806  1,409  1,304  1,409  1,409  1,409  1,409  1,409  1,358  1,220  1,162  602  14,087
5.6 คืนต้นเงินกูเ้กษยีณอายกุอ่นก าหนด -                     116  631  631  631  584  631  631  631  631  631  631  516 -            6,313
5.7 คืนต้นเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง  1,000  100  436  900  833  2,436
5.8 คืนต้นเงินกูห้นี้สินเดิม -                    -                   

6. Cash balance beginning  398  408  10  550  999  1,273  1,179  1,302  2,320  5,210  7,498  9,643  11,617  13,563  15,731  18,370  21,458  398
7. Cash balance ending  10  10  550  999  1,273  1,302  1,205  2,320  5,210  7,498  9,643  11,617  13,563  15,731  18,370  21,458  25,041  25,041
8. จ านวนรถ  2,711  2,936  2,824  2,937  2,936  2,914  2,914  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899
9. รายได้ด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั (บาท)  12,013  11,080  10,972  11,800  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  188,031
10. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั  (บาท)  11,153  14,283  8,467  8,508  8,728  9,314  9,507  9,703  9,837  9,922  10,068  10,206  10,325  148,356

หน่วย : ล้านบาท

 2,670  2,960
 7,359

 10,190
 11,409

 8,145
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สมมติฐาน  -  รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 108,821 (ณ  มี.ค.61)  ผล          - กูเ้งินเพือ่เสริมสภาพคล่องและลงทนุ ป ี2561 จ านวน 2,436 ล้านบาท 
             -  ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟา้ รวมสถานี 35 คัน(คันละ 16.34 ลบ.) +รถไฮบริด 1,453 คันและเชา่รถ ไฮบริด 400 คัน +รถเชา่ NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน                 ช าระคืนเงินกูเ้สริมสภาพคล่อง ป ี2562- 2565 ทัง้หมด
             -  ไม่ปรับค่าโดยสาร                - ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ทัง้รถธรรมดาและรถปรับอากาศ 
             -  มีโครงการเกษยีณอาย ุป ี62 จ านวน 1,157 ลบ. ป ี63 จ านวน 5,156 ลบ.                  ต้ังแต่ป ี2561-2575 จ านวน 73,797  ล้านบาท
             -  ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  (ตามต้นทนุมาตรฐาน)

ประมาณการก าไร-ขาดทนุ กระแสเงินสดและภาระหนีสิ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575 ป ี2561-2575
1.รายได้จากการด าเนินงาน  7,172  11,887  11,874  11,310  12,327  12,650  14,693  14,583  14,583  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  198,125
2.ต้นทุนการด าเนินงาน  9,930  9,879  10,151  8,728  8,799  9,121  9,354  9,906  10,111  10,267  10,408  10,499  10,654  10,799  10,925  149,532
3.ก าไร (ขาดทุน)กอ่นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (2,758)  2,008  1,723  2,582  3,527  3,529  5,339  4,677  4,472  4,240  4,099  4,009  3,854  3,709  3,583  48,593
4.ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,834)  1,603  1,134  1,350  1,629  1,719  3,602  3,000  2,856  2,686  2,667  2,806  2,755  3,148  3,583  31,704

5.Cash inflow from Operating  7,172  11,887  11,874  11,310  12,327  12,650  14,693  14,583  14,583  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  14,508  198,125
6.Cash outflow from Operating  9,930  11,036  15,307  8,728  8,799  9,121  9,354  9,906  10,111  10,267  10,408  10,499  10,654  10,799  10,925  155,845
7.Net cash flow from operating (2,758)  851 (3,433)  2,582  3,527  3,529  5,339  4,677  4,472  4,240  4,099  4,009  3,854  3,709  3,583  42,280
8.Cash outflow from invesment  1,891 -            572  5,600  6,024 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            14,087
9.Cash inflow from financing activities  4,327  1,157  5,728  5,600  6,024 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            22,836
10.Cash outflow from financing activities  66  1,468  1,273  2,308  3,499  2,511  2,450  2,388  2,327  2,266  2,154  1,840  1,215  620 -            26,386
11.ดอกเบี้ยหนี้สินเดิมองค์การรับภาระ -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                  
12.Cash balance ending  10  550  999  1,273  1,302  2,320  5,210  7,498  9,643  11,617  13,563  15,731  18,370  21,458  25,041  25,041

