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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 โดยก าหนดให้มี 2 วัตถุประสงค์ 4 กลยุทธ์ รวม 10 โครงการ (4 โครงการย่อย) 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการทบทวน
แผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 นั้น 
 องค์การได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การในคราวประชุมครั้งที่ 5/๒๕62 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562    
โดยก าหนดให้มี 2 วัตถุประสงค์ 4 กลยุทธ์ รวม 10 โครงการ (4 โครงการย่อย)  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มีแผนงาน/โครงการที่สามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด    
และด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี ้

 

 โครงการที่ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๓ โครงการ (3 โครงการย่อย) 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 

  ๑. โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
  โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน (ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 

  โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คัน 
  โครงการย่อยที ่4 : การเช่ารถโดยสาร NGV  จ านวน 300 คัน 
 กลยุทธ์ ๒ การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

 2. โครงการที่ 6 : การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR-Code 
 กลยุทธ์ ๓ : การเพิ่มรายได้ 

 3. โครงการที่ 7 : การจัดเก็บค่าตอบแทนค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 

 โครงการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 8 โครงการ (๑ โครงการย่อย) 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดหารถโดยสารเพ่ือประชาชน 

 ๑. โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม่ 
  โครงการย่อยท่ี 2 : การจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าจ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 

 2. โครงการที่ 2 :  ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2556 
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 กลยุทธ์ที ่2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 

 3. โครงการที่ 3 : การติดต้ังและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร  (E-Ticket) องค์การจัดท าหนังสือขอบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E- Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (ตามหนังสือ ที่ ขสมก. 424/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562) โดยให้บริษัทด าเนินการ
ถอดระบบหรือถอดอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดบนรถโดยสารกลับคืนไปภายในระยะเวลา 30 วัน ให้มีผลนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญารับหนังสือดังกล่าว 

 4. โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ( ERP ) พร้อมอุปกรณ์ อยู่ระหว่างคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ส่งร่าง TOR ให้ท่ีปรึกษาบริหารโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ขสมก. ทบทวนก่อนประกาศประชาพิจารณ์ 

 5. โครงการที่ 5 : การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร องค์การลงนามสัญญาให้สิทธิติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารประทางกับ บริษัท พร็อก แอด จ ากัด  ตามสัญญาเลขที่     
ช.30/2562 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะท าการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 2,000 คัน ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร 
  กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย 

 6. โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างใหม่ องค์การมีหนังสือ ที่ ขสมก. 279/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เพื่อพิจารณาโครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ านวนอัตราก าลัง และหน้าท่ีความรับผิดชอบในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงให้มีขนาดกระชับลงเพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ 
ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป 

 กระทรวงคมนาคมมีหนังสือท่ี คค 0206/กบท 1987 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์การ และบันทึกสั่งการ รวค. โปรดเพิ่มเติมความเหมาะสมและ
จ าเป็นรวมทั้งผลที่จะได้จากการปรับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 องค์การมีหนังสือท่ี ขสมก.2321/2562 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 ถึงปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตอบข้อมูลเพิ่มเติมการปรับโครงสร้าง ขสมก. 
 7. โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement ) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด

ที่สนใจ 
 8. โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมาย ยังตรวจพบรถตู้ผิดกฎหมายวิ่งในเส้นทาง 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ 1 : จัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน 
 

โครงการที่ 1 : การจัดหารถโดยสารใหม ่

    

โครงการย่อยที่ 1 : จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 
(EV) จ านวน 35 คัน (ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 10 คัน) 

 
เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนการก าหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) เพื่อทบทวนราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา       
รถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา        
รถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน และโครงการจัดซื้อ    
พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารไฟฟ้า (ตามค าสั่งองค์การที่ 262 /2562 ลงวันที่        
11 เมษายน 2562) 

