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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
Bangkok Mass Transit  Authority (BMTA)

ประวัติความเป็นมา ขสมก.
กจิการรถโดยสารประจ�าทางในกรงุเทพมหานคร 

ในสมยัก่อนเรยีกว่า รถเมล์  เข้าใจว่าคงเรยีกชื่อตาม
เรือเมล์ รถเมล์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใช้ก�าลังม้าลากจูง 
ซึ่งพระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) 
เป็นผู้รเิริ่มกจิการรถเมล์ เมื่อปี พ.ศ. 2450 วิ่งจาก
สะพานยศเส (กษัตริย์ศึก) ถึงประตูน�้าสระปทุม 
แต่เนื่องจากใช้ม้าลากจึงไม่รวดเร็วทันใจ และไม่
สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้เพียงพอ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 พระยาภกัดนีรเศรษฐจงึได้
ปรับปรุงกิจการใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เดินรถ โดยน�ารถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดมาวิ่งแทนรถเดิม
ที่ใช้ม้าลาก พร้อมทั้งได้ขยายเส้นทางให้ไกลขึ้นถงึ
บางพลู (ประตูใหม่ตลาดยอด)

การประกอบอาชีพรถโดยสารประจ�าทางได้
ขยายตวัขึ้น เมื่อรฐับาลได้สมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 

BMTA History
In the past, bus services in Bangkok were 

called “Rot Mae”, which was presumably called 
after “Rua Mae/Boat-Bus”. Originally, transport service 
was provided by horse-drawn carriages from Yodsae 
bridge (Kasat Suk) to Pratunam Sra Pathum, which was 
first introduced in 1907 by Praya Phakdi Noraset 

(Lert Setthabutr). However, the horse-drawn carriages 
were not fast and convenient enough to serve the  
firising demand of the commuters. Later in 1913, Phraya 
Phakdi Noraset modified his business, changing the 
means of transportation. He brought Ford motorcars 
in replacement of the horse-drawn carriages and  
expanded the route to Bang Plu (Pratu Mai Talad Yod).

The business of bus service rapidly expanded 
when the government built Phra Phuttha Yodfa Bridge 

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
Information on State Enterprises
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150 ปี (พ.ศ. 2475) ได้สร้างสะพานพระพทุธยอดฟ้าฯ 
เพื่อเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั ่งพระนครและ
ธนบรุ ีต่อมาในปี พ.ศ. 2476 กจิการรถเมล์เริ่มเป็น
ปึกแผ่น มเีศรษฐชีาวจนีเลง็เหน็ว่าเป็นอาชพีที่มั่นคง
และท�ารายได้ดอีย่างหนึ่ง จงึได้ก่อตั้งบรษิทั ธนนคร
ขนส่ง เดินรถจากตลาดบางล�าพูถึงวงเวียนใหญ่ 
หลังจากนั้น มีผู ้ลงทุน ตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
นอกจากนี้ รฐัวสิาหกจิ และราชการกท็�าการเดนิรถด้วย 
ได้แก่ เทศบาลนครกรงุเทพ เทศบาลนนทบรุ ีบรษิทั 
ขนส่ง จ�ากัด องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(รสพ.) และบรษิทัเอกชนอกี 24 บรษิทั รวมจ�านวน
ผู้ประกอบการในขณะนั้นมถีงึ 28 ราย

หลงัสงครามโลกครั้งที่ 2 ราชการได้ขายรถบรรทกุ
ให้เอกชนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งเอกชนได้น�ามาดดัแปลง
เป็นรถโดยสารประจ�าทาง มีการเลือกเส้นทาง 
เดินรถเอง โดยไม่ให้ซ�้ากับเส้นทางที่มีรถรางวิ่ง 
อย่างเสรกี่อให้เกดิการแข่งขนัขึ้น รฐับาลจงึได้ออก
พระราชบญัญตักิารขนส่งในปี พ.ศ. 2497 มาควบคมุ  
โดยก�าหนดใหผู้ป้ระกอบการรถโดยสารประจ�าทาง 
ต้องขออนุญาตประกอบการขนส่ง ระยะต่อมา 
การให้บรกิารรถเมล์มกีารเดนิรถทบัเส้นทางกนับ้าง 
แก่งแย่งผู้โดยสารกนับ้าง การให้บรกิารของบรษิทั
ก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การเดินรถกันอย่าง
เสรี ท�าให้เกิดปัญหาความคับคั่งของการจราจร 
เนื่องจากจ�านวนรถในท้องถนนมีมากเกินความ
จ�าเป็น ผลเสียจึงตกอยู่กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากราคาน�้ามนัในตลาดโลกได้เพิ่มสงูขึ้นอย่าง 
ฉบัพลนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา แต่ผู้ประกอบการ 
ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารให้สมดุลกับ
ราคาน�้ามันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็น
ผลให้หลายบริษัทเริ่มประสบปัญหาการขาดทุน  
บางบรษิทัมฐีานะทรดุลงจนไม่สามารถรกัษาระดบั
บริการที่ดีแก่ประชาชนต่อไปได้ จึงเป็นที่มาของ
การรวมรถโดยสารประจ�าทางต่างๆ ให้เหลือเพียง
หน่วยงานเดยีว

on the occasion of Rattanakosin Bicentennial celebration 
of 150 years (1932) in order to link the transportation 
between Phra Nakorn and Thonburi.  Later, in 1933 the 

operation of the bus service came into being.  A wealthy 

Chinese businessman foresaw that this would grow 

into a secure occupation that would earn high income.  

He therefore founded Thannanakhon Transport Company 

Limited to operate a bus line from Bang Lampu market to 

Wong Wian Yai. Eventually, more investors came in and 

numerous companies were founded. Apart from this, state 

enterprises and government agency also ran bus route 

such as Bangkok Municipality, Nonthaburi Municipality, 

the Transport Company Limited, Express Transportation 

Organization of Thailand, as well as 24 other private  

companies making the total 28 at that time.

After World War II, the government sold many 

transport trucks to the private sector, which were modified 

to become buses for public transportation. The bus route 

was identified so as not to overlap with the tram route 

and to allow competition. The government promulgated the 

Transportation Bill of 1954 in order to control and direct 

public bus operators, setting up regulations for permission 

to operate buses. In the following period, bus services 

were operated on some overlapping routes and competed 

for passengers. The services were also not of the same 

standard. The open competition created traffic congestion 

because there were too many buses on the road than 

necessary. The negative impact therefore fell on the service 

consumers, especially entrepreneurs who had to face to 

higher expenses because of the rise in the oil prices in the 

market from 1973 onwards. The operators were not able 

to increase the fare for bus rides to be in correspondence 

with the increasing price of gasoline and other expenses. 