13.Outstanding debt  4,277  4,129  8,879  12,605  15,689  13,649  11,609  9,569  7,529  5,489  3,500  1,765  602  0  0  0
14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  2,509  6,992  5,004  3,944  3,872  4,013  5,808  5,487  5,224  5,178  5,161  5,161  5,161  5,142  5,142  73,797
15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  2,509  9,501  14,505  18,450  22,321  26,334  32,142  37,629  42,853  48,032  53,192  58,353  63,514  68,655  73,797  73,797
16. จ านวนรถ (คัน)  2,670  2,711  2,936  2,824  2,960  2,937  2,936  2,914  2,914  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899  2,899
17. รายได้ด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั (บาท)  7,359  12,013  11,080  10,972  11,409  11,800  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  13,711  188,031
18. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั  (บาท)  10,190  11,153  14,283  8,467  8,145  8,508  8,728  9,314  9,507  9,703  9,837  9,922  10,068  10,206  10,325  148,356

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ ขอ้ 10 เปน็เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ซ้ีอรถใหม่และเกษยีณกอ่นอาย ุ(ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ระยะเวลา 10 ป)ี

                 ซ้ือรถโดยสาร ป ี2561 จ านวน 1,891 ล้านบาท  ป ี2563 จ านวน  572 ล้านบาท  ป ี2564 จ านวน 5,600 ล้านบาท ป ี2565 จ านวน 6,024 ล้านบาท
                เกษยีณอายกุอ่นก าหนด  ป ี2562 พนักงานสนับสนุน จ านวน 502 คน เปน็เงิน 1,157.00 ล้านบาท  ป ี2563 พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร จ านวน 4,592 คน เปน็เงิน 5,156.00 ล้านบาท
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เอกสารแนบ 10 
: สมมติฐานในการค านวณ 
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ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) งบกระแสเงินสด ปี 2561 – 2575 
สมมุติฐานในการค านวณ ดังนี้ 
1.  ทางด้านรายได้ 

 1.1  รายได้จากค่าโดยสารก าหนดตามจ านวนใบตั๋วที่จ าหน่ายได้จริงในทั้งเดือนคูณกับราคาโดยเฉลี่ยของ
ใบตั๋ว (รายได้ค่าโดยสาร÷จ านวนใบตั๋ว) น ามาเป็นรายได้ค่าโดยสารของปี 2561 และปรับจ านวนใบ
ตั๋วม้วนเพิ่มข้ึนทุกปีๆละ 3% ตั้งแต่ป ี2562-2569 ส่วนราคาของใบตั๋วคงเดิม 

 1.2  รายได้จากเงินสนับสนุนจากรัฐ มาจาก 2 รายการ 
  1.2.1  รายได้จากมาตรการรถเมล์ฟรี ซึ่งมีการจัดวิ่งเพียงเดือนตุลาคม 2560 ประมาณการ              

ตามมติ ครม.ที่อนุมัติวงเงิน 290 ล้านบาท 
  1.2.2  รายได้จากเงิน PSO ที่ประมาณการไว้ในจ านวนที่ได้ขอรับ 2,219 ล้านบาท ส่วนในปี 

2561-2575 ได้จากการค านวณส่วนต่างของต้นทุนมาตรฐาน (จากผลการศึกษาของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.3  รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย 
  1.3.1  รายได้ค่าโฆษณาค านวณตามสัญญา 
  1.3.2  รายได้จากค่าตอบแทนรถร่วมบริการ ค านวณตามสัญญาค่าตอบแทนของรถในซอยและรถ

ตู้โดยสาร 
  1.3.3  รายได้จากค่าตอบแทนรถ PBC ค านวณตามสัญญา 
  1.3.4  รายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ค านวณตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยและ                

ให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2.  ทางด้านค่าใช้จ่าย 

 2.1  ค่าใช้จ่ายพนักงานให้บริการ แยกเป็น 
 2.1.1  ค่าใช้จ่ายของพนักงานขับรถ ค านวณโดยใช้เงินเดือน,ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ยของ พขร. 

