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-1ผลการดาเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจาปี 2560 ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน

ลาดับ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดหารถโดยสาร
รอง ผอก.ฝรอ.
1.1 การจัดซื้อรถโดยสารใหม่
รับรถโดยสาร NGV จานวน 489 คัน ในเดือน องค์การดาเนินการเพื่อจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จานวน 489
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560
คัน มาตามลาดับจนได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทางานโดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป
NGV จานวน 489 คัน
เดือน มกราคม 2560 จานวน 390 คัน
จากัด โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายรถโดยสาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และกาหนดส่งมอบ
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 99 คัน
ภายในเดื อนธันวาคม 2559 แต่เนื่องจากคู่ สัญญามีปั ญหาในเรื่ องภาษีกั บ กรมศุลกากร จึ งไม่
สามารถส่งมอบรถโดยสารตามสัญญา องค์การจึ งมีหนังสือบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2560 แล้วดาเนินการจัดหาใหม่
องค์การประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร จานวน 489 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ตาม
ประกาศเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560) จาหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่
7 – 11 สิงหาคม 2560 ยื่นเอกสารวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เสนอราคาวันที่ 8 กันยายน 2560
เนื่องจากวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ไม่มีบริษัทใดมายื่นเอกสารการประกวดราคา องค์การจึง
ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารดังกล่าว แล้วดาเนินการจัดหาใหม่
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร
จานวน 489 คัน (ตามคาสั่งองค์การที่ 717/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560)
องค์การประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษารถโดยสาร จานวน 489 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560 มีผู้วิจารณ์ จานวน 3 ราย
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2560 มีผู้วิจารณ์ จานวน 1 ราย
กาหนดขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ร ะหว่า งวัน ที่ 4 ตุล าคม 2560 ถึงวันที่ 6
พฤศจิก ายน 2560 กาหนดยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
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โครงการ
1.2 จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า
(EV) จานวน 200 คัน

1.3 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ภ า พ
รถโดยสารเดิม 669 คัน
- รถธรรมดา 500 คัน
- รถปรับอากาศ 169 คัน
2.

การจั ด หาระบบตรวจสอบ
และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ก าร
เดินรถ (GPS)

แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
รับมอบรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 50 คัน ได้ องค์การดาเนินการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จานวน 200 คัน โดยกาหนดร่างขอบเขตของงานและ รอง ผอก.ฝบร.
ภายในเดือน กันยายน 2560
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อและจ้าง ซ่อมแซมบารุงรักษารถโดยสารไฟฟ้า จานวน
200 คั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พร้ อ มน าร่ า งดั ง กล่ า วประกาศในเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้
สาธารณชนเสนอแนะ, วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560
แต่องค์การต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 องค์การจึงดาเนินการใหม่ให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว
องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลโครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้ารวมก่อสร้างสถานีประจุ
ไฟฟ้า จานวน 200 คัน พร้อมว่าจ้างซ่อมรถไฟฟ้าและบารุงรักษาสถานี (ตามคาสั่งองค์การ ที่
743/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560)
องค์การได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที เอเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จากัด (PTTES) ศึกษาในส่วนของการจัดหา
รถโดยสารใหม่ในแต่ละประเภท เปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสารขนส่งมวลชน
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปว่าควรจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จานวน 35 คัน
ชะลอโครงการ เนื่องจาก ขสมก. ได้จัดวางกรอบแนวทางการจัดหารถโดยสารใหม่ตามแผน รอง ผอก.ฝรอ.
แม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจาทางในเขต กทม. และปริมณฑลที่ได้กาหนดเส้นทางปฏิรูป
สามารถปรั บ ปรุ งสภาพแล้ ว เสร็ จ ในรถโดยสาร จานวน 269 เส้นทาง โดยเลื อกเส้น ทางที่จะวิ่งให้บ ริการจ านวน 138 เส้ นทาง จานวนรถวิ่ ง
ธรรมดา จานวน 180 คัน ภายในเดือน กันยายน 2560 ให้บริการ 3,450 คัน
สามารถปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จในรถโดยสารปรับ
ชะลอโครงการตามข้อ 1.3
อากาศ จานวน 95 คัน ภายในเดือน กันยายน 2560
สามารถติดตั้งระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการเดิน
องค์ ก ารได้ ล งนามสั ญ ญากั บ บริ ษั ท ซู เ ล็ ค อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ ากั ด (ตามสั ญ ญาเลขที่
ผอ.สทส.
รถโดยสารได้ภายในเดือน กันยายน 2560
ช.53/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559) เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
เดินรถ (GPS) พร้อมกล้องบนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน ซึ่งบริษัทได้ติดตั้งระบบ GPS พร้อม
กล้องบนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน เสร็จแล้ว
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โครงการ

แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)

ผลการดาเนินงาน
องค์การได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่า

ผู้รับผิดชอบ

ดังนี้

3.