Many companies faced losses and were not able to provide 
quality services for the public. This was the background 
which led to the creation of single bus operating service.
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ต่อมาในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2518 สมยัรฐับาล 
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้มมีตขิองคณะรฐัมนตร ีให้รวมรถโดยสารประจ�าทาง 
ในกรุงเทพมหานครเป็นบริษัทเดียวเรียกว่า “บริษัท 
มหานครขนส่ง จ�ากัด” เป็นรูปรัฐวิสาหกิจประเภท
บริษัท จ�ากัด รัฐบาลถือหุ้น 51% และเอกชนถือ
หุ้น 49% แต่การจดัตั้งบรษิทั มหานครขนส่ง จ�ากดั  
ในขณะนั้นมีป ัญหาบางประการด้านกฎหมาย 
การจัดตั้งในรูปแบบของการประกอบการขนส่ง  
ต่อมาในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช เป็น
นายกรฐัมนตร ีจงึได้ออกพระราชกฤษฎกีาการจดัตั้ง 
เป็นองค์การของรัฐ ชื่อว่า “องค์การขนส่งมวลชน

กรงุเทพ” เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2519

โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดจากบริษัท 
มหานครขนส่ง จ�ากัด มาขึ้นกับองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการ
สาธารณูปโภค ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มี
ภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดรถ
โดยสารประจ�าทาง วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู ้โดยสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง  
5 จงัหวดั คอื นนทบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ 
สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผู้ใช้บริการ
ประมาณกว่า 3 ล้านคนต่อวัน นอกจากนี้  
ยงัมหีน้าที่ในด้านประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั 
หรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล 
เนือ่งจากกจิการเดนิรถโดยสารประจ�าทาง 

จัดเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรัฐ  

ที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

และปานกลางเป็นหลัก การด�าเนินงาน 

จึงมุ ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  

ในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้มี 

รายได้น้อยโดยไม่หวงัผลก�าไร การจดัเกบ็ 

ค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตราต�่ากว่าต้นทุน ตามที ่

รัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย การให้บริการของ 
ขสมก. มุ ่งเน ้นในด ้านความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภยั และประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางของ
ผู้โดยสารเป็นหลกั
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In September 1975, when M.R. Kukrit  

Pramoj was Prime Minister, a Cabinet resolution 
combined all bus operators into one entity called 
Mahanakhon Transport Company Limited which was 
a state enterprise in the form of a “company limited” 
with the government holding 51% share and the 
private sector holding 49% share. However, the 
creation of Mahanakhon Transport Company Limited 
at that time created certain legal problems in term 
of creating a bus operating agency. Later, when 
M.R. Seni Pramoj became Prime Minister, a Royal  
Decree was issued to create a state agency called the 
Bangkok Mass Transit  Authority on 1 October 1975.

Overall, all bus operations of the Mahanakhon 
Transport Company Limited were transferred to the 
Bangkok Mass Transit  Authority which was a state 
enterprise in the public utility category under the 
Ministry of Transportation.  Its duties and scope of 
work are to provide public bus services and provide 
sending off and pick up services for passengers in 
the Bangkok area and nearby provinces, namely,  
Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut 
Songkhram and Nakhon Pathom. There are over  
3 million passengers who use the service daily. 
Aside from this, the agency is tasked with other  

operations related to transportation of passengers. 

This is because public bus services are a type of 

state utility provided to those with low or medium 

income. As a core principle of the work, the 

agency is carrying out the government policy 

to assist low income earners without expecting 

profit. The collection of bus fare is therefore 

lower than the cost, which is according the 

government policy. The services of BMTA focuses 
on providing services which are convenient, quick, safe, 
and at low cost for passengers to travel.
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วิสัยทัศน์ (Vision)
 

 ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึง 
การให้บรกิาร ประสานเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่ง
มวลชน และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

Sustainable mass transportation, 
international standard service, public  
accessibility, mass transportation network link 
and environmental friendly
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ภารกิจ (Duty and Responsibility)
 

จดับรกิารรถโดยสารประจ�าทางวิ่งรบัส่งผูโ้ดยสารในเขตกรงุเทพมหานคร
และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมทุรสงคราม และนครปฐม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในด้านประกอบการอื่นๆ  
ที่เกี่ยวกบัหรอืต่อเนื่องกบัการประกอบการขนส่งบคุคล

To provide bus services for passengers in Bangkok and 5 provinces 
nearby, namely, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Songkhram 
and Nakhon Pathom. To provide also other services related to all types of 

mass transit.
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พันธกิจ (Mission)

พฒันาระบบการให้บรกิารขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจ�าทาง ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
อย่างยั่งยนื เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารได้สะดวก รวดเรว็ ประหยดั และปลอดภยั รวมทั้งพฒันา
ระบบการเดนิรถให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกบัระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ประยกุต์ใช้วธิกีารจดัการและเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั เพื่อน�าไปสูก่ารลดต้นทนุและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม ปรบัปรงุโครงสร้างและการบรหิารจดัการให้เอื้อ
ต่อการปฏบิตัติามภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

To develop the mass transportation service by bus in Bangkok and nearby provinces in a sustainable 
way, allowing people to access the service easily, rapidly, economically and safely, including to improve bus 
route and the management of bus transit system in accordance to public mass transit system. To apply the 
management method and modern technology in order to reduce cost while being environmentally-friendly. 
To improve its structure and management in order to accomplish the mission efficiently.



Bangkok Mass Transit Authority

09

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
1. เพื่อพฒันาศกัยภาพขององค์กรให้สามารถ

ด�าเนินการตามภารกิจหลักที่กฎหมายก�าหนด 
ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจตาม
ความต้องการของสาธารณะได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และสามารถพึ่งพาตวัเองได้ในอนาคต ไม่เป็นภาระ
ต่อภาครฐั

2. เพื่อปรบัปรงุโครงสร้าง อตัราก�าลงั และ
การบริหารจัดการขององค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ตามภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

3. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการให้บรกิาร
ขององค์กรให้สามารถรองรบัการขยายตวัของระบบ
ขนส่งมวลชนในภาพรวมและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

Objectives

1. To improve the organization’s efficiency 
operations in order to follow its main mission  
according to the law, to the government policy and 
to the public need and self-contained in the future, 
not to be a burden to the government sector.

2. To improve the organization’s structure, 
manpower and management in order to follow its 
main mission efficiently.

3. To increase its capabilities as service 
provider to support the expansion of overall mass 
transit system and to be environmentally friendly. 
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เป้าหมาย

1. ให้บริการรถโดยสารประจ�าทางส�าหรับ
ประชาชนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลในการ
เดินทางประกอบธุรกิจและด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน
อย่างสะดวกสบายและปลอดภยั

2. พฒันาคณุภาพการให้บรกิาร โดยการจดัหา 
รถโดยสารปรบัอากาศ NGV มาให้บรกิาร เพื่อลด
มลพษิในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

3. พัฒนาระบบการขนส่งให้มีการเชื่อม
ประสานกนัอย่างบรูณาการ โดยการปรบัปรงุเส้นทาง 
ให้สามารถเชื่อมต่อกบัระบบขนส่งรปูแบบอื่น อาท ิ
รถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้า BTS และจดัท�าตั๋วร่วม

Goals

1. To provide bus service for passengers in 
Bangkok and nearby provinces to commute to work 
and carry out normal daily life conveniently and safely.

2. To improve the service quality by providing 
air-conditioned NGV buses to reduce pollution in 
Bangkok and nearby provinces.

