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สรุปสาระส าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  
ความเป็นมา 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยการซื้อรถจากผู้ประกอบการเดิมทั้งหมด จ านวน 2,703 คัน เป็นเงิน 370 
ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 329.20 ล้านบาท  จึงขาดทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ถึงแม้ว่าตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 11 วรรค 2 จะก าหนดไว้ชัดเจนว่า        
ถ้ารายได้ของ ขสมก. ไม่พอกับรายจ่ายและไม่สามารถหารายได้ทางอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้ ขสมก. 

ปัจจุบัน ขสมก.ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงได้พยายามแก้ไขปัญหาในส่วน
ที่สามารถด าเนินการเองได้ด้วยตนเอง จึงได้น าเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การ แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินการ จนในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติ (1.1) อนุมัติตาม
มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอ โดยเห็นชอบให้ 
ขสมก.ด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 3,183 คัน เพ่ือน ามาทดแทน
รถโดยสารเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกัน
เงินกู้หรือจัดหาเงินกู้ให้ ขสมก. กู้ต่อ และให้ ขสมก.เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการช าระคืน ต้นเงินกู้ ค่าดอกเบี้ย 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการกู้เงิน (1.2) ให้กระทรวงคมนาคม รับไปศึกษาความเหมาะสมคุ้มค่าในกรณีที่
หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมการจัดซื้อรถโดยสารธรรมดาไปเป็นรถปรับอากาศ รวมถึงการจัดระบบ
เส้นทางเดินรถ การปรับอัตราค่าโดยสาร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับรถโดยสาร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการให้บริการ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย การจูง
ใจให้มีการใช้รถโดยสารสาธารณะมากยิ่งขึ้น การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดปัญหาการจราจรและมลภาวะ
ของสิ่งแวดล้อม และให้รายงานผลการศึกษาต่อ ครม.ด้วย โดยหากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ
รถโดยสารตามโครงการดังกล่าวไปจากท่ีได้อนุมัติไว้ใน ข้อ 1.1 ก็ให้ คค.เสนอเรื่องต่อ ครม.พิจารณาอีกครั้ง 

ขสมก.ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ขสมก. 1284/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เสนอ คค.
เพ่ือน าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่อนุมัติให้ 
ขสมก. ด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 3,183 คัน เพ่ือน ามา
ทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น้ ามันดีเซล ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงเป็นการ
จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน ซึ่ง ขสมก. ได้ด าเนินการไปแล้ว การจัดซื้อ
รถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 35 คัน พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 1 สถานี และการจัดซื้อรถโดยสารดีเซล -
ไฮบริด จ านวน 1,453 คัน ซึ่งเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการน าเสนอขอทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2556 มีความเห็นว่าการขอทบทวนมติดังกล่าว ขสมก. ขอด าเนินการเพียงเรื่องเดียวคือการ
เปลี่ยนแปลงการจัดหารถโดยสาร ขสมก. ควรน าเสนอให้เห็นถึงภาพการฟ้ืนฟูโดยแท้จริง โดยเสนอขอความ
เห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการในภาพรวมทั้งฉบับ เพ่ือให้โครงการและแผนงานต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบไปด้วยใน
คราวเดียวกัน รวมทั้งน าเสนอวงเงินที่จะขอใช้ในการจัดหารถโดยสารใหม่ไปในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหาก ขสมก. 
ด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ  เรียบร้อยแล้ว คค. จะน าเสนอ ครม. ได้โดยตรง  
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สภาพปัญหา 
1) สถานะทางการเงิน : มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากต้นทุนการด าเนินงานที่สูง การ

เก็บค่าโดยสารต่ ากว่าต้นทุนที่แท้จริงท าให้ประสบผลการขาดทุนมาโดยตลอด ประกอบกับผู้ประกอบการ               
รถเอกชนร่วมบริการค้างช าระค่าตอบแทนเป็นจ านวนมาก จึงขาดสภาพคล่องทางการเงิน จ าเป็นต้องกู้เ งินมา
บริหารจัดการ ส่งผลให้มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561    
มีหนี้สะสม จ านวน 112,273.089 ล้านบาท  

2) สภาพและจ านวนรถโดยสาร : สภาพของรถส่วนใหญ่ช ารุด ทรุดโทรม และค่าซ่อมบ ารุง 
รักษาอยู่ในอัตราสูง สาเหตุจากรถมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันจ านวนรถที่ให้บริการมีจ านวน       
๒,645 คัน เนื่องจากมีรถโดยสารที่ปลดประจ าการและยังไม่สามารถหาทดแทนได้   จึงมีจ านวนที่ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการได้อย่างทั่วถึง  

3) โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน : ขสมก. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีพนักงานจ านวนทั้งหมด ณ 31 
สิงหาคม  2561 จ านวน 13,599 คน แยกเป็น พนักงานขับรถ จ านวน  5,509 คน พนักงานเก็บค่าโดยสาร 
จ านวน 5,532 คน พนักงานส านักงาน จ านวน 2,530 คน และพนักงานส านักงานที่สัญญาว่าจ้าง(Outsource) 
จ านวน 28 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อรถ 1 คัน ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 5.14 คน ซึ่งสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือธุรกิจเดินรถอ่ืน ๆ  

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

4.1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โดยที่เงินเดือนพนักงาน
จะปรับเพ่ิมในทุกปี ๆ ละ 6.5 %  อัตราเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนในปี 2561 – 2564  

4.2) ค่าเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดิน           
รถโดยสารขนส่งมวลชนประเภทต่าง ๆ โดย บริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ ากัด ได้ประมาณการราคาพลังงาน
และเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินรถโดยสาร ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  

4.3) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร ปรับตามสภาพอายุการใช้งานของรถโดยสาร  

4.4)  ดอกเบี้ยจ่าย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก ขสมก.มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่ง
ต้องกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องในแต่ละปีท าให้เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีตามไปด้วย  

๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพ่ือตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ขสมก. 
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจาก ขสมก. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญใน
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจ านวนมาก เนื่องจากในช่วงตั้งแต่ปี 2538 – ปัจจุบัน ขสมก. ไม่ได้รับอนุญาตให้รับ
พนักงานในต าแหน่งอื่นได้ (ยกเว้น พขร. และ พกส.)  
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การวิเคราะห์ผลประกอบการของ ขสมก. 
จากผลประกอบการของ ขสมก. ตั้งแต่เริ่มด าเนินกิจการในปี พ.ศ. 2519 ที่ประสบภาวการณ์

ขาดทุนมาโดยตลอด  ขสมก. ได้ท าการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานต่างๆ 
ที่ก ากับดูแล  และหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก ากับดูแล ขสมก.รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า ปัญหาของ 
ขสมก. เกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ  ได้แก่ 

1.  ส่วนที่ ขสมก. ไม่สามารถบริหารจัดการได้เอง (ปัจจัยภายนอก)  ประกอบด้วย 
1.1  นโยบายไม่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความไม่สอดคล้องกัน 

เนื่องจากกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นว่า การให้บริการรถโดยสารประจ าทางเป็นกิจการบริการสาธารณะ 
(Public Service Obligation : PSO) และเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดังนั้น จึงมีนโยบายควบคุมอัตรา                                                                                                                                                         
ค่าโดยสารและการให้บริการของ ขสมก.อย่างเข้มงวด แต่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมีแนวคิดที่จะปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีก าไรให้เพ่ิมประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดการขาดทุน และมีก าไร  ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงคมนาคม 