ที่เกิดจริงในปี 2561เป็นฐานในการค านวณและปรับเพ่ิมในส่วนของเงินเดือนขึ้นอีก             
ทุกปีๆละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทน ก าหนดให้เพ่ิมขึ้นอีก 5% ทุกๆ               
3 ปี ส่วนจ านวนพนักงานขับรถ ค านวณโดยใช้กรอบอัตราพนักงานขับรถ : จ านวนรถอยู่ที่ 
2.1 คน : รถ 1 คัน ซึ่งตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปตามโครงสร้างรถโดยสาร จะมีรถจ านวน 
3,000 คัน ในทุกๆปี 

 -  ปี 2561 (มีนาคม) มีพนักงานขับรถจ านวน 5,392 คน ในช่วงปลายปีงบ 2561 
(กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จ านวน 199 คน คงเหลือพนักงานจ านวน 5,193 คน 

 -  ปี 2562 (ตุลาคม) มีพนักงานขับรถจ านวน 5,193 คน ในช่วงปลายปีงบ 2562 
(กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จ านวน 236 คน คงเหลือพนักงานจ านวน 4,957 คน 

 -  ตั้งแต่ปี 2563-2575 มีพนักงานขับรถเกษียณอายุ ในแต่ละปีจ านวน 250, 247, 
258, 317, 278,302, 258, 234, 227, 226, 190, 211 และ 166 คน รวม
พนักงานขับรถเกษียณอายุตั้งแต่ปี 2563-2575 จ านวน 3,164 คน ท าให้ในแต่ละปี
ต้องรับสมัครพนักงานขับรถ (ที่เป็น Outsource) เพ่ิมขึ้นในจ านวนที่เท่ากับที่เกษียณไป 
ทั้งนี้โดยก าหนดค่าตอบแทนให้ในอัตรา 30,000 บาท/คน/เดือน 
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 2.1.2  ค่าใช้จ่ายของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ค านวณโดยใช้เงินเดือน,ผลประโยชน์ตอบแทนเฉลี่ย
ของ พกส.ที่เกิดจริงในปี 2561 เป็นฐานในการค านวณและปรับเพ่ิมในส่วนของเงินเดือน
ขึ้นอีกทุกปีๆละ 6.5% และในส่วนของผลประโยชน์ตอบแทนก าหนดให้เพ่ิมขึ้นอีก 5% 
ทุกๆ 3 ปี 

 -  จ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารในปี 2561 (มีนาคม) มีจ านวน 5,230 คน ปลายปี  
งบ 2561 (กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ 108 คน คงเหลือพนักงานจ านวน             
5,122 คน  

 -  ปี 2562 (ตุลาคม) มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 5,122 คน ในช่วงปลายปี     
งบ 2562 (กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุจ านวน 137 คน มีการเปลี่ยนหน้าที่               
ไปเป็นพนักงานส านักงาน จ านวน 231 คน มีการ Early Retirement จ านวน             
4,592 คน คงเหลือพนักงานจ านวน 162 คน 

 -  ปี 2563 (ตุลาคม) มีพนักงานเก็บค่าโดยสารจ านวน 162 คน ในช่วงปลายปีงบ 
2563 (กันยายน) มีพนักงานเกษียณอายุ จ านวน 162 คน 

2.2  ค่าเช่ารถ ประกอบด้วย 
 2.2.1  ค่าเช่ารถ PBC ค านวณตามสัญญา กล่าวคือจ่ายในอัตรา 12.33 บาท/กม. 
 2.2.2  ค่าเช่ารถ Hybrid และค่าเช่ารถ NGV ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาของ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.3  ค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง 

 2.3.1  รถโดยสารเก่ามีข้อมูล กม./คัน/วัน, รถวิ่ง/วัน ตลอดจนอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง            
อยู่แล้วโดยใช้ราคาเชื้อเพลิงในปี 2561 ตามที่บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด 
คาดการณ์ไว้น ามาค านวณเป็นค่าเชื้อเพลิง 