3. To improve and integrate the transportation 
system by modifying some routes to possibly  
connect with the other types of mass transport such 
as Metropolitan Rapid Transit and BTS sky train and 
combined ticket.
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ ที่มีต่อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Statement of Direction of Shareholders and Government Sector to Bangkok 
Mass Transit  Authority

กระทรวงการคลงั ได้ประสานกบัคณะกรรมการ 
จดัท�าบนัทกึข้อตกลงฯ (รายสาขา) กระทรวงคมนาคม 
ในฐานะกระทรวงเจ้าสงักดั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) และส�านักงานนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพื่อสรุปแนว
นโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐั (Statement of Directions : 
SODs) ที่มตี่อ ขสมก. ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ก�ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ และชี้ประเดน็ที่ ขสมก. ควร
ให้ความส�าคญัและเร่งด�าเนนิการ ตลอดจนใช้เป็น
แนวทางในการก�าหนดตวัชี้วดัส�าหรบัการประเมนิ
ผลการด�าเนนิงานของ ขสมก. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบาย 
ผู้ถอืหุ้นภาครฐั  (Statement of Directions : SODs) 
ที่มตี่อ ขสมก. ม ี3 ระดบั ดงันี้

แนวนโยบายส�าหรบัรฐัวสิาหกจิในภาพรวม

1. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐาน 
การด�าเนนิงานที่มปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล 

แนวนโยบายส�าหรบัรฐัวสิาหกจิในสาขา

ขนส่ง

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
การขนส่งเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการ 
ให้มีมาตรฐานสนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริม
บทบาทการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน

แนวนโยบายผู ้ถือหุ ้นภาครัฐที่ มีต ่อ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

3. พัฒนาคุณภาพการให ้บริการและ
ปรับปรุงเส้นทาง ให้สามารถรองรับการขยายตัว 
ของระบบขนส่งในภาพรวมและแก้ไขปัญหา
ทางการเงนิอย่างเป็นรูปธรรม

The Ministry of Finance  coordinated  with the 
Committee on Drafting Agreement (sectoral) of the 
Ministry of Transportation as the overseeing agency, 
as well as coordinating with other agencies such 
as the Office of Transportation and Traffic Policy and  
Planning and Office of the National Economic and 
Social Development Board, in order to formulate the 
statement of direction for BMTA. This statement will 
be used as a guideline for many state enterprises and 
identifying points in which the BMTA should prioritize 
and expedite. This will also be used as the guideline 
in identifying indicators for evaluation of the BMTA’s 
work. The statement of direction for BMTA has three 
levels namely : 

Overall statement of direction of state  

enterprise

1. To be a mechanism to move forward the 
strategy for economic and social development of the 
country on the basic of efficiency and good governance.

Transportation Sector State Enterprises

2. Develop basic infrastructure and transportation 
networks, linking with networks and providing  
services of good standard, support mass transportation 
services, and develop logistic system to increase 
national competitiveness and support the participation 
of the private sector.

Shareholder Statement of Direction

3. Develop the quality and services of route to 
correspond with the expansion of the transportation 
system in the overall picture as well as concretely 
overcome financial issues.
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบการ

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงาน 
รฐัวสิาหกจิประเภทสาธารณปูโภค สงักดักระทรวงคมนาคม 
จัดตั้งขึ้นโดย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ พทุธศกัราช 2519 (ประกาศใช้เมื่อวนัที่  
19 ตลุาคม 2519) มวีตัถปุระสงค์ ดงัต่อไปนี้

1. ประกอบการขนส่งบคุคลในกรงุเทพมหานคร 
และระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม 
จงัหวดันนทบรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
และจงัหวดัสมทุรสาคร

2. ประกอบการอื่นที่เกี่ยวกบัหรอืต่อเนื่องกบั
การประกอบการขนส่งบคุคล

Type of operation and 
  characteristics

The Bangkok Mass Transit  Authority is a 
state enterprise in the public utility category under 
the Ministry of Transportation, which was created 
under the Royal Decree establishing the Bangkok 
Mass Transit  Authority in 1976 (announced on 19 
October 1976) with the following objectives : 

1. Operate mass transportation of passengers in 
Bangkok and between Bangkok with the provinces of 
Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan 
and Samut Sakhon.

2. Operate other services related or continuous from 
mass transportation services.
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ชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร และสัดส่วนการถือหุ้น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป

ชื่อ    องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
ประเภทธุรกิจ ประกอบการขนส่งบคุคลในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
สถานที่ตั้ง ส�านกังานใหญ่ 131 ถนนเทยีมร่วมมติร ห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์:  0 2246 0339, 0 2246 0741-4 Call Center 1348
โทรสาร 0 2247 2189
เว็บไซต์ www.bmta.co.th

ขสมก. เป็นรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงการคลงัเป็นผู้ถอืหุ้น 100 เปอร์เซน็ต์

Name, Type of Business, Location, Telephone number, Facimile and  
Shareholder information that the State Enterprise directly holds 25% and up

Name Bangkok Mass Transit  Authority

Type of Business Provide mass transit in Bangkok and nearby provinces

Location Head Office 131 Thiemruam-mitre Rd., Huaykwang, Bangkok 10320 

Telephone 0 2246 0339, 0 2246 0741-4 Call Center 1348

Facimile 0 2247 2189

Website www.bmta.co.th

BMTA is a state enterprise under the Ministry of Transportation, the Ministry of Finance holds  

100% share.

Bangkok Mass Transit Authority
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รายการ
Items

ปีงบประมาณ/Fiscal year

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

 สนิทรพัย์รวม 
 Total assets

4,201.03 5,093.64 7,673.29 9,020.63 7,871.85 7,479.67 

 หนี้สนิรวม
 Total liabilities

57,258.56 62,118.84 69,666.68 76,146.40 81,927.52 86,873.54 

 ทนุและส่วนเกนิทนุ
 Capital & paid-in surplus 

11,474.89 11,474.62 11,479.01 11,473.56 11,473.10 11,472.69 

 ก�าไร (ขาดทนุ) สะสม
 Accumulated profit (loss) 

(64,532.41) (68,499.82) (73,472.40) (78,599.33) (85,528.76) (90,866.56)

 ส่วนของทนุ
 Equity 

(53,067.53) (57,025.20) (61,993.39) (67,125.77) (74,055.66) (79,371.16)

 รายได้จากการด�าเนนิงาน
 Operating income 

6,803.34 7,394.61 7,166.01 7,084.80 6,853.79 6,781.00 

 รายได้รวม (รวมได้อื่น ๆ) 
 Total revenue (including others)

7,188.28 7,767.27 7,985.04 7,901.29 7,754.86 7,489.89 

 ค่าใช้จ่ายรวม 
 Total expense 

14,080.59 9,468.31 12,957.62 13,028.21 13,197.25 12,804.97 

 ดอกเบี้ยจ่าย 
 Interest payable

2,021.70 2,266.37 2,323.35 2,242.47 2,653.02 2,756.98 

 ขาดทนุสทุธิ
 Net loss 

(6,892.31) (3,967.41) (4,972.58) (5,126.92) (5,442.38) (5,315.08)

 EBITDA 
 (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย, ค่าเสื่อม)
 (excluding interest payable,
 depreciation) 

(4,184.84) (1,376.57) (2,386.77) (2,619.13) (2,660.70) (2,502.75)

      