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ประกาศ
ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 
2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมีผู้
วิจารณ์ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท ธนบุรี มอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
2. บริษัท ไทยบัส กลการ จ ากัด 
3. Loxley Public (Company) Thailand 
4. Electric Vehicles Thailand co.ltd 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

โครงการย่อยที่ 2 : การจัดหาสถานี 
อัดประจไุฟฟ้าจ านวน 1 แห่ง  
เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
2) รับมอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

งบลงทุน 
46.940 
 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
ในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี (ตามค าสั่งองค์การ ท่ี 850/2560 ลงวันท่ี 
18 ตุลาคม 2560) เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะหลักเกณฑ์      
และเงื่อนไขในการก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า พร้อมบ ารุงรักษาสถานี 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดท าร่าง TOR 
 

 

โครงการย่อยที่ 3 : การเช่ารถโดยสาร
ไฮบริด (Hybrid) จ านวน 400 คนั 

 

เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนการก าหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) เพื่อทบทวนราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา       
รถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา        
รถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน และโครงการจัดซื้อ    
พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารไฟฟ้า (ตามค าสั่งองค์การที่ 262 /2562 ลงวันที่       
11 เมษายน 2562) 

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ  
ระบบดี เซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                   
(e - bidding) ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 12-21 มิถุนายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมีผู้วิจารณ์ จ านวน 7 ราย ดังน้ี  

1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท เชิดชัยคอร์ปเรชั่น จ ากัด 
6) บริษัท บัสแอนด์ทรัค จ ากัด 
7) บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จ ากัด 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๕ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ 
ระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ขององค์การ (ครั้งที่  2) ระหว่างวันที่              
28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมผีู้วิจารณ์ จ านวน 7 ราย ดังนี ้

1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
5) บริษัท เชิดชัยคอร์ปเรชั่น จ ากัด 
6) บริษัท เลซิฟ ไทย จ ากัด 
7) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๖ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

โครงการย่อยที่ 4 : การเช่ารถโดยสาร NGV  
จ านวน 300 คัน 

 

เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนการก าหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) เพื่อทบทวนราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา       
รถโดยสารใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน โครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษา        
รถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จ านวน 400 คัน และโครงการจัดซื้อ    
พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสารไฟฟ้า (ตามค าสั่งองค์การที่ 262 /2562 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2562)  

องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ       
ใช้เ ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                 
(e - bidding) ประกาศในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซด์ขององค์การ (ครั้งที่ 1 ) ระหว่าง
วันที่ 12-21 มิถุนายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมีผู้วิจารณ์ จ านวน 4 ราย ดังนี ้

1) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
3) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
4) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
องค์การน าร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าพร้อมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ       

ใช้เ ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                
(e - bidding) ประกาศในเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซด์ขององค์การ (ครั้งที่ 2 ) ระหว่าง
วันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 เพื่อฟังค าวิจารณ์ ข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็น    
ลายลักษณ์อักษรจากสาธารณชน ซึ่งมผีู้วจิารณ์ จ านวน 3 ราย ดังนี ้

1) บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จ ากัด 
2) บริษัท ช.ทวี จ ากัด (มหาชน) 
3) บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้เสนอแนะ 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๗ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

โครงการที่ 2 :   ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร 
NGV (เดิม) จ านวน 323 คัน 

 

เป้าหมาย 
๑) รับมอบรถและสามารถน าออกว่ิงให้บริการ 
ได้ตามแผนท่ีก าหนด 
๒) จ านวนรถเสียในเส้นทางลดลงร้อยละ 5 
จากปีงบประมาณ 2561 

๑) สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
๒) จ านวนรถเสียลดลง 

งบลงทุน 
138.567 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2562 อนุมัติว่าจ้าง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร 
NGV จ านวน 323 คัน เป็นจ านวนเงิน 138,567,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยองค์การ    
จะลงนามในสัญญาและเริ่มด าเนินการส่งมอบรถให้บริษัทปรับปรุงสภาพ หลังจากคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 
  