1.2  การสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐไม่เพียงพอและไม่แน่นอน  มีการควบคุมราคา                              
ค่าโดยสารไว้ต่ ากว่าต้นทุนที่เป็นจริง  แต่รัฐกลับมิได้ให้เงินสนับสนุนในจ านวนที่เพียงพอและสม่ าเสมอ 

        1.3  นโยบายของรัฐที่ให้ ขสมก. ต้องยกระดับและรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี                                         
เพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากขึ้น  เพ่ือลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                    
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ภาวะมลพิษทั้งทางอากาศและทางเสียงภายในเขตเมือง  ภาวะโลกร้อน และลดภาวการณ์                               
ขาดดุล เนื่องจากการน าเข้าเชื้อเพลิงจากจากต่างประเทศ  รวมทั้งต้องการให้ ขสมก. เป็นตัวอย่างการจัดการ                              
ให้บริการที่ดีให้กับภาคเอกชนรายอื่น ๆ จึงท าให้ ขสมก. มีต้นทุนสูงกว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ 

 1.4  ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี                            
ฝ่ายเศรษฐกิจที่ไม่ให้ ขสมก. บรรจุพนักงานเพ่ิมหรือทดแทนอัตราก าลังที่พ้นสภาพ จึงท าให้มีการขาดอัตรา      
ก าลังพนักงานบางส่วนใน  กลุ่มงานที่เป็นระบบงานสมัยใหม่  ซึ่งพนักงานเดิมไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได ้

1.5  สภาพแวดล้อมในการประกอบการไม่เอ้ืออ านวย  สภาพปัญหาการจราจรติดขัด                              
ท าให้คุณภาพการให้บริการลดลง (รถขาดช่วง ผู้โดยสารรอรถนาน) ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้น (การสิ้น เปลือง                                  
น้ ามันเพิ่มขึ้น) และ สภาวะการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน 

1.6  เส้นทางและการประกอบการไม่เป็นระบบและขาดประสิทธิภาพ 
  1.6.1  เส้นทางเดินรถที่ยาวมากท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณความ                            

ต้องการใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนมักจะเกิดข้ึนเป็นบางช่วงของเส้นทางเท่านั้น 
  1.6.2  เส้นทางไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตาม                              

ปริมาณความต้องการ ในการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป 
1.6.3  การให้บริการของ ขสมก. อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและก ากับดูแลของ                                     

หลายหน่วยงาน 
1.6.4  นโยบายการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการรถเอกชน

ร่วมบริการเพ่ิมจ านวนรถและเส้นทางให้บริการ  แต่เนื่องจากผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค านึงถึงผลก าไรในการ
ประกอบธุรกิจ  จึงไม่เน้นการให้บริการที่ดี  มีคุณภาพ  อีกทั้งภาครัฐยังขาดการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
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2.  ส่วนที่ ขสมก. สามารถบริหารจัดการได้เอง (ปัจจัยภายใน)  ประกอบด้วย 

2.1  ด้านเดินรถ 
2.1.1  รถโดยสารมีอายุการใช้งานมานาน 17-21 ปี  จึงมีสภาพทรุดโทรม ไม่                                  

เหมาะสมที่จะน าออกวิ่งบริการประชาชนต่อไป 
2.1.2  อู่จอดรถและสถานที่ท าการที่เป็นของ ขสมก. มีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ 

ต้องเช่าจากเอกชนท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง 
2.1.3  การให้บริการยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือยอมรับจากผู้ใช้บริการเดิม หรือผู้ที่                                     

จะมาใช้บริการใหม ่
2.2  ด้านองค์กร 

 2.2.1  โครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่และมีล าดับชั้นแบบราชการ ท าให้การตอบ                                                 
สนองต่อการแก้ไขปัญหามีความล่าช้า 

 2.2.2  ผลจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 อนุมัติตามมติ                             
คณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่ไม่ให้ ขสมก. บรรจุพนักงานเพ่ิมหรือทดแทนอัตราก าลังที่พ้นสภาพ                                       
จึงท าให้ ขสมก. มีการขาดอัตราก าลังพนักงานที่ต้องมีความรู้  ความสามารถเฉพาะทางในบางส่วนงาน   

 2.2.3  การปฏิบัติหน้าที่ทั้งในการบริหารจัดการเดินรถ (Operator) และการ
ก ากับดูแล (Regulator) รถเอกชนร่วมบริการ ท าให้เอกชนผู้ร่วมบริการไม่เชื่อมั่นในบทบาทการก ากับดูแล                        
โดย ขสมก. ที่จะท าให้เกิดการแข่งขันการประกอบการที่โปร่งใสและเป็นธรรม  ประกอบกับ ขสมก.เองก็มี                          
อัตราก าลังพนักงานในการก ากับดูแลไม่เพียงพอต่อการด าเนินการด้วย 

2.3  ด้านการเงิน 
 2.3.1  ขสมก. มีเงินทุนไม่เพียงพอตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ท าให้ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ

ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการสูง  แต่ก าหนดราคาค่าโดยสารต่ า จึงเป็นผลให้         
ขสมก. มีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีหนี้สินสะสมมาก ( ณ เดือนกันยายน 2557 เป็นเงิน 
91,261.582 ล้านบาท) และต้องรับภาระดอกเบี้ยจ านวนมากในแต่ละปี (ณ ปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 
1,131.746 ล้านบาท) 

2.3.2  ขสมก. ค้างช าระค่าน้ ามัน และค้างช าระค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร
กับบริษัทผู้รับเหมาซ่อมเป็นเวลานาน ท าให้บริษัทผู้รับเหมาซ่อมรถบางบริษัทไม่สามารถด าเนินการซ่อมรถได้
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน  

 จากการวิเคราะห์ผลประกอบการ ขสมก.ที่ผ่านมา  จึงได้จัดท าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ภายใต้กรอบแนวทางความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ (End) แนวทาง/กลยุทธ์ (Way) และ
ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงระหว่าง วตัถุประสงค ์(End) แนวทาง/กลยุทธ์ (Way) และปัจจัยสนับสนุน (Mean) 
วัตถุประสงค์ (End)  : 
1.  เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

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  ปี (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)  จัดหารถโดยสารใหม่/ปรับปรุงสภาพรถเดิม 
 ซื้อรถ NGV จ านวน 489 คัน 
 ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม)

(Refurbished)  จ านวน 323 คัน 

 
 รวบรวมข้อมลูเพื่อยื่นอุทธรณ ์
 ได้คูส่ัญญาในการปรับปรุงสภาพรถ 

 
 การพิจารณาของศาลปกครอง

สูงสุด 
 งบประมาณได้รับการอนุมัต ิ

 
 ได้รับรถตามสญัญาภายในไตรมาส 1/2562 
 ได้รับรถภายในไตรมาส 4/2562 

 
ช.ผอก.ฝรอ.1 
 

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

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

  

 จัดท าแผนหาจัดหารถล่วงหน้า 
 การก าหนด TOR ให้มีสัดส่วนของการ

ประกอบรถภายในประเทศ 
 เปิดให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม 
 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนระหว่าง                 

การซื้อและการเช่า 
 การก าหนดราคากลางและระยะเวลารับ

รถที่เหมาะสม 
 ให้มีกระบวนการทดสอบรถ               

เปรียบเทยีบก่อนการเสนอราคา 
 สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ได้ตามเวลา 

 งบประมาณที่ไดร้ับการอนุมัต ิ
 ความสามารถของผูผ้ลิต

ภายในประเทศ 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความ

เห็นชอบแผนฟื้นฟู และผ่าน
ความเห็นชอบของ ครม. 