การติดตั้งระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)

สามารถติดตั้งระบบ e-Ticket และ Fare Box บน
รถโดยสาร จานวน 800 คัน ภายในเดือน กันยายน
2560

4.

บริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจ

องค์การได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการให้เช่าพื้นที่
ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 1 แห่ ง ภายในปี พ.ศ. 2560 และ
สามารถจั ด หาผู้ ล งทุ น เช่ า ใช้ พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 1
แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

- กรณีคู่สัญญาได้ติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
โดยให้ตัดลดจานวนรถโดยสาร จานวน 390 คัน จึงทาให้ยอดจานวน รถโดยสารที่คู่สัญญาต้องทา
การติดตั้งระบบบนรถโดยสารจาก 2,600 คัน ลดลงเหลือ จานวน 2,210 คัน
- กรณี ก ารติ ด ตั้ งป้ า ยอั จ ฉริ ย ะ จ านวน 20 ป้ า ย ให้ ตั ด แยกออกจากสั ญ ญาไว้ เ ป็ น การ
ชั่วคราวจนกว่ากรุงเทพมหานครจะอนุญาตให้องค์การเข้าใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งระบบป้ายอัจฉริยะ
องค์การได้ลงนามในสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน
โดยบริษั ท ช. ทวี จากัด (มหาชน) เมื่ อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อติ ดตั้ งระบบบั ตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) และเครื่องเก็บค่าโดยสาร (Fare Box) บนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน
- ติดตั้งในรถธรรมดา จานวน 800 คัน ภายในเดือน ธันวาคม 2560
- ติดตั้งระบบในรถส่วนที่เหลือ จานวน 1,800 คัน ภายในเดือน มิถุนายน 2561
องค์การว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2559 เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการพั ฒ นาการใช้ พื้ น ที่ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ อู่ บ างเขน และ อู่ มี น บุ รี ก าหนด
ระยะเวลา 210 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องปรับปรุงผลการศึกษาเพื่อให้
ข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาของ สคร. ภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
ที่ปรึกษาได้ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่มีนบุรี และ
อู่บางเขนเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานความก้าวหน้าและความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้
- อู่มีนบุรี พัฒนาเป็นตลาดร่วมกับที่จอดรถ เนื่องจากสภาพแวดล้อมอู่ มีความหนาแน่นของ
การค้า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะ
- อู่บางเขน พัฒนาเป็นศูนย์การค้าผสมกับโรงแรมระดับบน เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง
มีแหล่งชุมชนล้อมรอบและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต
องค์การจะดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 ต่อไป

ผอ.สทส.

ผอ.สผง.
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โครงการ
5. การบริหารจัดการหนี้สิน

6.

การปรับโครงสร้างองค์กร

7.

การเกษียณอายุก่อนกาหนด

แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาข้อเสนอในการจัดการหนี้สินสะสมที่
องค์การมีหนี้สินสะสม จานวน 107,070.715 ล้านบาท (ณ 30 กันยายน 2560) ส่วนใหญ่เป็น
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ภายในปี 2560
หนี้จากเงินกู้พันธบัตร และ Term Loan โดย ขสมก. จะประชุมหารือกับกระทรวงคมนาคม (คค.)
และสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางบริหารจัดการหนี้สิน
ขององค์การ
มีแนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านความ
คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุม เมื่ อ วั นที่ 27 กัน ยายน 2559 มีม ติ เ ห็ น ชอบการยกเลิ ก มติ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 (เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจาทางในเขต
กรุงเทพมหานคร) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ที่ระบุให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็น
ผู้ประกอบการเดินรถเพียงรายเดียว โดยองค์การจะมีสถานะเป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร
รายหนึ่ง ส่วนรถโดยสารเอกชนร่วมบริการจะต้องขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารกับ
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยตรง ซึ่งองค์การได้เตรียมการดาเนินการเป็น 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านการโอนย้าย โดยต่อสัญญากับผู้ประกอบการเป็นระยะสั้นๆ
- ด้านหนี้สินของรถร่วม ให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้ทาสัญญารับสภาพหนี้หรือชดใช้หนี้สิน
ก่อนโอนย้าย
- ด้านพนักงาน จัดให้พนักงานทาหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กรตามความเหมาะสม
คณะทางานแนวทางพิจารณาผลการศึกษา โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (ตามคาสั่ง
องค์การที่ 75/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559) ได้พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดและขั้นตอนใน
การปรับโครงสร้างองค์กร เรื่องการจัดทาอัตรากาลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง
ในแต่ล ะหน่ วยงาน จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการบริ หารกิจ การองค์ก ารเพื่อ พิจ ารณา และ
สามารถประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรได้ภายในปี 2561
มี ก ารจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง ที่ เ หมาะสมที่
องค์การได้กาหนดแผนการเกษียณอายุก่อนกาหนด และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าร่วม
กาหนดให้จานวนบุคลากรลดลงตามแผน และมีการ โครงการเมื่อเดือน มีนาคม 2560 และ สจท. ได้จัดส่งแบบสารวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน
เกษียณอายุก่อนกาหนด (ตามหนังสือที่ สจท. 292/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับคานวณค่าใช้จ่ายและดาเนินโครงการโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด โดยจะได้
พิจารณาความเหมาะสมของพนักงานที่เข้าโครงการ ต่อไป
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8. การจั ด หาพนั ก งานขั บ รถ
โดยสาร

แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน
1) คาสั่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่
1) องค์การได้นา (ร่าง) TOR โครงการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการ Outsource ในตาแหน่ง
2) สัญญาจ้างพนักงานขับรถที่เกษียณอายุ
พนักงานขับรถ เขตการเดินรถที่ 1, 2, 3 และ 8 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในเว็บไซต์
3) สั ญ ญาการว่ า จ้ า งพนั ก งานขั บ รถโดยสารใน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
ลักษณะของการ Outsource
รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล (ตามคาสั่ง
องค์การ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)
2) องค์การได้ประกาศยกเลิกโครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ
ของ ขดร. 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากมีผู้ประสงค์
เสนอราคาเพียงรายเดียวและมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาขององค์การ
3) องค์การได้ประกาศยกเลิก โครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ในตาแหน่งพนักงานขับรถ
เขตการเดินรถที่ 2, 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากมีผู้
ประสงค์เสนอราคาเพียงรายเดียว
4) องค์การได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการให้เอกชนเข้ามา Outsource ใน
ตาแหน่ งพนักงานขับรถโดยสารเขตการเดิ นรถที่ 1 ด้วยวิ ธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ลงวั นที่ 25
เมษายน 2560 เนื่ องจากมี ข้ อ ก าจั ด ในเรื่ องต่ าง ๆ และมี ความเสี่ ยง ตามข้ อสั งเกตของคณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคา ข้อ 6.5 และข้อ 9.5
5) องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถองค์การที่เกษียณอายุไป
แล้ว เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจาทางเป็นรายบุคคล (ตามคาสั่งองค์การ ที่
749/2560 ลงวั นที่ 7 กันยายน 2560) เพื่อด าเนิ นการพิ จารณาคุ ณสมบัติ ของพนัก งานที่จ ะ
คัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
- การเปลี่ ย น พกส. เป็ น
ในปีงบประมาณ 2560 ดาเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการขับรถโดยสาร รุ่นที่ 1 – 4
พขร.
มีพนักงาสนเก็บค่าโดยสารเข้าร่วมฝึกหัดขับรถ จานวน 178 คน ผ่านการอบรมได้ใบอนุญาตขับขี่
และขึ้นปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถโดยสาร จานวน 139 คน
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แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน
9. ก า ร จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ เ งิ น สามารถดาเนินการจัดทาข้อเสนอเพื่อให้ภาครั ฐ
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
อุดหนุนภาครัฐ (PSO)
อุดหนุนเงิน PSO ได้
ต้นทุนมาตรฐาน (ตามคาสั่งองค์การ ที่ 313/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560) เพื่อศึกษาต้นทุน
มาตรฐาน
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐาน โดยวิ ธี
ตกลง (ตามคาสั่งองค์การที่ 417/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐาน
องค์การได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามสัญญา ที่ จ.70/2560
ลงวั นที่ 7 มิ ถุนายน 2560) ระยะเวลา 180 วั น เพื่ อศึกษาต้นทุนมาตรฐานสาหรั บรถโดยสาร
ธรรมดาและรถโดยสารปรั บ อากาศ โดยผลจากการศึ ก ษาดั ง กล่ า วจะเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะในอนาคต
อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดาเนินการจัดทาต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของการให้บริการ
ทั้งหมดเพื่ อใช้ เปรี ยบเที ยบในการด าเนิ นงานรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. เพื่อใช้ ในการ
พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดทาข้อเสนอการขอเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ
น าเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาเสนอคณะรั ฐมนตรี ตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 ข้อ 14
ต่อไป
10. การจั ด การลู ก หนี้ ร ถร่ ว ม 1) หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างชาระจัดเก็บ
องค์การได้ตรวจสอบผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการที่ค้างชาระหนี้ค่าตอบแทน โดยจัดทา
บริการค้างชาระ
ได้ ร้อยละ 60 ของจานวนหนี้ตามบันทึกสภาพหนี้ ตัวชี้วัดการดาเนินงาน ดังนี้
2) หนี้ค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภทจัดเก็บ
1) การเก็บหนี้ค่าตอบแทนผ่อนตามโครงสร้างค้างชาระจัดเก็บได้ ร้อยละ 60 ของจานวนหนี้
ได้ ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชาระโดยรวม
ที่มาชาระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้
2) การเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างชาระรถทุกประเภทจัดเก็บได้ร้อยละ 60 ของหนี้ค้างชาระ
โดยรวม
องค์การได้ดาเนินการจัดทาหนังสือทวงถามผู้ประกอบการฯ ให้มาชาระหนี้ค่าตอบแทนตาม
สัญญาตามขั้นตอนที่กาหนดแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการของผู้ประกอบการรถเอกชนร่วม
บริการที่ค้างชาระหนี้ค่าตอบแทน
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แผนการดาเนินงานปี 2560 (ตัวชี้วัด)
ผลการดาเนินงาน
11. การจาหน่ายรถโดยสารปลด สามารถจาหน่ายซากรถโดยสาร จานวน 550 คัน
องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขายรถโดยสารปลดระวางไม่มีทะเบียน จานวน
ระวาง
ได้ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2560
550 คัน โดยวิธีพิเศษ (ตามคาสั่งองค์การที่ 5/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การคราวประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
มีมติอนุมัติขายรถโดยสารปลดระวางไม่มีทะเบียน จานวน 550 คัน ดังนี้
- ขายรถโดยสารปลดระวาง กลุ่ม 1 ให้กับนายนรินทร์ นรินทร์สุขสันติ ราคา 18,555,500
บาท
- ขายรถโดยสารปลดระวางกลุ่ ม 2 และกลุ่ ม 3 ให้ กั บ นายศรี ช าติ อรุ ณ แสง ราคา
4,900,000 บาท และราคา 8,700,000 บาท
12. โครงการพัฒนาและจัดหาอู่ ดาเนินการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารให้แล้วเสร็จ
จอดรถ ที่ทาการ ท่าปล่อยรถ ตามแผนที่กาหนด
และสิ่ งอานวยความสะดวก 1) อู่บรมราชชนนี, อู่กัลปพฤกษ์, อู่บางพลี และอู่
1) ก่อสร้างเสร็จ จานวน 6 อู่ (อู่พระประแดง, อู่พระประแดงใต้ทางด่วน, อู่นครอินทร์, อู่ปู่เจ้า
สาหรับผู้โดยสาร
ใต้ด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน สมิงพราย, อู่บางบัวทอง, ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม)
มกราคม 2560 และส่ ง มอบอู่ ภ ายในเดื อ น
2) อยู่ระหว่างก่อสร้าง จานวน 5 อู่ (อู่บรมราชชนนี, อู่กัลปพฤกษ์, อู่บางพลี, อู่ใต้ด่วนบางพลีกุมภาพันธ์ 2560
สุขสวัสดิ์, อู่กาแพงเพชร 2)
2) อู่กาแพงเพชร 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 และรั บ มอบอู่ ภ ายในเดื อ น
สิงหาคม 2560
13. การก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า ก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ จานวน 1 อู่ ได้
องค์การดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
พร้ อม บ า รุ ง รั ก ษา ส ถ า นี ภายในเดือน กันยายน 2560
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่เนื่องจากองค์การต้องปรับปรุงร่าง TOR เพื่อให้สอดคล้อง
จานวน 4 สถานี
ตามแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ และสอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างสถานี
อัดประจุไฟฟ้า จานวน 4 แห่ง (อู่พระราม 9, อู่บรมราชชนนี, อู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์, อู่ใต้ทาง
ด่ว นรามอิน ทราประดิษ ฐ์ม นูธ รรม) โดยการไฟฟ้ านครหลวงกาหนดรายละเอี ยดคุณ ลัก ษณะ
หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขในการก่ อ สร้ า งสถานี อั ด ประจุ ไ ฟฟ้ า ซึ่ งมี ร ะยะเวลาในการก่ อ สร้ า ง
ประมาณ 450 วัน
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