 2.3.2  รถโดยสารใหม่ ใช้ข้อมูลจาการทดสอบ หรือประมาณการน ามาค านวณกับราคาเชื้อเพลิง
ตามท่ีบริษัท พีทีท ีเอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด คาดการณ์ไว้ 

2.4  ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง 
 2.4.1  รถโดยสารเก่าใช้อัตราค่าเหมาซ่อม/คัน/วัน ตามสัญญา 
 2.4.2  รถโดยสารใหม่ใช้อัตราค่าเหมาซ่อม แยกแต่ละประเภท ดังนี้ 

  2.4.2.1  รถโดยสาร NGV ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามสัญญา 
  2.4.2.2  รถโดยสารไฟฟ้า ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามร่าง TOR 
  2.4.2.3  รถโดยสาร Hybrid ใช้อัตราค่าเหมาซ่อมตามรถ NGV และผลการศึกษาของ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.5  ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ  
 2.5.1  ค่าผ่านทางด่วน ก าหนดรถที่ใช้ทางด่วน จ านวน 440 คัน/วัน วิ่งขึ้นทางด่วน                             
  8 เที่ยว/คัน/วัน โดยมีอัตราค่าผ่านทางด่วน 75 บาท/เที่ยว/คัน 
 2.5.2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเดินรถคิด 1,000 บาท/สาย/ปี 
 2.5.3  ค่าประกันภัยใช้ตามสัญญาปัจจุบัน 
 2.5.4  ค่าภาษีต่อทะเบียน คิดตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
 2.5.5  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก าหนดค่าใช้จ่ายจ านวน 18,000 บาท/คัน/เดือน 
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2.6  ต้นทุนเทคโนโลยี 
 2.6.1  ค่าเช่าระบบ E-ticket ใช้ตามสัญญา (ไม่รวม Cash Box)  
 2.6.2  ค่าเช่าระบบ GPS ใช้ตามสัญญา 

3.  ค่าเสื่อมราคารถโดยสาร 
3.1 รถโดยสารใหม่ คิดค่าเสื่อมราคา 10 ปี 
3.2 รถโดยสารเก่าปรับปรุงสภาพคิดค่าเสื่อมราคา 5 ปี 
 

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

 



- ๙๗ - 

 

 

 

 
 

1. ผู้โดยสาร

รายการ หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ รวม

จ านวนรถวิง่ คัน/วนั 1,486           1,044            2,530        
     รถโดยสารท่ัวไป คัน/วนั 686              1,044            1,730        
     รถโดยสารฟรี คัน/วนั 800              800           
จ านวนใบต๋ัว ใบต๋ัว/วนั/คัน 408              451               
จ านวนใบต๋ัวต่อคน ใบต๋ัว/คน/วนั
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อคัน คน/คัน/วนั 170              188               
จ านวนผู้โดยสารรวมต่อวนั ใบต๋ัว/วนั 606,288      470,844       1,077,132 
อตัราการเพิม่ผู้โดยสาร % ต่อปี 3.0% 3.0%

2. การจัดหารถโดยสาร

ยอดรถประจ าการ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575
รถโดยสารธรรมดา : เกา่ คัน 1,561           1,542            1,542        1,542     1,542     1,542   1,542          1,542      1,542      1,542     1,542      1,542     1,542      1,542     1,542     1,542         1,542         
รถโดยสารปรับอากาศ : เกา่ คัน 770              686               671           382        382        382      382             382         382         382        382         382        382         382        382        382            382            
รถโดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ คัน 1                  1                   1                1             1             1           1                 1             1             1            1             1            1             1            1            1                1                