 สอดรับกับแผนการลดภาวะ 
ก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ 

 ได้รับการอนุมัตไิตรมาส 1/2562 
 ได้รับการอนุมัติงบประมาณภายในไตร

มาส 1/2562 
 ระยะเวลาในการจัดหารถตามแผน 
     -  ซื้อ EV จ ำนวน 35 คัน (รถ 10 คัน 

ภำยในไตรมำส 1/2563, รถ 25 คันภายใน         
ไตรมาส 1/2564) 

     -  ซื้อ Hybrid จ ำนวน 1,453 คัน               
(รถ 700 คันภำยในไตรมำส 1/2564 , รถ 
753 คัน ภำยในไตรมำส 1/2565)   

     -  เช่า Hybrid จ ำนวน 400 คัน/ เช่ำ 
NGV จ ำนวน 300 คัน ภำยในไตรมำส 
1/2563 

 สัดส่วนมูลคา่ของส่วนประกอบหลกั
ของรถที่ผลิตในประเทศ (Local Content) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคารถโดยสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ส านักขับเคลื่อน
แผนฟื้นฟู 
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กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  
(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) ตัวชี้วัด  
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

2) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
 การติดตั้งและใช้งานในระบบบตัรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) 
 การใช้งานในระบบตรวจสอบและติดตาม

การปฏิบัติการเดินรถ (GPS)  
 เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลระบบ 

GPS เพื่อพัฒนา Application อย่าง
ต่อเนื่อง 

 การติดตั้ง WIFI 
 ป้ายอัจฉริยะ 
 การออกบัตรร่วม 
 เพิ่มช่องทางการช าระค่าโดยสาร 

โดยน าระบบ QR-Code มาใช้ 
 การใช้ระบบบรหิารงานหลักองค์กร 

(Enterprise Resource Planning : ERP) 
        -  การสร้างระบบควบคมุภายในเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล 
        -  การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน 

 

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

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

บุคลากรภายใน ขสมก. 
 
 

 มีการน าร่องใช้ QR-Code ในเส้นทาง
เชื่อมต่อท่าอากาศยาน 

 มีทีมงาน/บุคลากร 
 ระบบท่ีสามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา 
 ได้รับการยอมรับจากพนักงาน/สหภาพฯ/

คณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน 
(ข้ึนกับผลการด าเนินงาน) ที่เป็นธรรม 

 
 การติดตามการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลย ี
 ความร่วมมือของหน่วยงาน

อื่น เช่น กทม., สนข. และ
สถาบันการเงิน 

 ด าเนินการตามระเบยีบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ระบบ E-Ticket 
 ด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 

4/2562 
 คุณภาพตาม TOR 
 วงเงินงบประมาณตามที่ก าหนด 
ระบบ GPS 
 บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูล              

ภายในไตรมาสที่ 2/2561 
 น าข้อมูลจากระบบมาใช้ในการจดัท าแผน             

การปล่อยรถ ภายในไตรมาส 3/2562 
WIFI 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 2/2562 
ป้ายอัจฉริยะ 
 สามารถใช้งานได้ภายในไตรมาส 2/2562 
การออกบัตรร่วม 
 จ านวนผู้ร่วมค้า (Partners) ในระยะแรก          

มีมากกว่า 1 ราย 
 ด าเนินการภายในไตรมาส 1/2563 
เพ่ิมช่องทางการช าระค่าโดยสารโดยการน า
ระบบ QR-Code มาใช้ 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 4/2561 
ระบบบริหารงานหลักองค์กร (ERP) 
 ใช้งานได้ภายในไตรมาส 3/2563 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

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 
 การปรับโครงสร้างองค์กรให้มี

ขนาดกระชับลง (Lean) 

 
 คณะกรรมการบรหิารกิจการ

องค์การให้ความเห็นชอบ 
 สร้างการยอมรับจากพนักงาน/

สหภาพแรงงานฯ โดยการประชุม
ร่วมกัน หรือสื่อสาร/ช้ีแจงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ 

 
 ได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยงานต้นสังกัด (คค.) 
 

 
 ได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการภายในไตรมาส 1/2562 
 จ านวนพนักงานต่อรถ 1 คัน ในปี 2561 จ านวน 5.14 

คน ลดลงเป็น 2.75 คนในปี 2565 
 ร้อยละ 90 ของจ านวนพนักงานที่เข้ารับฟังการประชุม

ช้ีแจงมีความเข้าใจถึงสถานะของ ขสมก. 

ส านัก 
การเจ้าหน้าที ่

 การเกษียณอายุก่อนก าหนด 
(Early Retirement)  

 พนักงานให้การยอมรับและสมัคร
เข้าโครงการโดยความสมัครใจ 

 ได้รับอนมุัติงบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการไดภ้ายในไตรมาส 4/2563 
 จ านวนพนักงานท่ีเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 

(Early Retirement)  รวม 5,051 คน 
- ปี 2563 พ.ส านักงาน จ านวน 655 คน 
- ปี 2564 พกส. จ านวน 2,198 คน 
- ปี 2565 พกส. จ านวน 2,198 คน 

 ปรับเปลีย่นหน้าท่ีพนักงานเก็บค่า
โดยสารเป็นพนักงานตามความ
เหมาะสม 

 มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับงาน 

 พนักงานให้ความร่วมมือ 

 ด าเนินการตามระเบยีบ/
ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการไดภ้ายในไตรมาส 4/2563 
 จ านวนพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เปลี่ยนหน้าท่ีเป็น 

พนักงานส านักงาน จ านวน 448 คน ในปี 2563 
 พัฒนาพนักงานท่ีมีอยู่ให้มีความรู้

เฉพาะด้านท่ีมีการขาดอัตราก าลัง 
 งบประมาณ 
 พนักงานมีความตั้งใจ/สนับสนุน 
 มีแผนการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

 
 

 สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

 สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ที่มีบุคลากรทีม่ีศักยภาพใน
การสอน 

 ด าเนินการตั้งแต่ปี 2563 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   
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กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  

(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

2)  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษา       
รถโดยสารและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลงิ 

 จัดหารถใหม ่
 สร้างอ านาจในการต่อรองกับคู่สญัญา/

ผู้รับจ้าง 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการซื้อ/ เช่ารถ 
 การบริหารสญัญา 

 ได้รับการอนุมัติใหด้ าเนินการจัดหา
รถโดยสาร 

 จ านวนผู้เข้าแข่งขันมีมากราย 

 จัดหารถใหมไ่ดต้ามแผน 
 อัตราค่าเหมาซ่อมของรถใหมล่ดลง

ร้อยละ 50 (ในรถประเภทเชื้อเพลิง
เดียวกัน) 

ส านักบริหารการ
เดินรถ 

3)  เพ่ิมรายได้ 
 เพิ่มรายได้ค่าโดยสาร 

 

 
 ปรับค่าโดยสารเป็นข้ันบันไดในรถปรับ

อากาศใหม่จนถึง 24 บาท 
 ปรับตารางเดินรถจากข้อมูล GPS 
 จ านวนเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้น  
 รถเสียในเส้นทางลดลง 
 การบริหารสญัญาเหมาซ่อม 