 ค่าใช้จ่ายบคุคล
 Personnel expense 

4,703.96 4,779.13 4,929.83 5,248.74 5,425.28 4,978.48 

 สนิทรพัย์หมนุเวยีน
 Current assets 

1,298.78 2,485.74 3,238.57 3,682.96 4,722.58 5,103.39 

 หนี้สนิหมนุเวยีน
 Current liability 

10,613.45 10,423.79 10,789.15 15,678.02 16,848.29 18,554.09 

สถานะทางการเงิน
Financial Statement

หน่วย : ล้านบาท
Unit : million baht



Bangkok Mass Transit Authority

15

รายการ
Items

ปีงบประมาณ/Fiscal year

2551
2008

2552
2009

2553
2010

2554
2011

2555
2012

2556
2013

 ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม
 Total expense/total revenue

1.96 1.22 1.62 1.65 1.70 1.70 

 ค่าใช้จ่ายบคุคล/ค่าใช้จ่ายรวม (%)
 Personnel expense/total expense (%) 

0.33 0.50 0.38 0.40 0.41 0.38 

 ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม (%) 
 Interest payable/total revenue (%)

0.28 0.29 0.29 0.28 0.34 0.37 

 สภาพคล่องทางการเงนิ อตัราส่วน
 Liquidity ratio current ratio 

      

 เงนิหมนุเวยีน
 (current assets/current liability) 

      

 (สนิทรพัย์หมนุเวยีน/หนี้สนิหมนุเวยีน)
 (current assets/current liability) 

0.12 0.24 0.30 0.23 0.28 0.28 

 ความสามารถในการท�าก�าไร (%) 
 Profitability ratio (%)

      

 อตัราส่วนก�าไรสทุธิ
 Net profit margin 

      

 (ก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษ/ียอดขายสทุธ)ิ
 (net profit after tax/net sales) 

(95.88) (51.08) (62.27) (64.86) (70.18) (70.96)

    

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial ratio

หน่วย : ล้านบาท
Unit : million baht
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ปัจจยัทีม่ผีลกระทบหลกัต่อกจิการ
ปัจจัยภายใน

1. การขาดทนุจากการด�าเนนิงานและหนี้สนิ
สะสม ซึ่ง ขสมก.ไม่มเีงนิทนุประเดมิตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ท�าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงนิ ประกอบกบันโยบาย
ของรฐัที่ควบคมุอตัราค่าโดยสาร (ผ่านคณะกรรมการ 
ควบคมุการขนส่งทางบกกลาง) ก�าหนดราคาค่าโดยสาร 
ต�่ากว่าต้นทนุที่แท้จรงิ จงึเป็นผลท�าให้ ขสมก.ขาดทนุ
อย่างต่อเนื่อง ณ เดือนกันยายน 2556 มีหนี้สิน 
85,638.916 ล้านบาท และมสีนิทรพัย์  7,063.618 ล้านบาท 
ทั้งนี้ประเด็นด้านการขาดทุนและหนี้สินสะสมนี้  
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจดัเกบ็ค่าโดยสารได้ต�่ากว่า
เป้าหมาย และมค่ีาใช้จ่ายที่สงู ท�าให้ ขสมก.ต้องกูเ้งนิ
เพื่อน�ามาช�าระหนี้สนิทางการค้า และหนี้สนิอื่น ๆ

2. โครงสร้าง ขสมก. มขีนาดใหญ่ เป็นสงัคม 
ผูส้งูอาย ุมกีารบรหิารจดัการแบบราชการไม่สามารถรบั
สมคัรพนกังานใหม่ได้  เนื่องจากมต ิครม. ปี 2538  มใิห้ 
ขสมก.เพิ่มอตัราก�าลงัพนกังานหลงัจากเกษยีณอาย ุ
ท�าให้ ขสมก.มพีนกังานอยูใ่นวยัสงูอายเุป็นส่วนมาก 
ถึงแม้ว่าจะคัดเลือกพนักงานขับรถโดยสารและ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่มีความรู้ความสามารถ  
มาท�างานในต�าแหน่งพนกังานส�านกังาน แต่จะไม่ตรง
กบัสายงาน ท�าให้ขาดนวตักรรมและแนวคดิใหม่ๆ 
รวมทั้งขาดการประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนการท�างาน 
ต้นทนุด้านบคุลากรสงู โดยมค่ีาใช้จ่ายด้านพนกังาน 
57.93% ของค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานทั้งหมด 
เนื่องจากในกิจการต้องใช้แรงงานเป็นส่วนมาก  
ซึ่ง ขสมก.มกีารปรบัค่าจ้างเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 6.5%

3. พื้นฐานทรพัย์สนิมไีม่เพยีงพอ โดยมสีถานที่ 
ท�าการ พื้นที่จอดเกบ็รถโดยสารและสถานที่ซ่อมบ�ารงุ 
ที่เป็นทรพัย์สนิของ ขสมก. จ�านวน 8 แห่ง ท�าให้ต้อง
เช่าจากรฐัวสิาหกจิและจากเอกชน จ�านวน 12 แห่ง 
โดยอูจ่อดรถที่เช่าจากเอกชนมรีาคาค่อนข้างสูงและ
บางอูป่รบัราคาเพิ่มขึ้นเมื่อต่อสญัญา จงึท�าให้ ขสมก.
ไม่สามารถจดัหาอูจ่อดรถในระยะเวลาสั้นๆได้ ท�าให้
เกดิภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

Main Factors Affecting the BMTA 
Business
Internal Factors

1. The accumulated liabilities and operation loss 
which BMTA originally did not have starting fund have 
made the organization lack financial liquidity. Besides, the 
government’s policy (through the Committee of Central Land 
Transportation) which controls and regulates the service fare 
has fixed the fare rate lower than the actual cost. These 
factors have caused BMTA experience a consecutive loss 
with liability 85,638.916 million baht and assets 7,063.618  
million baht as of September 2013. The deficit and accumulated 
debt partly result from the fare collection which is lower 
than target as well as the high expenditure. Therefore, 
BMTA needs to borrow to pay for trade liability and others.

2. BMTA has a big organizational structure which 
is also an aging society, having a specific bureaucratic  
management style and it cannot also recruit new  
employees. The Cabinet resolution in 1995 does not allow 
BMTA to increase its manpower after staff retirement,  
resulting in the high number of elderly employees. Although 
some competent drivers and fare collectors are selected 
to work as employees in the office, their abilities does not 
exactly fit in the work type, resulting in lack of innovation 
and applied technology in work. BMTA business is labour 
intensive and has high cost of personnel with the personnel 
expense 57.93% of total operation cost. Its wage has been 
increased 6.5% yearly.