รถโดยสารปรับอากาศ : เปล่ียนเคร่ือง คัน 323              323               323           323        323        323      323             323         323         323        323         323        323         323        323        323            323            
รถโดยสารเกา่ปรับอากาศ : ปรับสภาพ คัน 2                  2                   2                2             2             2           2                 2             2             2            2             2            2             2            2            2                2                
รถโดยสารปรับอากาศ : NGV ใหม่ คัน -                173           489        489        489      489             489         489         489        489         489        489         489        489        489            489            
รถโดยสารปรับอากาศ : ไฟฟา้ ใหม่ คัน -                -          -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRIDซ้ือ คัน -                -            -          -          -       -              -          -          -         -          -         -         -             -             
รถโดยสารธรรมดา : HYBRID เชา่ คัน -                -            -          -       -              -          -          -         -         -          -         -         -             -             
รถเชา่ PBC คัน 117              117               117           117        117        117      117             117         117         117        117         117        117         117        117        117            117            

รวม คัน 2,774           2,671            2,829        2,856     2,856     2,856   2,856          2,856      2,856      2,856     2,856      2,856     2,856      2,856     2,856     2,856         2,856         
รวมรถโดยสารธรรมดา คัน 1,562           1,543            1,543        1,543     1,543     1,543   1,543          1,543      1,543      1,543     1,543      1,543     1,543      1,543     1,543     1,543         1,543         
รวมรถโดยสารปรับอากาศ คัน 1,212           1,128            1,286        1,313     1,313     1,313   1,313          1,313      1,313      1,313     1,313      1,313     1,313      1,313     1,313     1,313         1,313         

2.4

การเปล่ียนแปลงจ านวนรถโดยสาร หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575
รถโดยสารธรรมดา : เกา่ คัน 19-                 -            -          -       -              
รถโดยสารปรับอากาศ : เกา่ คัน 84-                 15-             289-        -              
รถโดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ คัน -            -          
รถโดยสารปรับอากาศ : เปล่ียนเคร่ือง คัน -            
รถโดยสารเกา่ปรับอากาศ : ปรับสภาพ คัน -          
รถโดยสารปรับอากาศ : NGV ใหม่ คัน 173           489        -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
รถโดยสารปรับอากาศ : ไฟฟา้ ใหม่ คัน -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID ซ้ือ คัน -          -         -          -         -         -             -             
รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID เชา่ คัน
รถเชา่ PBC คัน -                -            -       -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             

รวม คัน -               103-               158           200        -          -       -              -          -          -         -         -          -         -         -             -             
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อตัราการน ารถโดยสารออกวิง่ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575
รถโดยสารธรรมดา : เกา่ % -                98% 98% 98% 98% 97% 97% 97% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
รถโดยสารปรับอากาศ : เกา่ % -                94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

รถโดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ % -                99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

รถโดยสารปรับอากาศ : เปล่ียนเคร่ือง % -                99% 99% 99% 98% 98% 97% 97% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

รถโดยสารเกา่ปรับอากาศ : ปรับสภาพ % -                99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
รถโดยสารปรับอากาศ : NGV ใหม่ % -                0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
รถโดยสารปรับอากาศ : ไฟฟา้ ใหม่ % -                0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID ซ้ือ % -                0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID เชา่ % -                0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
รถเชา่ PBC % -                98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

ราคาจ าหน่ายรถโดยสาร หน่วย ป ี2559 ป ี2560
รถโดยสารเกา่ บาท 25,000        150,000       

ราคาซ้ือ/ปรับปรุงรถ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ต้ังแต่ป ี2562
รถโดยสารปรับอากาศ : NGV ใหม่ บาท 3,868,000    
รถโดยสารปรับอากาศ : ไฟฟา้ ใหม่ บาท 10,000,000  10,000,000    

รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID บาท 8,000,000    

สถานีจ่ายไฟฟา้ คัน/สถานี 35                

ต้นุทนกอ่สร้างสถานีจ่ายไฟฟา้ บาท/สถานี 46,937,660        

ต้นทุนเฉล่ียต่อรถไฟฟา้ 1 คัน บาท/คัน 1,341,076   

อตัราเพิม่ขึ้นของราคารถโดยสาร % ต่อปี

ระยะเวลาตัดค่าเส่ือมราคารถใหม่ ปี 10.00           
มูลค่าซาก % 10%
มูลค่ารถเกา่สุทธต่ิอคัน ล้านบาท 0.301           