 
 ได้รับความเห็นชอบจากภาครัฐใหป้รับ

ค่าโดยสาร 
 มีการส ารองอะไหล ่
 จ านวนช่างมีเพียงพอ 
 สภาพการจราจร/การก่อสร้าง                  

ในพื้นที่ 

 
 รายได้ค่าโดยสารของรถใหม่ที่ว่ิง

ทดแทนรถเก่าเพิ่มขึ้น 5% 
 

 

 การปรบัปรุงเส้นทางการเดินรถ 
- ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อและ

รองรับกับระบบขนส่งสาธารณะ 
- ปรับปรุงเส้นทางที่ผ่านสถานท่ี

ท่องเที่ยวและสถานท่ีส าคัญ 
- ก าหนดเส้นทางใหม่ให้สอดคล้อง

และรองรับผู้ใช้บริการ 

 
 ส ารวจจดุต้นทาง-ปลายทางที่มีความ

เหมาะสม 
 ปรับปรุงขนาดและจ านวนรถให้เหมาะสม

กับผู้ใช้บริการ 
 การปรับการเดินรถให้สอดคล้องกบัระบบ

ขนส่งสาธารณะที่เพิม่ขึ้น 

 

 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
คมนาคม/หน่วยงานก ากับ 

 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- กรมการขนส่งทางบก 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
 

 

 เพิ่มเส้นทางวงกลมเชื่อมต่อระบบราง
ภายในปี 2562 

 เพิ่มเส้นทางใหม่ 20 เส้นทางภายใน
ปี 2563 

 ระยะทางต่อเส้นทาง ไมเ่กิน 26 กม. 
 เชื่อมต่อระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้า

สายสตี่าง ๆ) อย่างน้อย 1 สถานี 
 จ านวนผู้โดยสารเช่ือมต่อท่าอากาศยาน 

เพิ่มขึ้น  3% ทุกป ี
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

 
กลยุทธ์/แนวทางน าไปสู่วัตถุประสงค์  

(Way)  

ปัจจัยสนับสนุน (Mean) 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผู้รับ 
ผิดชอบหลัก ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

 การขอรับการสนับสนุนการ
ให้บริการสาธารณะ (PSO) 

 มีต้นทุนการบริหารการเดินรถท่ีลดลง 
 ต้นทุนมาตรฐานถูกน ามาใช้จริง 
 มีการปรับปรุงการบริการและเพิม่

ประสิทธิภาพการหารายได ้
 ช้ีแจงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยอมรับต้นทุน

ที่แท้จริงของ ขสมก. 
 หาข้อมูลเพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนท่ี

ด าเนินการเพื่อสนองนโยบายภาครัฐใน
การบริการ 

 นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุน 
 ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

เร่งรัดด าเนินการในการขอรับ PSO 
 ประสานกับหน่วยงานเพื่อหาวิธีการ 

ระเบียบ ในการด าเนินการ 

 ได้รับเงินอุดหนุนการให้บริการ
สาธารณะ (PSO) ตามแผน 

ส านักบัญชีและ
กองทุนกลาง 

 การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของ
รถเอกชนร่วมบริการ 

 เร่งรัด/ตดิตาม/ทวงถามอย่างใกลชิ้ดและ
เป็นระยะ 

 ก าหนดเงื่อนไขในการช าระคืนแบบผ่อน
ปรนและ ผู้ประกอบการได้ประโยชน์สูงสุด 

 สร้างอ านาจในการต่อรองกับคู่สญัญา 

 ขบ. จัดชั้นหน้ีและจูงใจให้มีการ
ทยอยช าระหนี ้

 จ านวนหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระ
ลดลงจากปี 2561 

ฝ่ายการเดินรถ
เอกชนร่วม
บริการ/ส านัก
บัญชีและกองทุน
กลาง 

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

 ได้รับการอนุมัตจิากหน่วยงานต้น
สังกัด (คค./สคร.) ให้ด าเนินการ 

 ด าเนินการไดภ้ายในปี 2563 ส านักแผนงาน 

4)  การบริหารหน้ีสิน  
     จ านวน  112,273.089  ล้านบาท  
     ( ณ 31 สิงหาคม 2561) 

 เจรจาและประสานงานกับส านักงาน
บริหารหนีส้าธารณะอย่างใกล้ชิด 

 บริหารงานให้เป็นไปตามแผน 
 แนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้น 
 น าเสนอเพื่อให้รัฐรับภาระหนี้ท้ังหมด 

 
 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงคมนาคมร่วมเจรจากับ   
ขสมก. เพื่อหาแนวทางในการ
น าเสนอการจัดการหนี้สิน 

 นโยบายภาครัฐใหร้ับภาระหนี้
ทั้งหมด 

 

 เจรจากับส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ให้แล้วเสร็จภายในปี 
2561 

 รัฐรับภาระหนี้ท้ังหมดภายในไตรมาส 
2/2562 

ส านักบัญชีและ
กองทุนกลาง 
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ผลการด าเนินงานการจัดหารถโดยสาร 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงก าหนดให้มีการใช้รถโดยสาร จ านวน 3,000 คัน ประกอบด้วย 

(1) จัดซื้อรถโดยสารใช้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน (2) ปรับปรุงสภาพรถ NGV 
(Refurbished) จ านวน 323 คัน(3) จัดหารถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 35 คัน และ (4) จัดหารถโดยสารใหม่
ทดแทนรถเดิม จ านวน 2,153 คัน โดยสรุปผลการด าเนินงานการจัดหารถโดยสาร ดังนี้ 

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

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน ๔๘๙ คัน มาโดยล าดับ แต่ยังไม่ได้ผู้ชนะการเสนอราคา โดยครั้งล่าสุด 
ขสมก. ได้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่ง ขสมก. ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการจ านวน 11 รายมายื่น
ข้อเสนอในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าในวันยื่นข้อเสนอมีเพียงกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดยบริษัท                
ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) รายเดียวที่มายื่นข้อเสนอราคารถโดยสารปรับ
อากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ขสมก. ได้ลงนามสัญญากับกลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ก าหนดรับรถโดยสาร จ านวน 489 
คัน ภายใน 180วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

ศาลปกครองกลางมีค าสั่งตามคดีหมายเลขด าที่ 709/2561 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
ให้ทุเลาการบังคับตามมติของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 
15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ที่อนุมัติให้สั่งซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน 

พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าสั่งศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

2)  การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จ านวน 323 คัน  
ปัจจุบัน ขสมก.มีรถโดยสารประจ าการ  2 ,645 คัน เป็นรถโดยสารธรรมดา 1,520 คัน 

และรถโดยสารปรับอากาศ 1,125 คัน มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 16 – 26 ปี ขสมก. ได้พิจารณาน ารถโดยสารที่
เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น NGV แล้ว จ านวน 323 คัน ไว้ใช้งานต่อไป โดยวางแผนในการจัดหาผู้รับจ้างซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสารให้มีอายุสัญญา 5 ปี พร้อมก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงสภาพรถใหม่ โดยจ่ายค่า
ปรับปรุงสภาพรถใหม่รวมกับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารจากงบท าการประจ าปีของ ขสมก.  