3. BMTA does not have sufficient property. BMTA’s 
property consists of the office, space for bus garages and 
place for bus maintenance, totaling only 8 properties. Therefore 
12 more are rented from other state enterprises and private 
companies which are likely expensive and sometimes the 
price is increasing at the time of contract renewal. BMTA cannot 

find a new place for parking buses in such a short notice, 

therefore the organization’s expense continuously increases. 
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ปัจจัยภายนอก
1. ความขัดแย้งทางด้านนโยบายของรัฐ  

ขสมก.มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม 
โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
มีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมอัตราค่าโดยสาร 
ไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารตามต้นทุน
ที่แท้จริงและการให้ส่วนลดแก่ผู้โดยสารบางกลุ่ม  
ท�าให้ ขสมก.เกิดข้อจ�ากัดในการให้บริการจึง 
ส่งผลกระทบต่อการจัดหารายได้ ในขณะเดียวกัน
กระทรวงการคลัง โดยส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ผูก้�ากบัดแูลหลกัเกณฑ์
และตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ คือ การเพิ่มรายได้ 
ลดการขาดทุน และมีผลก�าไรจากการด�าเนินงาน 
แต่นโยบายของรฐัให้การสนบัสนนุโครงการรถยนต์
คนัแรก ท�าให้ประชาชนใช้บรกิารรถโดยสารประจ�า
ทางลดลง วตัถปุระสงค์ของหน่วยงานที่ก�ากบัดูแล
ไม่มคีวามสอดคล้องกนั

2. สภาพแวดล้อมในการประกอบการไม่ 
เอื้ออ�านวย จากสภาพการจราจรที่ตดิขดัของโครงการ
รถยนต์คันแรก การก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก  
และการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมทั้งการชมุนมุ
ทางการเมอืง ท�าให้มกีารปรบัเปลี่ยนเส้นทางการให้
บรกิาร การเดนิทางใช้ระยะเวลาต่อเที่ยวมากขึ้น ส่งผล 
ต่อต้นทนุทั้งในด้านค่าน�้ามนัเชื้อเพลงิและค่าใช้จ่าย
พนกังาน คณุภาพในการให้บรกิารลดลง  รถขาดช่วงและ
ผู้โดยสารรอรถนาน  ผูโ้ดยสารเปลี่ยนไปใช้รถสาธารณะ 
ประเภทอื่น  ๆที่ได้รบัความสะดวกและรวดเรว็กว่า

3. เส้นทางการเดินรถภาพรวมยังขาดความ
เป็นระบบ เนื่องจากความเจริญขยายตัวออกไป
นอกเมอืงจงึต้องมกีารปรบัปรงุขยายเส้นทางเดนิรถ
ตามไปด้วย ประกอบกับการก�ากับดูแลที่มุ่งเน้น
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและผลประโยชน์ของ 
ผูป้ระกอบการเป็นหลกั จงึท�าให้เส้นทางมคีวามวกวน 
และซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น ท�าให้ต้นทนุทั้งระบบเพิ่มขึ้น 
เช่น ต้องใช้รถจ�านวนมากในการให้บริการ และมี
เส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง (สาย) จ�านวนมาก
ทบัซ้อนกนัอยู่ในช่วงของถนนเดยีวกนั เป็นต้น

External Factors
1. Policy conflict of the government : BMTA is  

a state enterprise under the Ministry of Transportation.  
The Committee of Central Land Transportation is authorized 
to control the bus fare, and it does not allow BMTA to 
increase or adjust the fare according to the actual cost, 
at the same time, offering discounts to some passenger 
groups. BMTA has limitation to render services, affecting 
its earning income. At the same time, the Ministry of 
Finance by the State Enterprise Policy Office (SEPO)  
supervises over the efficiency index, namely to increase 
income, reduce deficit and make profit from operation.  
However, the government’s policy which supports the 
First Car Project reduces the demand in using public 
transportation. Therefore, there is a conflict in objectives 
of the agencies supervising BMTA. 

2. Non-beneficial operation environment : The heavy 
traffic congestion resulting from the First Car Project, 
tunnels building at many intersections and BTS lines  
construction, including the political rallies, causes BMTA to 
adjust its bus routes. It takes more time to travel, affecting 
BMTA’s operation costs, namely fuel, employee expense 
and the service quality which is decreased (long waiting 
time for passengers and no bus shown as schedule).  
The passengers change to use other types of public 
transport which is faster and more convenient. 

3. The overall bus routes picture is still unorganized. 
The city growth is expanding to the suburban area, so the 
bus routes have to be adjusted and expanded as well. 
Moreover, the bus supervision mainly emphasizes the 
traffic order and the operators’ benefits, resulting in the 
complex bus routes and increasing the cost of the whole 
system, such as a lot of buses needed for service and 
having many overlapping bus routes, and so on.
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต 
Industrial situation and future prospects

การให้บริการรถโดยสารในปี 2556 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 

ผู้โดยสารที่ใช้บรกิารรถโดยสาร ขสมก.ต่อวนัเท่ากบั 
694,233 คน แบ่งออกเป็นรถปรบัอากาศ 224,258 คน,  
รถธรรมดา 165,628 คน และรถเมล์ฟรจีากภาษขีอง
ประชาชนจ�านวน 304,347 คน โดยจดัรถวิ่งให้บรกิาร
ในเส้นทางต่าง ๆ ดงันี้

รายละเอยีดการให้บรกิารเดนิรถโดยสารประจ�าทาง 
ในเขตกรงุเทพมหานครปรากฏตามตารางที่ 1 ดงันี้

(1) จ�านวนรถโดยสารประจ�าทางรวม 15,821 คนั 
แยกเป็น

- รถโดยสารองค์การ 115 เส้นทาง มรีถโดยสาร
ทั้งสิ้น 3,416 คนั หรอืคดิเป็นร้อยละ21.59 แยกเป็น
รถธรรมดา 1,579 คนั รถปรบัอากาศ 1,717 คนั และ
รถ PBC จ�านวน 120 คนั

- รถเอกชนร ่วมวิ่งบริการ 339 เส ้นทาง  
มีรถโดยสารทั้งสิ้น 12,405 คัน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 78.41  แบ่งเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ จ�านวน  
3,869 คนั คดิเป็นร้อยละ 24.45, รถมนิบิสั จ�านวน 
1,028 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.50, รถเล็กวิ่งในซอย  
จ�านวน 2,266 คัน คิดเป็นร้อยละ 14.32, รถตู้
โดยสารปรับอากาศ จ�านวน 5,055 คัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.95 และรถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยาน
สวุรรณภูม ิจ�านวน 187 คนั คดิเป็นร้อยละ 1.18

- ร ว ม ร ถที่ วิ่ ง ใ ห ้ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ชน ใ น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล ้ เคียงทั้งสิ้น  
15,821 คนั วิ่งให้บรกิารใน 454 เส้นทาง ซึ่งรถโดยสาร 
ประจ�าทางแต่ละประเภทมีรูปแบบการให้บริการที่
แตกต่างกันไป ซึ่ง ขสมก.มีนโยบายในการก�ากับ
ควบคมุ ดแูลกจิการรถโดยสารประจ�าทางทกุประเภท 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งด้านอัตรา 
ค่าโดยสาร ความสะดวก ความปลอดภยั รวมทั้งกริยิา
มารยาทในการให้บริการของพนักงานประจ�ารถ 
และบคุคลที่เกี่ยวข้อง

Bus services for 2013  
In fiscal year 2013, there were a total of 

694,233 passengers who used the services of 
BMTA. This can be divided into 224,258 passengers 
in air-conditioned buses, 165,628 passengers in  
regular buses and 304,347 passengers in free buses 
funded from the taxes. These buses serviced the 
following routes :  

Details of bus services in the Bangkok area,  
as per Chart 1 attached - 

(1) Number of buses totaled 15,821, as  
follows  

- BMTA buses in 115 routes, with 3,416 buses 
or 21.59 percent. Of this number, there are 1,579 
regular buses, 1,717 air-conditioned buses and 120 
PBC vehicles 