0%
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3. เส้นทางเดนิรถ

รายการ หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ

รถ ขสมก เส้นทาง

4. อัตราค่าโดยสาร

รายการ หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ

อตัราค่าโดยสารเฉล่ีย บาท/เที่ยว 6.50             13.88            
อตัราค่าโดยสารที่ปรับเพิม่ บาท/เที่ยว 10000% 0%
ปทีี่ปรับเพิม่อตัราค่าโดยสาร พ.ศ. 2561 2561

5. รายไดส้ าคัญอ่ืนๆ

รถบริการพเิศษ หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ

จ านวนรถที่ใหบ้ริการต่อเดือน คัน-วนั -               250               
จ านวนผู้ใชบ้ริการต่อคัน คน/คัน 35                 
อตัราค่าบริการเฉล่ีย บาท/คน/วนั 200              400               
อตัราการเพิม่ค่าบริการ % ต่อปี
อตัราการเพิม่จ านวนผู้ใชบ้ริการ % ต่อปี 3.0% 3.0%

ค่าโฆษณา หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ PBC
อตัราค่าโฆษณาภายในต่อคัน บาท/เดือน 214              500           
อตัราค่าโฆษณาภายนอกต่อคัน บาท/เดือน 1,112           8,817            8,000        
อตัราเพิม่ค่าโฆษณา % 5% 5% 5%
รอบการเพิม่อตัราค่าโฆษณา ปี 3                  3                   3                

เงินอดุหนุนรถเมล์ฟรี หน่วย รถธรรมดา

จ านวนรถที่ใหบ้ริการ คัน 800              
อตัราการใหเ้งินสนับสนุนโดยเฉล่ีย บาท/คัน/วนั 11,694        
อตัราการเพิม่เงินสนับสนุน % 0% ต่อทกุ 3 ปี

เงินอดุหนุน PSO หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ

อตัราการใหเ้งินสนับสนุนโดยเฉล่ีย บาท/คัน
อตัราเพิม่เงินสนับสนุน % 0% ต่อทกุ 3 ปี

ค่าเชา่พืน้ที่ หน่วย อูบ่างเขน อูม่ีนบรีุ
มูลค่าทรัพยสิ์น ล้านบาท -               -                
ค่าเปดิหน้าดินในปทีี่ 1 %
ค่าเชา่ปทีี่ 1 %

รถ PBC หน่วย
อตัราเพิม่ค่าตอบแทน : % 1% ต่อทกุ 1 ปี
ค่าตอบแทนเฉล่ีย บาท/วนั/คัน 60                

รถร่วมบริการ หน่วย ป ี2559
จ านวนรถร่วม
รถร่วมหมวด 4 คัน 2,148           
รถตู้โดยสารปรับอากาศ คัน 4,740           
รถตู้ CNG คัน
อตัราค่าธรรมเนียม
รถร่วมหมวด 4 บาท/คัน/เดือน 250              
รถตู้โดยสารปรับอากาศ บาท/คัน/เดือน 1,070           
รถตู้ CNG บาท/คัน/เดือน
อตัราเพิม่ค่าตอบแทน : % 0% ต่อทกุ 5 ปี
ระยะเวลาเกบ็เงิน เดือน 4                  
สัดส่วนการเรียกเกบ็ % 100%

2%

137

0%

30%
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6. ตน้ทนุการใหบ้ริการหลัก

ประเภทรถ ระยะวิง่รถ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าเชา่ ค่าเชา่
หน่วย กม/วนั หน่วย กม/หน่วย บาท/วนั บาท/กม บาท/วนั

รถโดยสารธรรมดา : เกา่ 209 กม/ลิตร 2.85              1,402        
รถโดยสารปรับอากาศ : เกา่ 260 กม/ลิตร 1.90              2,060        
รถโดยสารธรรมดาใหม่ : NGV 300 กม/กก 2.85              -            