จากแผนการจัดหารถโดยสารที่ประกอบด้วย รถโดยสารปรับอากาศ NGV รถโดยสารปรับ
อากาศไฟฟ้า (EV) รถโดยสารปรับอากาศไฮบริด และการปรับปรุงสภาพรถเดิม  ท าให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ บริการ               
รถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพ เป็นรถใหม่ ลดปัญหาการเกิดมลภาวะ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ ลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดิน
รถมีจ านวนที่ลดลง  

ในการด าเนินการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (Refurbished) จ านวน 323 คัน ซึ่งใช้
เวลาในการปรับปรุง 30 วัน เฉลี่ยจ านวนรถงวดละ 32 คัน เข้าปรับปรุงสภาพโดยทยอยรับ -ส่งมอบรถเป็น 
ระยะ ๆ   
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3)  จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จ านวน 35 คัน พร้อมสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้า 

   ขสมก.  ได้ก าหนดแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของ                                                                                                                                  
คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา
ปรับปรุงเงื่อนไขการสั่งซื้อรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ( NGV)         
เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 500 คัน แต่เนื่องจาก ขสมก. ยังไม่เคยน ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) มา
ใช้งาน จึงไม่มีประสบการณ์และไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคของรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จึงก าหนดให้มี
การจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (EV) ในระยะแรก จ านวน 200 คันก่อน   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน
และเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างกรณีการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า พร้อมสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4 สถานี 
(ส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 50 คัน มีต้นทุนรวมต่อสถานี/ปี ที่ 67.054 ล้านบาท) ออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
(1) การน าเข้าส าเร็จรูปทั้งคัน (CBU) ราคาคันละ 15.00 ล้านบาท (2) การน าเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ 
(CKD) ราคาคันละ 12.00 ล้านบาท และ (3) การน าเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศ (CKD) และยกเว้นภาษี
น าเข้า ราคาคันละ 10.00 ล้านบาท  

แต่เนื่องจาก คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2560 มีมติมอบหมายให้ ขสมก.ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง              
ขออนุมัติด าเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสาร โดยพิจารณาถึงประเภท  จ านวนรถโดยสาร  และการใช้งานให้มีความ
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงควรสนับสนุนการจัดซื้อรถโดยสารของผู้ประกอบการภายในประเทศ หรือ      
รถโดยสารไฟฟ้าที่ประกอบภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภายในประเทศ ประกอบกับ 
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 ได้มีความเห็นในเรื่องการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ว่า ขสมก.
ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนเงินสูงมาก จึงควรทบทวนการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) โดย
พิจารณาแบ่งจ านวนในการจัดซื้อรถแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม ซึ่งในระยะแรกเพ่ือทดสอบและเป็นตัวอย่างใน
การใช้รถด้วย ขสมก.จึงได้ปรับแบบการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) เป็น ระยะ คือ (1) จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน 10 คัน รับรถภายในไตรมาส 1/2563 (2) จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 25 คัน รับรถ
ภายในไตรมาส 1/2564 
 

4) จัดหารถโดยสารไฮบริด และ NGV จ านวน 2,153 คัน 
จากข้อจ ากัดเกี่ยวกับความไม่พร้อมของสถานีบริการ NGV การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถที่ 

ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในอนาคต และผลการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสาร
ประเภทต่าง ๆ มีข้อสรุปว่า การใช้รถโดยสารประเภทใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคุ้มค่าด้านการเงิน
สูงสุด ส่วนการใช้รถโดยสารดีเซล-ไฮบริด มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงรองจากรถโดยสาร NGV องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพจึงพิจารณาเลือกใช้รถโดยสาร ดังนี้ 

(1)  ด าเนินการเช่า จ านวน 700 คัน 
เนื่องจากรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคุ้มค่าด้านการเงินสูงสุด 

ประกอบกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แจ้งว่าสามารถให้บริการเติมก๊าซ NGV ให้กับรถโดยสารขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ ประมาณ 1,000 คัน จึงเลือกเช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จ านวน 
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300 คัน  และเช่ารถโดยสารไฮบริด จ านวน 400 คัน โดยจะด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2562 และรับรถโดยสารภายในไตรมาส 1/2563 

(2)  ด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 1,453 คัน โดยแบ่ง 2 งวด 
- งวดที่ 1 รับรถโดยสารจ านวน 700 คัน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 

2562 รับรถโดยสารตั้งแต่ไตรมาส 1/2564  
- งวดที่ 2 รับรถโดยสารจ านวน 753 คัน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 

2563 รับรถโดยสารตั้งแต่ไตรมาส 1/2565   
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา

กลางของรถโดยสารพร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารและก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
และจัดท าราคากลาง 
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แผนการด าเนินงาน (Time Line)                                                                                                                                  1 
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วตัถปุระสงค ์๑: เพือ่ปรบัปรงุระบบการท างานใหม้ ี

ประสทิธภิาพโดยใชร้ถใหมแ่ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

จดัซือ้รถโดยสาร  NGV จ านวน ๔๘๙ คนั ช.ผอก.ฝรอ.๑

NGV (Refurbished) จ านวน ๓๒๓ คนั ช.ผอก.ฝรอ.๑

ทบทวน มต ิครม. ๙ เมษายน ๑๕๕๖ ส านกัแผนงาน

  EV  จ านวน  ๓๕ คนั

  ซือ้ Hybrid  จ านวน ๑,๔๕๓ คนั

  เช่ารถโดยสารใหม ่จ านวน ๗๐๐ คนั

น าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ

  การตดิต ัง้และใชง้านในระบบบตัรโดยสารอเิล็กทรอนกิสบ์นรถ

     โดยสาร (E-Ticket)

  การใชง้านในระบบตดิตามการปฏบิตักิารเดนิรถ (GPS)

  การตดิต ัง้ WIFI

  ป้ายอจัฉรยิะ

 'การออกบตัรรว่ม

  เพิม่ช่องทางการช าระคา่โดยสาร

  ระบบบรหิารงานหลกัองคก์ร

      (Enterprise Resource Planning : ERP)

       -  การสรา้งระบบการควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการร ัว่ไหล

       -  การบรหิารคา่ตอบแทนของพนกังาน

วตัถปุระสงค ์๒: เพือ่ให ้ขสมก. สามารถเลีย้งตวัเองไดล้ด

ภาระกบัภาครฐั

 ลดคา่ใชจ้า่ยดา้นพนกังาน ส านกัการเจา้หนา้ที่

    ปรบัโครงสรา้งองคก์ารใหม้ขีนาดกระชบัลง (Lean)

    การเกษยีณอายกุอ่นก าหนด (Early Retirement)

    ปรบัเปลีย่นหนา้ทีพ่นกังานใหม้คีวามเหมาะสม

    พฒันาพนกังานทีม่อียูใ่หม้คีวามรูเ้ฉพาะดา้นทีม่กีารขาดอตัราก าลงั

  ลดคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มบ ารงุรกัษา

      รถโดยสารและคา่ใชจ้า่ยเชือ้เพลงิ

ส านกับรหิารการเดนิรถ

 เพิม่รายได้ ส านกับรหิารการเดนิรถ

    เพิม่รายไดค้า่โดยสาร

    การปรบัปรงุเสน้ทางการเดนิรถ

            -  ปรบัปรงุเสน้ทางเพือ่เชือ่มตอ่และรองรบักบัระบบขนสง่ สาธารณะ

            -  ปรบัปรงุเสน้ทางทีผ่า่นสถานทีท่อ่งเทีย่วและสถานทีส่ าคญั

            -  ก าหนดเสน้ทางใหมใ่หส้อดคลอ้งและรองรบัผูใ้ชบ้รกิาร

 การขอรบัการสนบัสนนุการใหบ้รกิารสาธารณะ (PSO)

   การจดัเก็บคา่ตอบแทนคา้งช าระของรถเอกชนรว่มบรกิาร

   พฒันาพืน้ทีเ่ชงิธุรกจิ ส านกัแผนงาน

 การบรหิารหนีส้นิ ส านกับญัชแีละกองทนุกลาง

แผนการด าเนนิงาน (Time Line)

แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบหลกั2560 2561 2562 2563 2564 2565

ระยะเวลาในการด าเนนิงาน
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

การบริหารจัดการหนี้สิน                      

หนี้สินสะสม จ านวน 112,273.089 ล้านบาท (ณ 31 สิงหาคม 2561)  โดยมีสมมติฐานโครงสร้าง
หนี้ แบ่งเป็น 

 หนี้ที่เกิดจากการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ   
 หนี้ที่เกิดจากการด าเนินงานของ ขสมก.            