 

 

กลยุทธ์ 2 : การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ้     

โครงการที่ 3 : การตดิตั้งและใช้งานในระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร 
(E-Ticket) 
 

เป้าหมาย 
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสส์ามารถใช้งาน
ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

สามารถติดตั้งและใช้งาน
ในระบบ e-Ticket    
บนรถโดยสารไดต้าม
สัญญา 

งบลงทุน 
110.997 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คราวประชุม ครั้งที่ 2/2562    
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบแนวทางการยกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) กับบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) องค์การจัดท าหนังสือ   
ขอบอกเลิกสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E- Ticket) กับกลุ่มนิติบุคคล
ร่วมท างาน โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) (ตามหนังสือ ที่ ขสมก. 424/2562 ลงวันที่  12 
มีนาคม 2562) โดยให้บริษัทด าเนินการถอดระบบหรือถอดอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมดบนรถโดยสาร
กลับคืนไปภายในระยะเวลา 30 วัน ให้มีผลนับถัดจากวันท่ีคู่สัญญารับหนังสือดังกล่าว 

องค์การน าเครื่องอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) 
แบบพกพามาใช้ส าหรับการอ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทดแทน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิบริการรถโดยสารของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นแรก (เวอร์ช่ัน 2.0), บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (เวอร์ช่ัน 2.5) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 4.0 โดยเครื่อง 
EDC ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย สามารถใช้รับช าระค่าโดยสาร บนรถโดยสาร
ขององค์การเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารขององค์การได้ทุกคัน 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๘ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บนรถโดยสาร (ตามค าสั่งองค์การที่ 
455/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562) เพื่อจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) บนรถโดยสาร 

โครงการที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร ( ERP ) พร้อมอุปกรณ ์

 
เป้าหมาย 
สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่ก าหนดร้อยละ 60 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

งบลงทุน 
7.450 

 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP (ตามค าสั่งองค์การที่ 31/2561 ลงวันท่ี   
15 มกราคม 2561)  

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ขสมก. (ตามค าสั่งองค์การที่ 914/2561 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2561) เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อบริหารโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ 5 ปี 

อยู่ระหว่างคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ส่งร่าง TOR ให้ที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ขสมก. ทบทวนก่อนประกาศประชาพิจารณ์  

 

โครงการที่ 5 : การใช้สัญญาณ WIFI บนรถ
โดยสาร 

 

เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
2) ติดตั้งระบบ Wi-Fi บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 
2,000 คัน 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
 

       - องค์การประกาศผู้ชนะได้รับสิทธิ์ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติหลักการ
ให้บริษัท พร๊อก แอด จ ากัด ได้รับสิทธิ์ติดตั้ง WIFI บนรถโดยสาร ระยะเวลาการให้สิทธิ์ 5 ปี โดย
จ่ายค่าตอบแทนรายปี จ านวน 12.00 ล้านบาท พร้อมส่วนแบ่งรายได้จากการใช้ระบบอ่ืน ร่วมกับ
ระบบ WIFI ปีที่ 1-5 ในอัตราร้อยละ 5 ,7,10,12,12 ตามล าดับ  (ประกาศ ณ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562)  

องค์การลงนามสัญญาให้สิทธิติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารประจ าทางกับ บริษัท พร็อก แอด 
จ ากัด  ตามสัญญาเลขที่ ช.30/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะท าการ
ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสารไม่น้อยกว่า 2,000 คัน ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินการติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร  
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

โครงการที่ 6 : การช าระค่าโดยสารผ่าน
ระบบ QR-Code  

 

เป้าหมาย 
1) ด าเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 
2) การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ  QR-code 
จ านวน 10 เส้นทาง 
 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- องค์การร่วมกับธนาคารกรุงไทยด าเนินโครงการรับช าระค่าโดยสาร ผ่าน Krungthai QR Code 
(Quick Response Code) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการช าระค่าโดยสาร 
เพิ่มเติมจากวิธีเดิมที่ช าระด้วยเงินสด จ านวน 10 เส้นทาง ดังนี ้

1) สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – BTS จตุจักร  
2) สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  
3) สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพิน ี
4) สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง  
5) สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง (ทางด่วน) 
6) สาย 13 อู่พระราม 9 – คลองเตย 
7) สาย 47 ท่าเรือคลองเตย – กรมที่ดิน 
8) สาย 136 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) – ท่าเรือคลองเตย 
9) สาย 510 อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
10) สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ทางด่วน) 

ทั้งนี้รถโดยสารที่ให้บริการรับช าระค่าโดยสารด้วยระบบ QR Code จะมีสติ๊กเกอร์สีฟ้า 
ข้อความ “รถคันนี้รับ QR Code จ่ายได้ทุกธนาคาร” ติดบริเวณด้านหน้า – หลังรถ และบริเวณ
ประตูทั้ง 2 ข้าง  
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ 2 : เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกบัภาครัฐ 

กลยุทธ์ 3 : การเพ่ิมรายได้ 
โครงการที่ 7 : การจัดเก็บค่าตอบแทน 

ค้างช าระของรถเอกชนร่วมบริการ 
 

เป้าหมาย 
1) จ านวนหนี้ค่าตอบแทนลดลง 
จากเดือนกันยายน 2561 
2) จัดเก็บหนี้คา่ตอบแทนค้างช าระตามบันทึก
รับสภาพหน้ีได้ร้อยละ 90 ของจ านวนหนี ้
ที่มาช าระหนีต้ามบันทึกรับสภาพหนี ้

 
หนี้ค่าตอบแทนผ่อนตาม
โครงสร้างหนี้ค้างช าระ
ลดลง 
 

 
- 

 
องค์การได้ส ารวจหนี้ค้างช าระของผู้ประกอบการทุกประเภท และได้ส่งหนังสือให้ผู้ประกอบการ 

ที่ค้างช าระมาช าระเงิน กรณีผู้ประกอบการไม่มาช าระหนี้หลังจากมีหนังสือติดตามหนี้ 2 ครั้ง 
องค์การด าเนินการดังนี้ 

- องค์การจะท าหนังสือบอกเลิกสัญญา และแจ้งกรมการขนส่งทางบก ถอนรถออกจากบัญชี 
ขส.บ.11   

- มีหนังสือแจ้งส านักกฎหมาย เพื่อด าเนินการติดตามหนี้ ตามระเบียบและกฎหมาย  
ทั้งนี้ องค์การได้ตั้งเป้าหมายจัดเก็บหนี้ในปีงบประมาณ 2562 ไว้จ านวน 495 ,676,814.15 บาท 
แยกเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่  รถมินิบัส รถตู้ และรถในซอย มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 

1.  ผลการจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระรถทุกประเภท ประจ าเดือน ต.ค. 61 – ก.ย. 62 

ประเภทรถ เป้าหมาย (บาท) ผลการจัดเก็บ (บาท) % 

รถโดยสารขนาดใหญ่    
-   - รถธรรมดา 123,875,683.56 21,385,332.04 17.26 

- รถปรับอากาศ 157,325,723.08 11,381,737.08 7.23 

รถมินิบัส 49,240,227.74 1,884,659.13 3.83 

รถตู ้ 163,490,907.96 67,785,939.10 41.46 

รถหมวด 4 (ในซอย) 1,744,271.81 1,477,101.45 84.68 

รวม 495,676,814.15 103,914,768.80 20.96 

2. การจัดเก็บหนี้ค่าตอบแทนค้างช าระตามบันทึกรับสภาพหน้ี ประจ าเดือน ต.ค. 61 -  ก.ย. 62 
รถโดยสารขนาดใหญ่ 6,856,387.49 5,970,099.70 87.07 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๑๑ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