รถโดยสารปรับอากาศใหม่ : NGV 280 กม/กก 1.66              925           

รถโดยสารธรรมดา : ปรับสภาพ 280 กม/ลิตร 2.85              1,666        

รถโดยสารปรับอากาศ : เปล่ียน NGV 260 กม/กก 1.63              1,720        

รถโดยสารปรับอากาศ : ปรับสภาพ 260 กม/ลิตร 1.85              1,271        

รถโดยสารปรับอากาศ : ไฟฟา้ 250 กม/กโิลวตัต์ -                -            

รถโดยสารปรับอากาศ : HYBRID 280 กม/ลิตร -                -          

รถโดยสารธรรมดา : HYBRID 280 กม/ลิตร -                -            

รถโดยสารปรับอากาศเดิม : PBC 260 กม/กก 1.71              12.33     12.33     
0% ต่อทกุ 3 ปี

ระยะเวลาเกบ็เงิน เดือน 6

ต้นทุนพลังงาน หน่วย ราคา %เพิม่ ต่อ (ป)ี
น้ ามันดีเซล บาท/ลิตร 25.89           
กา็ซ NGV บาท/กก 14.62           
ค่าไฟฟา้ บาท/หน่วย 0
ระยะเวลาเกบ็เงิน เดือน 9
ระยะเวลา Stock พลังงาน วนั -               
อตัราการส้ินเปลืองพลังงานเพิม่ขึ้น % 0% ต่อ 3 ปี

การใชพ้ลังงาน

0% 3 ปี

อตัราเพิม่ค่าซ่อมบ ารุง
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7. ตน้ทนุการใหบ้ริการอ่ืนๆ
รายการ หน่วย รถธรรมดา รถปรับอากาศ

ค่าประกนัภยั บาท/คัน/ปี 22,590        22,590         
ค่าภาษี

รถเกา่ บาท/คัน/ปี 3,100           3,100            
รถใหม่ บาท/คัน/ปี 1,650           1,650            

ค่าทางด่วน
จ านวนรถ คัน/วนั
จ านวนเท่ียว เท่ียว/วนั/คัน
อตัราค่าทางด่วน บาท/เท่ียว

ค่าใบอนุญาตเส้นทางเดินรถ บาท/สาย/ปี
ต้นทุนระบบ ITS

ปท่ีีติดต้ัง ITS ปี
ต้นทุน GPS บาท/คัน/เดือน
ต้นทุน E Ticket + Fare Box บาท/คัน/วนั
สัดส่วนผู้โดยสารใช ้E Ticket %
ค่าบริการธนาคาร ล้านบาทต่อปี

อตัราเพิม่ราคาต้นทุนอืน่ๆ % 3 ปี

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

รายการ หน่วย กอง-เขต สนญ
ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ บาท/คัน/เดือน 18,000        

8
75

440

355

2561

1,000

2,169

1%
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9. ประมาณการจ านวนบคุลากรตามแผนฟ้ืนฟู
กรอบจ านวนพนักงานขบัรถ 2.1 คนต่อคัน

กรอบจ านวนพนักงานสนับสนุน 0.62 คนต่อคัน
จ านวนเงิน Early พนง สนับสนุน เฉล่ีย 2,304,423  2254700 2296389 บาทต่อคน

จ านวนเงิน Early พกส เฉล่ีย 1,122,748  บาทต่อคน 4,957   4,957          4,957      4,957      4,957     4,957      6,300     6,300      6,300     6,300     6,300         6,300         

รายการ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575
พนักงานขบัรถองค์การ คน 5,392        5,193     4,957     4,707   4,460          4,202      3,885      3,607     3,305      3,047     2,813      2,586     2,360     2,170         1,959         
พนักงานขบัรถเกษยีณ คน 199           236        250        247      258             317         278         302        258         234        227         226        190        211            166            
พนักงานขบัรถ outsource คน 250      247             258         317         278        302         258        234         258        258        258            258            
พนักงานขบัรถ outsource  สะสม 250      497             755         1,072      1,350     1,652      1,910     2,144      2,402     2,660     2,918         3,176         
พนักงานเกบ็ค่าโดยสารต้นงวด คน 5,230        5,122     4,754     -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
พนักงานเกบ็ค่าโดยสารท่ีเกษยีณ คน 108           137        162        
พนักงานเกบ็ค่าโดยสารโอนไปเปน็ พนง. คน 231        
พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร ปลายงวด คน 5,122        4,985     4,592     -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             