     

หมายเหตุ   จากการจัดโครงสร้างหนี้แล้ว ช่วงที่ ขสมก.ยังขาดสภาพคล่อง เพื่อมิให้เกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น 
เห็นควรให้ส านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในเรื่องดอกเบี้ยที่ครบก าหนดในแต่ละปี 

 

 

ประมาณการทางการเงิน 
ขสมก.ได้จัดท าประมาณการทางการเงินภายใต้การด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ ประกอบด้วย การจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการประชาชน การน าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) มาใช้กับรถโดยสาร ขสมก.  การบริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์กร  (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลการ
ประมาณการทางการเงินปี 2562 – 2579 ดังนี ้

หน่วย : ลา้นบาท

รายการหน้ี
หน้ีสินทีเ่กิดจาก

การด าเนินงานของ ขสมก.
หน้ีสินทีเ่กิดจากการด าเนินงาน

ตามนโยบายภาครัฐ
รวมหน้ีสิน

1. ซ้ือรถโดยสาร 1,627 คัน 6,352.569 - 6,352.569

2. ค่าเหมาซ่อม 1,445.738 36,929.470 38,375.208

3. ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 2,483.264 55,828.975 58,312.239

4. เงินกู้เสริมสภาพคล่อง 323.320 - 323.320

5. หน้ีตามภาระผูกพัน 8,753.432 156.321 8,909.753

รวม 19,358.323 92,914.766 112,273.089

คิดเปน็ร้อยละ 17.24 82.76 100.00
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

ประมาณการก าไร-ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐาน  - หนี้สินเดิม จ านวน 111,540 ล้านบาท (ณ  ก.ค.61) ขสมก.รับภาระ ทั้งหมด  ผล          - กูเ้งินเพือ่เสริมสภาพคล่อง จ านวน 87,893 ล้านบาท 
                      -รถเท่าปจัจุบนั เพิม่รถโดยสาร NGV 489 คัน                   ไม่สามารถช าระคืนเงินกูเ้สริมสภาพคล่องได้
                      - ไม่ปรับค่าโดยสาร
                      - ไม่มีโครงการเกษยีณอาย ุ
                      - ขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดา

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  6,840  7,422  7,423  7,424  7,424  7,425  7,426  7,427  7,427  7,428  7,429  7,429  7,429  7,429  7,429  110,811

2.ต้นทุนการด าเนินงาน  9,767  10,003  9,821  9,594  9,366  9,154  9,048  8,983  8,912  8,870  8,983  8,983  8,983  8,983  8,983  138,434

3.ก าไร (ขาดทุน)กอ่นค่าเส่ือมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (2,928) (2,581) (2,398) (2,171) (1,941) (1,729) (1,622) (1,556) (1,485) (1,442) (1,554) (1,554) (1,554) (1,554) (1,554) (27,623)

4.ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,961) (5,924) (5,735) (5,502) (5,267) (5,727) (5,441) (5,880) (5,981) (6,113) (6,404) (6,592) (6,785) (6,984) (7,189) (88,484)

-                   

5.Cash inflow from Operating  6,840  7,422  7,423  7,424  7,424  7,425  7,426  7,427  7,427  7,428  7,429  7,429  7,429  7,429  7,429  110,811

6.Cash outflow from Operating  9,767  10,003  9,821  9,594  9,366  9,154  9,048  8,983  8,912  8,870  8,983  8,983  8,983  8,983  8,983  138,434

7.Net cash flow from operating (2,928) (2,581) (2,398) (2,171) (1,941) (1,729) (1,622) (1,556) (1,485) (1,442) (1,554) (1,554) (1,554) (1,554) (1,554) (27,623)

8.Cash outflow from invesment  1,891 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            1,891

9.Cash inflow from financing activities  4,491  5,967  5,775  5,543  5,308  5,768  5,483  5,921  6,022  6,154  6,394  6,444  6,637  6,836  7,041  89,784

10.Cash outflow from financing activities  66  3,384  3,378  3,373  3,367  4,039  3,860  4,365  4,537  4,712  4,840  4,890  5,083  5,282  5,487  60,663

11.ดอกเบี้ยหนี้สินเดิมองค์การรับภาระ -            3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  3,062  42,861

12.Cash balance ending  4  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5

13.Outstanding debt  106,491  112,269  117,855  123,209  128,328  133,907  139,200  144,932  150,765  156,730  162,986  169,430  176,067 182,903  189,944   189,944

14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  2,509  2,358  2,476  2,600  2,730  2,866  3,010  3,160  3,318  3,484  3,658  3,658  3,658  3,658  3,658  46,805

15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  2,509  4,868  7,344  9,944  12,674  15,540  18,550  21,710  25,029  28,513  32,171  35,830  39,488  43,147  46,805  46,805

16. จ านวนรถ (คัน)ใหบ้ริการ  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004  3,004

17. รายได้ด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั (บาท)ไม่รวม pso  4,652  4,618  4,512  4,399  4,281  4,158  4,028  3,891  3,748  3,597  3,439  3,439  3,439  3,439  3,439  59,078

18. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเฉล่ีย /คัน/วนั  (บาท)  10,494  9,123  8,957  8,750  8,542  8,349  8,252  8,192  8,128  8,090  8,193  8,193  8,193  8,193  8,193  127,841

หมายเหตุ ขอ้ 10 เปน็เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซ้ีอรถ 489คัน และดอกเบี้ยหนี้สินเดิม(ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยระยะเวลา 10 ป)ี

หนว่ย : ล้านบาท

กรณีสภาพปัจจุบัน 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

ประมาณการก าไร-ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี ขสมก.รับหนี้ 17.24%, รัฐรับหนี้ 82.76% 
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สมมติฐาน  - หน้ีสินเดิม จ านวน 112,273 ล้านบาท (ขสมกรบัหน้ี 19,358 ล้านบาท รฐัรบัหน้ี 92,915  ล้านบาท  (หน้ีณ 31 ส.ค.61)  ผล - กู้เงินเพ่ือเสรมิสภาพคล่องและลงทนุ จ านวน 17,368 ล้านบาท 
                      - ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบรดิ 1,453 คันและเช่ารถ ไฮบรดิ 400 คัน +รถเช่า NGV 300 คัน+รถปรบัปรงุสภาพ 323 คัน - สามารถช าระหน้ีเงินกู้เสรมิสภาพคล่องตั้งแต่ป ี2566-2574 ทัง้หมด
                      - ปรบัค่าโดยสารรถปอ.แบบขั้นบนัได ถึง 24 บาท - ช าระหน้ีเงินกู้หน้ีสินเดิม ตั้งแต่ป ี2574 - 2578 ทัง้หมด
                      - มีโครงการเกษียณอาย ุป ี63 จ านวน 1,036 ลบ. ป ี64 จ านวน 2,466 ลบ.ป ี65 จ านวน 2,502 ลบ.
                      - ไม่ขอเงินสนับสนุนจากภาครฐั (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรบัอากาศ 