- Private joint bus in 339 routes, with 12,405 
buses or 78.41 percent. Of this number, there are 
3,869 big buses (24.45 percent), 1,028 Minibuses 
(6.50 percent), 2,266 Shuttles in sois (14.32 percent), 
5,055 Air-conditioned vans (31.95 percent) and 187 
Suvarnnabhumi Airport connection vans (1.18 percent) 

- In total, there are 15,821 buses servicing the 
Bangkok area and nearby provinces, in 454 routes. 
Each bus service type offer a wide range of services. 
BMTA upholds the pol icy of administer ing 
and operating all types of bus services for the greatest 
benefit of the people, in terms of bus fares, convenience, 
safety, including in providing services from bus 
conductors and related staff in a polite and  
courteous manner
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงจ�านวนรถและเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทาง พ.ศ. 2556
Chart 1  Number of buses and routes for 2013

จ�านวนรถ ณ 30 กันยายน 2556/ Number of buses as of 30 September 2013

ประเภทผู้ให้บริการ/ Type of service จ�านวนรถ
Buses

ร้อยละ
Percentage

จ�านวนเส้นทาง
Routes

ร้อยละ
Pecentage

รถ ขสมก./BMTA buses 3,416 21.59 115 25.33

รถร่วมบรกิาร (รถใหญ่)
Private joint buses (big buses)

3,869 24.45 100 22.03

รถมนิบิสั/Mini-buses 1,028 6.50 (42) -

รถเลก็วิ่งในซอย/Shuttles in sois 2,266 14.32 112 24.67

รถตู้โดยสารปรบัอากาศ/Air-conditioned vans 5,055 31.95 120 26.43

รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
Suvarnnabhumi Airport connection vans

187 1.18 7 1.54

รวม/Total 15,821 100 454 100

หมายเหตุ : ตัวเลข ( ) จ�านวนเส้นทางที่วิ่งร่วมกับเส้นทางของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยจะไม่มาคิดรวมกับ
จ�านวนเส้นทางที่ได้รบัอนญุาต

Note : Numbers in ( ) indicate routes shared with regular and air-conditioned vehicles in normal traffic, without  
counting authorized routes

(2) จ�านวนเส้นทางการเดินรถในปี 2556 
มีจ�านวนเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางรวมทุก
ประเภทจ�านวน 454 เส้นทาง แบ่งเป็น

- เส้นทางการเดนิรถ ขสมก. จ�านวน 115 เส้นทาง
- เสน้ทางการเดนิรถบรษิทัเอกชนร่วมบรกิาร  

(รถใหญ่) จ�านวน 100 เส้นทาง
-  เส้นทางการเดินรถเล็กในซอย จ�านวน 

112 เส้นทาง
- เส้นทางการเดนิรถตูโ้ดยสาร (รวมรถตู ้ CNG) 

จ�านวน 120 เส้นทาง
- เส้นทางรถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศสุวรรณภูม ิ

จ�านวน 7 เส้นทาง
เมื่อพิจารณาสัดส่วนเส้นทางการเดินรถ

โดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครจ�าแนก
แต่ละประเภท พบว่า เส้นทางรถตู้โดยสารปรับ
อากาศ มสีดัส่วนมากที่สดุคอืร้อยละ 26.43 รองลงมา
ได้แก่ เส้นทางรถโดยสาร ขสมก. คดิเป็นร้อยละ 25.33 

(2) Number of routes in 2013 including all types 
of buses in 454 routes, as follows 

- 115 routes for BMTA buses
- 100 routes for Private joint buses
- 112 routes for Shuttles in sois 
- 120 routes for passenger vans (including CNG) 
- 7 routes for Suvarnnabhumi Airport  

  connection vans 
When considering the proportion of passenger 

bus route types in the Bangkok area, it is found that 
Air-conditioned buses had the highest share with 
26.43 percent, followed by BMTA buses with 25.33 
percent and as the third highest share of route type 
are the shuttles in sois with 24.67 percent. 

Currently, the government sector’s policy 
is the conserve energy and fuel, as well as to  
decrease pollution. The NGV gas project was therefore 
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โดยมเีส้นทางรถเลก็วิ่งในซอย มจี�านวนเส้นทางเป็น
ล�าดบัที่ 3 คดิเป็นร้อยละ 24.67

ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายประหยัดพลังงาน
น�้ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษ จึงสนับสนุนให้มี
โครงการใช้ก๊าซ NGV อย่างแพร่หลาย ทั้งรถยนต์
ขนส่ง รถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล และเพื่อ
สนองนโยบายภาครัฐ องค์การได้ร่วมในโครงการ 
ดงักล่าว โดยน�ารถรถโดยสาร ขสมก. และรถเอกชน 
ร่วมบรกิาร ร่วมกบักระทรวงพลงังาน และ ปตท. 
จัดท�าโครงการสนับสนุนใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลงิส�าหรบัรถโดยสาร เนื่องจากปัจจบุนัน�้ามนั
เชื้อเพลงิได้ปรบัราคาสงูขึ้น ดงันั้น เพื่อชะลอการขึ้น
ค่าโดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผูใ้ช้บรกิาร
และเพื่อลดการใช้ปรมิาณน�้ามนั จงึไดป้รบัเปลี่ยน
เครื่องยนต์รถโดยสารที่ใช้น�้ามนัดเีซลเป็นเชื้อเพลงิเป็น
เครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชื้อเพลงิ ตลอดจน 
สนบัสนนุให้น�ารถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชื้อเพลงิ (CNG) มาให้บรกิารประชาชน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ�านวนรถโดยสารที่ใช้น�้ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
Chart 1 Number of buses using diesel and natural gas as fuel

ประเภทผู้ให้บริการ
Type of service

จ�านวนรถ ณ 30 กันยายน 2556
Buses as of 30 September 2013 รวม

Totalจ�านวนรถใช้น�้ามันดีเซล
Buses using diesel

จ�านวนรถใช้ก๊าซธรรมชาติ
Buses using natural gas

รถ ขสมก./BMTA buses 2,977 439 3,416

รถร่วมบรกิาร (รถใหญ่) 
Private joint buses (big buses)

- 3,869 3,869

รถมนิบิสั/Mini-buses - 1,028 1,028

รถเลก็วิ่งในซอย/Shuttles in sois 1,813 453 2,266

รถตู้โดยสารปรบัอากาศ
Air-conditioned vans

30 5,025 5,055

รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
Suvarnnabhumi Airport connection vans

- 187 187

รวม/Total 4,820 11,001 15,821

widely supported for vehicles used for moving and  
transportation, as well as public buses and private 
passenger vehicles. To support this government policy, 
the BMTA joined in such program and, jointly with 
the Ministry of Energy and PTT Plc., embarked on a 
project to use natural gas as fuel for BMTA buses 
and private joint buses. At present, fuel prices are 
increasingly high. To delay the increase in bus fares, 
which will affect the public, and to decrease the use 
of gasoline, the BMTA has converted bus engines 
that normally use diesel gasoline to use natural gas. 
Moreover, the BMTA has supported the use of 
Compressed Natural Gas (CNG) as fuel for new buses 
servicing the public.   
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แนวโน้มการให้บรกิาร และแผนโครงการ 
ในอนาคต

การเดินทางของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่
จะเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ เพราะมีเส้นทาง
ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมต่อไปยงัระบบขนส่งรูปแบบอื่น อาท ิรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ, รถไฟฟ้า BTS, รถแอร์พอร์ตลงิก์ และรถแทก็ซี่ 
ได้อีกด้วย แต่ในปัจจุบันการให้บริการยังประสบ
ปัญหาในเรื่องการให้บรกิาร เช่น วิ่งแย่งผู้โดยสาร 
ขบัขี่ด้วยความเรว็ และจอดรถรอรบัผู้โดยสารตาม
ป้ายรถโดยสารประจ�าทางนาน ส่งผลให้การจราจร 
ติดขัดเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาของระบบขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะเป็นระบบ กระทรวงคมนาคม จงึมนีโยบาย 
ในการน�าระบบเทคโนโลยีทั้งระบบ GPS และ
ระบบตั๋วร่วม (E-ticket) มาติดตั้งบนรถโดยสาร
สาธารณะ เพื่อจดัเกบ็ข้อมลูและเชื่อมโยงไปยงัศนูย์
ควบคุมสามารถบริหารจัดการการเดินรถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนารูปแบบการให้
บรกิารให้มคีณุภาพมากขึ้นจงึมแีผน/โครงการดงันี้.-

1. แผนพัฒนาการให้บริการด้วยรถโดยสารและ
การเชื่อมประสานกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น 

เพื่อ เป ็นการพัฒนาการให ้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และเชื่อมประสานกับระบบขนส่ง 
รูปแบบอื่นๆ อาท ิรถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้า 
BTS ตลอดจนการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเดินรถให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานการให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิารได้อย่างทนัเวลา (Real 
time) รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการเชื่อมต่อ 
ระหว่างระบบขนส่งสาธารณะในภาพรวมเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการน�าระบบบัตรโดยสาร
อเิลก็ทรอนกิส์มาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

Direction for services and future plans  

In large cities, the public usually travel by public 
transportation, especially public buses because of 
its expansive routes across the entire Bangkok area. 
The routes are also connected to other modes of 
transportation, such as the subway, BTS, airport link 
and taxis. However, at present, there remains certain 
issues with regard to service, such as the competition 
for passengers, speeding and idling at bus stops 
for too long a time. These issues have resulted in 
massive traffic jams. To solve these problems in the 
public bus system, the Ministry of Transportation has 
utilized new technologies such as GPS and E-ticketing 
system and installed them on public buses to gather 
data and link the data with the control center for the 
most effective management for the development 
of the service and for better quality services. The  
organization’s development plans are detailed as 
follows.-

1. Plan to develop services of buses and 
linkages with other modes of transportation 

To develop more efficient services of buses and 
expand linkages with other modes of transportation, 
such as the MRT and BTS, as well as to procure 
new technologies to develop services to the highest 
efficiency, to raise the quality and standards of services 
to satisfy the needs of passengers in real time mode, 
as well as support and develop the linkages with public 
transportation in the overall picture to promote and 
support the customization of an electronic ticketing 
system for the maximum benefit. 
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2. แผนลดการใช้พลังงานน�้ามันดีเซลและ

สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพมภีารกจิในการ 
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งมีรถยนต์โดยสารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ จ�านวนทั้งหมด 15,821 คัน เป็นรถ
องค์การ จ�านวน 3,416 คัน รถของเอกชนร่วม
บรกิาร จ�านวน 12,405 คนั เนื่องจากปัญหาราคา
น�้ามันแพง และปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น 
องค ์การจึงได ้สนับสนุนผลักดันให ้มีการใช ้
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์โดยสารให้มากขึ้นทั้ง 
รถโดยสารขององค์การเองและรถเอกชนร่วมบรกิาร    

ขสมก.จึงได้จัดท�าโครงการจัดซื้อรถโดยสาร
ใช้ก๊าซธรรมชาตเิพื่อน�ามาทดแทนรถโดยสารเดมิที่
ใช้น�้ามนัดเีซลจ�านวน 3,183 คนั และคณะรฐัมนตรี
มมีตเิมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2556 เหน็ชอบให้องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด�าเนินโครงการ
จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จ�านวน 3,183 คัน เพื่อน�ามาให้บริการทดแทน 
รถโดยสารเดิมที่ใช้น�้ามันดีเซล ภายในวงเงิน 
รวมทั้งสิ้น 13,162.20 ล้านบาท 

2. Plan to decrease the use of diesel and  
promote the use of natural gas as fuel

The Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) is 
tasked with providing transportation services in Bangkok 
and the vicinity, with a total of 15,821 buses in its 
responsibility, including 3,416 BMTA buses and 12,405 
private joint buses. Due to the high prices of gasoline 
and increasing pollution in Bangkok and vicinity, the 
BMTA has therefore supported the use of natural gas 
in buses, both BMTA and private joint buses.     

BMTA initiated the procurement project to 
buy 3,183 buses using natural gas, to replace buses 
using diesel. The Cabinet, on 9 April 2013, approved 
this procurement project to buy 3,183 NGV buses to 
replace buses using diesel in the amount of 13,162.20 
million baht. 
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ในส่วนของรถเอกชนร่วมบริการ องค์การ
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและ 
การก�ากับดูแลรถโดยสารร่วมบริการ พ.ศ. 2550  
ข้อ 10 รถโดยสารที่ขอเข้าร ่วมเดินรถต้องมี
คณุลกัษณะดงันี้.-

10.1 เป ็นรถใหม่ที่มี เครื่องยนต์ใช ้ก ๊าซ
ธรรมชาต ิCNG  

10.2 เป็นรถที่ประกอบขึ้นใหม่ที่มเีครื่องยนต์
ใช้ก๊าซธรรมชาต ิCNG 

10.3 เป็นรถปรบัปรงุตวัถงัใหม่ และดดัแปลง
เครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาต ิCNG 

ดังนั้น เอกชนที่เข้าร่วมให้บริการเดินรถ
โดยสารกับ ขสมก. ต้องเป็นรถยนต์โดยสารที่ใช ้
ก๊าซธรรมชาติ CNG หรือเป็นรถที่ปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาต ิCNG จงึสามารถเข้าร่วม 
ให้บรกิารได้

For private joint buses, the BMTA announced the 
Regulation on Management and Oversight Operation 
of Private Joint Buses of 2007, Article 10, stating that 
buses applying to provide service on routes must have 
the following specification.-

10.1 Be a new vehicle with an engine that is 
CNG-compatible    

10.2 Be a newly-assembled vehicle with an 
engine that is CNG-compatible 

10.3 Be a vehicle that has a new body and 
modified to have an engine that is CNG-compatible 

Therefore, private joint buses joining the BMTA 
routes must use CNG or be modified to have an engine 
that is CNG-compatible, to be qualified to join such 
service route. 