พนักงานสนับสนุน คน -                2,495        2,337     1,651     1,690   1,538          1,396      1,264      1,130     1,018      901        826         722        658        585            517            
พนักงานสนับสนุนท่ีเกษยีณ คน -                158           184        192        152      142             132         134         112        117         75          104         64          73          68              164            
พนักงานสนับสนุนปลายงวด คน -                2,337        1,651     1,690     1,538   1,396          1,264      1,130      1,018     901         826        722         658        585        517            353            
พนักงานจ้างใหม่ คน -                -            -          192      367             523         679         832        962         1,097     1,187      1,304     1,389     1,460         1,545         

พนักงานจ้างใหม่ท่ีเกษยีณ คน -                -            -          -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             

พนักงานจ้างใหม่ปลายงวด คน -                -            -          -          192      367             523         679         832        962         1,097     1,187      1,304     1,389     1,460         1,545         
พนักงาน EARLY : พกส คน -                4,592     -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
จ านวนเงินER ล้านบาท -                -            -          5,156     -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
พนักงาน EARLY : สนับสนุน คน 502        -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
จ านวนเงินER ล้านบาท -            1,157     -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
outsource ส านักงาน คน 32 32 12 12 12 12 12 12 12 12          12           12          12          12              12              

10. เงินเดอืนและผลตอบแทน

รายการ หน่วย ป ี53 * เงินเดือน เบีย้เล้ียง เบีย้ขยนั OT % กองทนุ บ าเหน็จ สวสัดิการ
พนักงานขบัรถ บาท/เดือน 15,460        22,135         6,752        3,308      1,473      
พนักงานเกบ็ค่าโดยสาร บาท/เดือน 13,509        20,166         4,025        3,308      1,473      

พนักงานสนับสนุน บาท/เดือน 35,666         656           7,468      2,039      
พนักงานจ้างใหม่ บาท/เดือน 15,000         150           1,800      2,039      
outsource พ.สนับสนุน บาท/เดือน 25,000         
outsource พขร. บาท/เดือน 30,000         
อตัราเพิม่เงินเดือนเฉล่ีย % ต่อปี 6.5% ต่อ 1 ปี 30,000         30,000         30,000      30,000.00         30,000.00    30,000.00   30,000.00  30,000.00   30,000.00  30,000.00   

อตัราเพิม่เงินเดือนผลตอบแทนอืน่ % ต่อปี 5.0% ต่อ 3 ปี
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11. อ่ืนๆ

รายการ หน่วย อตัรา
อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ % ต่อปี 3.00%
ระยะเวลาการเกบ็เงินค่าบริการ : ท่ัวไป เดือน 0
ระยะเวลาการเกบ็เงินค่าบริการ : ภาครัฐ เดือน 12
อตัราเพิม่ค่าใชจ้่ายเฉล่ีย % ต่อปี 5.0% ต่อ 3 ปี

12. รายไดพิ้เศษอ่ืนๆ
รายการ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575

รายได้จากบตัรสวสัดิการของรัฐ ล้านบาท -                -            -          -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             
ล้านบาท

รวม ล้านบาท -                -            -          -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             

13. รายจ่ายพิเศษอ่ืนๆ
รายการ หน่วย ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 ป ี2571 ป ี2572 ป ี2573 ป ี2574 ป ี2575

ล้านบาท
ล้านบาท

รวม ล้านบาท -                -            -          -          -       -              -          -          -         -          -         -          -         -         -             -             

14. ค่าใช้จ่ายโครงการ
2560 2561 2562 2563 2564

ค่าใชจ้่ายโครงการตามแผนวสิาหกจิ
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แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล 
เพื่อขับเคลื่อนการปฏริูปธรุกจิ ขสมก. 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
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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 



บทสรุปผู้บริหาร 

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

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 ้



บทสรุปผู้บริหาร 

 

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

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก.  
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 



บทสรุปผู้บริหาร 

 

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

 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 

 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

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 

 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 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 
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        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

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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        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

• 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



บทสรุปผู้บริหาร 

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

 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 

  
 