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 ี2576 ป ี2577 ป ี2578 ป ี2579 ป ี2561-2579

1.รายได้จากการด าเนินงาน  6,941  6,190  7,847  9,784  12,841  14,394  14,830  15,279  15,740  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  261,410

2.ต้นทนุการด าเนินงาน  10,093  10,540  12,219  11,690  10,798  10,108  10,309  10,873  10,984  11,070  11,153  11,189  11,261  11,379  11,425  11,547  11,669  11,770  11,920  211,996

3.ก าไร (ขาดทนุ)ก่อนค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย (3,152) (4,350) (4,372) (1,906)  2,044  4,286  4,521  4,405  4,756  4,686  4,604  4,567  4,496  4,377  4,331  4,210  4,087  3,986  3,836  49,413

4.ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ (3,170) (5,010) (5,227) (3,699) (644)  1,618  1,947  1,930  2,375  2,415  2,462  2,708  2,761  3,293  3,903  4,074  3,992  3,928  3,812  23,469

5.Cash inflow from Operating  6,941  6,190  7,847  9,784  12,841  14,394  14,830  15,279  15,740  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  261,410

6.Cash outflow from Operating  10,093  10,540  13,255  14,156  13,300  10,108  10,309  10,873  10,984  11,070  11,153  11,189  11,261  11,379  11,425  11,547  11,669  11,770  11,920  218,000

7.Net cash flow from operating (3,152) (4,350) (5,408) (4,372) (458)  4,286  4,521  4,405  4,756  4,686  4,604  4,567  4,496  4,377  4,331  4,210  4,087  3,986  3,836  43,409

8.Cash outflow from invesment -            2,030  163  6,009  6,024 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            14,226

9.Cash inflow from financing activities  2,759  6,975  6,428  12,208  9,228 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            37,598

10.Cash outflow from financing activities -            595  857  1,827  2,747  4,128  4,545  4,348  4,753  4,744  4,631  4,519  4,507  4,359  4,377  4,184  4,108  1,497  593  61,320

11.ดอกเบีย้หน้ีสินเดิมองค์การรบัภาระ -            318  318  318  318  318  318  318  318  318  318  318  318  318  252 -           -           -           -            4,388

12.Cash balance ending  5  5  5  5  4  163  138  196  198  141  113  161  150  168  122  148  127  2,616  5,859  5,859

13.Outstanding debt  13,364  20,204  26,417  37,844  45,723  42,975  39,726  36,577  32,929  29,180  25,431  21,683  17,834 14,017    10,069    6,020      2,007      568. (0.) (0)

14.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครฐั (PSO)  2,509  1,132 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -            3,641

15.รายได้จากเงินสนับสนุนภาครฐั (PSO) สะสม  2,509  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641

16. จ านวนรถ (คัน)ใหบ้รกิาร  2,674  2,774  2,972  2,883  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  3,000  3,000

17. รายได้ด าเนินงานเฉลี่ย /คัน/วนั (บาท)ไม่รวม pso  4,541  4,996  7,233  9,298  11,727  13,145  13,543  13,953  14,375  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  235,405

18. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเฉลี่ย /คัน/วนั  (บาท)  10,341  10,410  12,219  13,452  12,146  9,231  9,415  9,930  10,031  10,109  10,185  10,218  10,284  10,392  10,434  10,545  10,657  10,749  10,886  199,087

หมายเหตุ ข้อ 10 เปน็เงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ ซ้ีอรถใหม่และเกษียณก่อนอาย ุ(ช าระเงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ระยะเวลา 15 ป)ี

     ซ้ือรถโดยสาร 2562 2563 2564 2565 รวม                 เกษียณอายกุ่อนก าหนด  2562 2563 2564 2565 รวม
               - รถ NGV จ านวน 489 คัน  1,891  1,891 - พนักงานสนับสนุน จ านวน 655 คน  1,036 1,036
               - รถปรบัปรงุสภาพ จ านวน 323 คัน  139  139 - พนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 1,929 คน 2,466 2,466
                - รถไฟฟ้า 35 คัน  163  409  572 - พนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 1,929 คน 2,502 2,502

                - รถไฮบรดิ จ านวน 1,453 คัน  5,600  6,024  11,624 รวม 0.00 1,036 2,466 2,502 6,004

รวม  2,030  163  6,009  6,024  14,226

หน่วย : ล้านบาท

ผล 

http://www.bangkokbusclub.com/cms/showthread.php?t=11469
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

ประมาณการก าไร-ขาดทุน กระแสเงินสดและภาระหนี้สิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิาน  - หน้ีสินเดมิ จ านวน 112,273.089 ล้านบาท รัฐรับภาระหน้ี ทั้งหมด  (หน้ีณ 31 ส.ค.61)  ผล - กู้เงนิเพ่ือเสริมสภาพคล่องและลงทุน จ านวน 16,038 ล้านบาท 

                      - ซ้ือรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน 16.34 ลบ.+รถไฮบริด 1,453 คันและเชา่รถ ไฮบริด 400 คัน +รถเชา่ NGV 300 คัน+รถปรับปรุงสภาพ 323 คัน - สามารถช าระหน้ีเงนิกู้เสริมสภาพคล่องตัง้แตป่ี 2566-2572 ทั้งหมด

                      - ปรับค่าโดยสารรถปอ.แบบขัน้บันได ถึง 24 บาท

                      - มโีครงการเกษียณอายุ ปี 63 จ านวน 1,036 ลบ. ปี 64 จ านวน 2,466 ลบ.ปี 65 จ านวน 2,502 ลบ.

                      - ไมข่อเงนิสนับสนุนจากภาครัฐ (PSO) ของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ปี 2571 ปี 2572 ปี 2573 ปี 2574 ปี 2575 ปี 2576 ปี 2577 ปี 2578 ปี 2579 ปี 2561-2579

1.รายไดจ้ากการด าเนินงาน  6,941  6,190  7,847  9,784  12,841  14,394  14,830  15,279  15,740  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  261,410

2.ตน้ทุนการด าเนินงาน  10,093  10,540  12,219  11,690  10,798  10,108  10,309  10,873  10,984  11,070  11,153  11,189  11,261  11,379  11,425  11,547  11,669  11,770  11,920  211,996

3.ก าไร (ขาดทุน)ก่อนค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (3,152) (4,350) (4,372) (1,906)  2,044  4,286  4,521  4,405  4,756  4,686  4,604  4,567  4,496  4,377  4,331  4,210  4,087  3,986  3,836  49,413

4.ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,170) (4,692) (4,899) (3,362) (296)  1,976  2,318  2,309  2,769  2,821  2,877  3,135  3,163  3,619  4,155  4,074  3,992  3,928  3,812  28,528

5.Cash inflow from Operating  6,941  6,190  7,847  9,784  12,841  14,394  14,830  15,279  15,740  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  15,756  261,410

6.Cash outflow from Operating  10,093  10,540  13,255  14,156  13,300  10,108  10,309  10,873  10,984  11,070  11,153  11,189  11,261  11,379  11,425  11,547  11,669  11,770  11,920  218,000