กลยุทธ์ 4 : การลดค่าใช้จ่าย 
 

โครงการที่ 8 : การจัดสรรบุคลากร 
ตามโครงสรา้งใหม ่

 

เป้าหมาย 
จัดสรรบุคลากรตามกรอบโครงสรา้งใหม่ 
ได้ร้อยละ 100 

 
 
จัดสรรบุคลากรไดต้าม
กรอบโครงสร้างใหม ่

 
 
- 

 
 
องค์การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรบุคลากรลงต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่    

(ตามค าสั่งองค์การที่ 742/2561 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561) โดยให้จัดท าแผนและพิจารณา
จัดสรรบุคลากรลงต าแหน่งตามโครงสร้างใหม่ และที่เกินข้อก าหนด ประสานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อจัดท าค าสั่งบรรจุพนักงานลงในกรอบ  

องค์การมีหนังสือ ที่  ขสมก. 279/2562 ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 น าเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาโครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ านวน
อัตราก าลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีได้ปรับปรุงให้มีขนาดกระชับลงเพื่อให้
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ลดภาระกับภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาต่อไป 

องค์การมีหนังสือท่ี ขสมก.791/2562 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงกระทรวงคมนาคม 
เพื่อติดตามการพิจารณาเรื่อง การกรับปรุงโครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

กระทรวงคมนาคมมีหนังสือท่ี คค 0206/กบท 1987 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การ
ปรับโครงสร้างองค์การ และบันทึกสั่งการ รวค. โปรดเพิ่มเติมความเหมาะสมและจ าเป็นรวมทั้งผล
ที่จะได้จากการปรับโครงสร้างขององค์กร ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

องค์การมีหนังสือที่ ขสมก.2321/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงปลัดกระทรวง
คมนาคม เรื่อง ตอบข้อมูลเพิ่มเติมการปรับโครงสร้าง ขสมก. 
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กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 
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หมายเหตุ 

โครงการที่ 9 : การเกษียณอายุกอ่นก าหนด 
(Early Retirement ) 

 

 เป้าหมาย 
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดร้อยละ 100 

สามารถด าเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

- 
 
 
 
 
 

     เพื่อให้บุคลากรขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
อัตราก าลังในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ และสอดรับกับแผนการจัดเก็บค่าโดยสารด้วยบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ( E- Ticket ) โดยเฉพาะต าแหน่ง พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงาน
สนับสนุนอื่น ๆ จึงก าหนดให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดในพนักงานทุกต าแหน่งด้วยความ
สมัครใจ  

ส านักการเจ้าหน้าที่มีหนังสือที่ สจท.438/2562 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 รวบรวมผล
ส ารวจพนักงานท่ีเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด สรุปเฉพาะพนักงานประจ าส านักงาน ไม่รวม 
พขร.และ พกส. จ านวน 2,363 คน เข้าร่วมโครงการจ านวน 288 คน ไม่เข้าร่วมโครงการจ านวน 
2,075 คน 

องค์การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด เพื่อพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ และเง่ือนไขรวมทั้งคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามค าสั่งองค์การที่ 
438/2562 ลงวันท่ี 27 มถุินายน 2562 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนดที่สนใจ 

- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๑๓ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

 โครงการที่ 10 : การบริหารจัดการรถตู้
โดยสารปรับอากาศผดิกฎหมาย 

 

เป้าหมาย 
จ านวนรถตู้โดยสารปรับอากาศผดิกฎหมาย 
เป็นศูนย ์

ไม่พบรถตูโ้ดยสารผิด
กฎหมายวิ่งให้บริการใน
เส้นทาง 

- มาตรการป้องกันการน ารถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมายมาว่ิงให้บริการ 
1. ท าหนังสือแจ้งประธานและหรือกรรมการบริหารเส้นทางรถตู้ ห้ามน ารถผิดกฎหมายหรือ