7.Net cash flow from operating (3,152) (4,350) (5,408) (4,372) (458)  4,286  4,521  4,405  4,756  4,686  4,604  4,567  4,496  4,377  4,331  4,210  4,087  3,986  3,836  43,409

8.Cash outflow from invesment -          2,030  163  6,009  6,024 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           14,226

9.Cash inflow from financing activities  2,759  6,657  6,100  11,871  8,881 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           36,268

10.Cash outflow from financing activities -          277  530  1,489  2,399  4,170  4,475  4,469  4,759  4,638  4,616  3,230  1,606  1,565  1,525  1,484  1,308  1,192  593  44,325

11.ดอกเบี้ยหน้ีสินเดมิองค์การรับภาระ -         -        -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -               

12.Cash balance ending  5  5  5  5  5  122  167  104  100  149  136  1,473  4,363  7,176  9,982  12,708  15,487  18,281  21,524  21,524

13.Outstanding debt  2,759  9,281  15,166  26,256  33,788  30,640  27,091  23,442  19,394  15,345  11,196  8,310  6,961 5,612      4,264      2,915      1,702      568. 0.  0

14.รายไดจ้ากเงนิสนับสนุนภาครัฐ (PSO)  2,509  1,132 -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -           3,641

15.รายไดจ้ากเงนิสนับสนุนภาครัฐ (PSO) สะสม  2,509  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641  3,641

16. จ านวนรถ (คัน)ให้บริการ  2,674  2,774  2,972  2,883  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  3,000  3,000

17. รายไดด้ าเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน (บาท)ไมร่วม pso  4,541  4,996  7,233  9,298  11,727  13,145  13,543  13,953  14,375  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  14,389  235,405

18. ค่าใชจ้่ายด าเนินงานเฉลี่ย /คัน/วัน  (บาท)  10,341  10,410  12,219  13,452  12,146  9,231  9,415  9,930  10,031  10,109  10,185  10,218  10,284  10,392  10,434  10,545  10,657  10,749  10,886  199,087

หมายเหตุ ข้อ 10 เปน็เงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ ซ้ีอรถใหม่และเกษียณก่อนอาย ุ(ช าระเงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ระยะเวลา 15 ป)ี

ซ้ือรถโดยสาร 2562 2563 2564 2565 รวม
     รถ NGV จ านวน 489 คัน  1,891  1,891 เกษียณอายุก่อนก าหนด  2562 2563 2564 2565 รวม

     รถปรับปรุงสภาพ จ านวน 323 คัน  139  139      พนักงานสนับสนุน จ านวน 655 คน   1,036  1,036
     รถไฟฟ้า 35 คัน  163  409  572      พนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 1,929 คน  2,466  2,466
     รถไฮบริด จ านวน 1,453 คัน  5,600  6,024  11,624      พนักงานเก็บค่าโดยสาร จ านวน 1,929 คน  2,502  2,502

รวม  2,030  163  6,009  6,024  14,226  2,562  3,599  5,030  5,067  6,004รวม

หน่วย : ล้านบาท

กรณี รัฐรับหนี้ 100% 
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องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรงุ) 

สมมติฐานส าคัญ ผล 
1. รัฐรับภาระหนี้สินเดิม จ านวน 112,273.089 ล้านบาท      

(ณ 31 สิงหาคม 2561) 
2. ซื้อรถโดยสาร NGV 489 คัน+รถไฟฟ้า รวมสถานี 35 คัน +       

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

3. ปรับค่าโดยสารแบบขั้นบันไดในอัตรา 16 – 24 บาท 
4. มีโครงการเกษียณอายุ ปี 2563 จ านวน 1,036 ล้านบาท,      

ปี 6564 จ านวน 2,466 ลา้นบาท,  ปี 2565 จ านวน 
2,502 ล้านบาท  รวม 6,004 ลา้นบาท  

1. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและลงทุน ปี 2562 – 
2565  จ านวน 16,038 ล้านบาท 

2. ช าระคืนเงินกู้เสริมสภาพคล่อง ปี 2566 – 2572 
ทั้งหมด 

3. ช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ได้ทั้งหมดในปี 
2578 

 

 

 
 
 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการท าแผนฟื้นฟู 
 1. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
  จากการปรับเปลี่ยนรถโดยสารเก่าเป็นรถโดยสารใหม่ให้มีความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้ รวมถึงรถโดยสารเดิมที่ได้ท าการปรับปรุงสภาพให้ใหม่ขึ้น สะอาดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมความ
สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 2. จ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
 จากการน ารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเดิมให้มีความสะอาดและ
ใหม่ขึ้น การปรับปรุงเส้นทาง และเพ่ิมเส้นทางการเดินรถเพ่ือเชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ (ระบบราง) 
และการคมนาคมทางน้ า (เรือโดยสาร) ให้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้โดยสารสามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบ
คมนาคมได้อย่างสะดวก รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการเดินรถ (GPS) โดยระบบดังกล่าว             
ขสมก. จะท าการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูล GPS ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถน าข้อมูลไปวาง
แผนการเดินทาง ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ ขสมก. มีรายได้จากการให้บริการเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย 
 3. ลดค่าใช้จ่ายเดินรถรวมต่อวันต่อคันลง  
 การน ารถโดยสารใหม่มาให้บริการ ท าให้ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ลดต้นทุนค่าซ่อมบ ารุง 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเดินรถโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรถโดยสารเดิม  
 4. มีผลการด าเนินงานดีขึ้น และไม่เป็นภาระกับภาครัฐ 
 จากการจัดหารถโดยสารใหม่มาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถโดยสารเพ่ือทดแทนรถโดยสารเดิม
ที่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากอายุการใช้งาน การปรับปรุงเส้นทางเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อระบบราง 
ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการให้บริการที่เกี่ยวกับค่าซ่อมบ ารุง ค่าเชื้อเพลิง 
ที่ลดลง ท าให้ ขสมก. มีผลการขาดทุนลดลง ท าให้เป็นภาระกับภาครัฐลดลงตามไปด้วย 
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สรุปสาระส าคัญแผนฟื้นฟูกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบบัปรับปรงุ)  

 

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ   

เร่ืองที่เสนอเพ่ือพิจารณา  
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ขสมก. จึงขอน าเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือโปรด
พิจารณา ดังนี้ 

1.  ให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

2.  อนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ เห็นชอบให้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพจัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 3,183 คัน เพ่ือน ามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่
ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ภายในวงเงิน 13,162.200 ล้านบาท โดย ขสมก.ขอเปลี่ยนแปลงเป็นใช้รถโดยสาร
ปรับอากาศ จ านวน 3,000 คัน ประกอบด้วย 

2.1  จัดซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน 
2.2 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน 
2.3  จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด จ านวน 1,453 คัน  
2.4  เช่ารถโดยสารไฮบริด 400 คัน  
2.5  เช่ารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน 
2.6 การปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน 

3.  อนุมัติให้กู้ เงินเพ่ือการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใหม่  จ านวน 1,488 คัน วงเงิน 
12,090.940 ล้านบาท ระหว่างปี 2563 – 2565 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ หรือจัดหา
เงินกู้ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกู้ต่อ โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ช าระคืนต้นเงินกู้ค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการกู้เงิน ประกอบด้วย 

3.1  ซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) จ านวน 35 คัน พร้อมสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
1 สถานี รวมวงเงิน 466.940 ล้านบาท 

3.2  ซื้อรถโดยสารดีเซล-ไฮบริด จ านวน 1,453 คัน วงเงิน 11,624.000 ล้านบาท 
 

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