อนุญาตหรือให้การสนับสนุน   ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นนอกเหนือจากรถที่ได้รับอนุญาต
จากองค์การ มาวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสาร หากตรวจพบ จะด าเนินการบอกยกเลิกสัญญาตามระเบียบ  
ต่อไป 

2. จัดท าประกาศขององค์การ ติดประกาศท่ีท่าปล่อยรถตู้ หากมีการน ารถตูผ้ิดกฎหมาย มาวิ่ง 
รับ-ส่งผู้โดยสาร โดยน ามาร่วมวิ่งในเส้นทางรถตู้ขององค์การจะบอกเลิกสญัญาหรืออาจจะพิจารณา
ไม่ต่อใบอนุญาตในเส้นทางนั้นๆ ตอ่ไปในอนาคต 

3. จัดเจ้าหน้าที่ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2 ร่วมกับกลุ่มงานสายตรวจพิเศษสุ่ม
ตรวจสอบพื้นที่ บริเวณท่าปล่อยรถ หากตรวจพบรถตู้ผิดกฎหมาย จัดท าข้อมูลแจ้งกรมการขนส่ง
ทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจนครบาล เพื่อ
ด าเนินการทางกฎหมายและแจ้ง 1584 ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตามผลการ
ด าเนินการ 

4. ประสานงาน พล.ม.2 รอ.ขอความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าท่ีทหารในพื้นที่สุ่ม
ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

5. จัดท าฐานข้อมูลประวัติรถตู้ส่วนบุคคลผิดกฎหมายที่ตรวจพบ รถที่องค์การบอกยกเลิก
สัญญาหรือรถหมดอายุการใช้งานครบ 10 ปี แจ้งกองตรวจการขนส่งทางบกและกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล  เพื่อให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

6. มอบหมายให้เขตการเดินรถที่ 1-8 ตรวจสอบรถตู้โดยสารปรับอากาศผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบหากตรวจพบให้แจ้งกองตรวจการขนส่งทางบก สถานีต ารวจในท้องที่ด าเนินการทาง
กฎหมายทันทีและ แจ้งฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ ด าเนินการต่อไป 

7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกของ ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ โดยสุ่ม
ตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายในคราวเดียวกันหากตรวจพบ จะแจ้งกองตรวจการขนส่งทางบกและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  หน้า ๑๔ 

 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
หมายเหตุ 

องค์การแต่งตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมาย (ตามค าสั่งองค์การที่ 292 /2562 ลว. 8 พ.ค. 62 ) เพื่อเฝ้าติดตามรถตู้โดยสา รที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่    
15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

เดือน 
ตรวจพบ 

(คัน) 
ขบ. 

ออกใบสั่ง 
บก.จร. 

ออกใบสั่ง 
กสต. 

ออกใบสั่ง 
ขบ. 

ถอดป้าย 
ขสมก. 

ถอดป้าย 
เลิก

สัญญา 
เปลี่ยนรถ 

ส่ง สน. 
ด าเนินคดี 

หมายเหตุ 

 พ.ค. 62 23 19 0 0 0 20 1 1 0   

มิ.ย. 62 56 28 11 0 0 56 0 0 2 
สภ.ปากเกร็ด จับกุมแผ่นป้ายทะเบียนปลอม 
โดย ขบ., ขสมก. ร่วมจับกมุ จ านวน 2 คัน  
ส่งฟ้องศาล 

 ก.ค. 62 40 2 20 12 1 39 0 0 0   

ส.ค. 62 19 2 6 7 0 18 0 0 1 
บก.จร.ท าบันทึกจับกุม 
น าส่ง สน.ดอนเมือง เปรียบเทยีบปรับ  
จ านวน 1 คัน 

ก.ย. 62 29 2 19 5 1 17 0 0 1 
บก.จร.ท าบันทึกจับกุม 
น าส่ง สภ.ปลายบาง นนทบุรี  
ส่งฟ้องศาล จ านวน 1 คัน 

รวม 167 53 56 24 2 150 1 1 4    

 

 