กลุ่มงานนติกิรรม
Legal Acts Division
กลุ่มงานคดี
Lawsuits Division
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โครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
แนบท้ายข้อบังคับองค์การฉบับที่ 159  
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ผู้อ�านวยการ Director

ห
น
่วย

ก
�าก

ับ
 (
RE

G
U

LA
TO

R)

ส�านักผู้อ�านวยการ Director General Department

กลุ่มงานเลขานกุารและงานประชมุ
Secretariat and Meeting Division

กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์

Public Relations Division

ฝ่ายบริหาร Management

ส�านกัการเจ้าหน้าที่

Personnel Department

กลุ่มงานบรหิารงานบคุคล
Personnel Development Division

กลุ่มงานพฒันาระบบสวสัดกิาร
 Benefit System
 Development Division

ส�านกับญัชแีละกองทนุกลาง
Account and Central Fund Department

กลุ่มงานบญัชี
 Account Division

กลุ่มงานการเงนิและกองทนุกลาง
 Finance and Central Fund Division

ส�านกัแผนงาน
Planning Department

กลุ่มงานวางแผน
Planning Division
กลุ่มงานวเิคราะห์และประเมนิผล
Analysis and Appraisal Division
กลุ่มงานวจิยัและพฒันาองค์การ
Research and Organization
Development Division

ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ
 Information Technology Department

กลุ่มงานวางแผน
และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
Planning and Information Technology
System Development Division
กลุ่มงานปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย
Computer Operation and Network Division

ส�านกักฎหมาย
Legal Department

ส�านกัพฒันาบคุลากร
Personnel Development

 Department

กลุ่มงานวชิาการ
Academics Division
กลุ่มงานฝึกอบรม
Training Division

ส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
Risk Management and Internal 

Control Department

กลุ่มงานบรหิารความเสี่ยง
Risk Management Division
กลุ่มงานควบคมุภายใน
Internal Control Division

ส�านกับรกิารและจดัซื้อ
Service and Purchasing Department

กลุ่มงานบรกิาร
Service Division
กลุ่มงานจดัซื้อ
Purchasing Division
งานธรุการกลาง
Central Administration

งานธรุการ
Administration

ห
น
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BMTA’s Organization Structure
Annex to Regulation No. 159

 Dated 29 December 2009

ส�านักตรวจสอบ Audit Department

กลุ่มงานตรวจสอบพฒันาระบบงาน

Operation System Development Audit Division

กลุ่มงานตรวจสอบปฏบิตักิาร

Operation Audit Division

กลุ่มงานตรวจสอบบญัชกีารเงนิ

Accounting Audit Division

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ Special Inspectors ผู้ตรวจการ Inspector General

ฝ่ายการเดินรถองค์การ Bus Operation Division

ส�านกับรหิารการเดนิรถ

Bus Operation Department

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ Joint Bus Operation Division

ส�านกัปฏบิตักิารรถเอกชนร่วมบรกิาร 1
Private Joint Bus Operation 1 Department

เขตการเดินรถ 1 - 8 Bus Operation Zones 1 - 8

กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป

 General Administration Division

งานอบุตัเิหตุ
 Accidents

กลุ่มงานบญัชแีละการเงนิ
 Account and Finance

งานตรวจการ
Inspection

งานซ่อมบ�ารงุ (เขต 5, 6)
 Repair & Maintenance (Zone 5, 6)

งานบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 
Risk Management and Internal Control

กลุ่มงานปฏบิตักิารเดนิรถ 1-3
 Bus Operation 1-3 Division

งานธรุการปฏบิตักิารเดนิรถ
Bus Operation Administration
สายการเดนิรถ

Bus Operation Zone

ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ Private Joint Bus Operartions

กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป

General Administration Division

กลุ่มงานควบคมุและวเิคราะห์การเดนิรถ

Control and Analysis Division Bus Operations

กลุ่มงานซ่อมบ�ารงุ

Repair and Maintenance Division

กลุ่มงานสื่อสาร

Communication Division

กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบรกิาร 1

Private Joint Bus Operation 1 Division

กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบรกิาร 2 

Private Joint Bus Operation 2 Division

ส�านกัปฏบิตักิารรถเอกชนร่วมบรกิาร 2
 Private Joint Bus Operation 2 Department

กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบรกิาร 3 

Private Joint Bus Operation 3 Division

กลุ่มงานรถเอกชนร่วมบรกิาร 4

Private Joint Bus Operation 4 Division

กลุ่มงานบญัชแีละการเงนิ 
Account and Finance Division

งานธรุการ
 Administration

งานบรกิาร
Service
งานบรหิารงานบคุคล
Personnel Management
งานแผนงานเขต
Bus Operation Zone Planning

งานตรวจสอบ
Audit
งานบญัชแีละงบประมาณ
Account and Budget
งานการเงนิ 
Finance
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นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
ประธานกรรมการ อาย ุ58 ปี

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
• ปรญิญาโท การจดัการภาครฐั

 และภาคเอกชนมหาบณัฑติ
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
• ปลดักระทรวงคมนาคม
• อธบิดกีรมการขนส่งทางบก

Mr.Somchai Siriwattanachoke
Chairperson 58 Years old

Education Qualification
• LL.M., Ramkhamhaeng University
• Master of Public Administration Program  

in Public and Private Management, National 
Institute of Development Administration

Working Experience/Current Position
• Permanent Secretary of Ministry of Transport
• Director-General, Department of Land Transport

คณะกรรมการบริหารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ปี 2556
BMTA’s Board of Director 2013
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2554)
(took the position since 1st November 2011) 



Bangkok Mass Transit Authority

27

พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว
รองประธานกรรมการ อาย ุ63 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตร ีโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ
• ปรญิญาโทรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• ข้าราชการบ�านาญ

น.ส.สุทธิรัตน์  รัตนโชติ
รองประธานกรรมการ อาย ุ54 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
• ปรญิญาโทบญัชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
• ที่ปรกึษาด้านพฒันาระบบการเงนิการคลงั  

(นกัวชิาการด้านทรงคณุวฒุ)ิ
 กรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั

Pol.Lt.Gen Sataporn Dungkaew
Director 63 Years old
Education Qualification

• Royal Police Cadet Academy
• Masters’ degree, Public Administration  

Science, National Institute 
Working Experience/Current Position

• Pension Government Officer

Ms.Suttirat Rattanachot
Director 54 Years old
Education Qualification

• Bachelor’s degree, Bachelor of Business  
Administration, Ramkhamhaeng University

• Masters’ degree, Master of Accountancy Program,  
Chulalongkorn University

Working Experience/Current Position
• Consultant, Public Finance System Development  

(Academic Finance Expert), Comptroller General’s  
Department, Ministry of Finance
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พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล
กรรมการ อาย ุ58 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตร ีโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ
• ปรญิญาโทรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• ผู้บญัชาการส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง

นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
กรรมการ อาย ุ58 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• เนตบิณัฑติไทย
• ปรญิญาโทกฎหมายเปรยีบเทยีบ 

 University of Miami USA
ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

• อยัการพเิศษฝ่ายสญัญาและหารอื 3 
 ส�านกังานอยัการสูงสดุPol.Lt.Gen Pharnu Kerdlarpphon

Director 58 Years old
Education Qualification

• Royal Police Cadet Academy
• Masters’ degree, Public Administration Science, 

National Institute of Development Administration
Working Experience/Current Position

• Commissioner of Immigration Bureau

Mr.Prasit Siripakorn
Director 58 Years old
Education Qualification

• Thai Barrister
• Masters of Comparative Law, University 

of Miami USA
Working Experience/Current Position

• Special Prosecutor Agreements and 
Consultation 3, Office of the Attorney 
General
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นายกล�่าคาน ปาทาน กรรมการ อาย ุ58 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์
• ปรญิญาโท รฐัศาสตร์การเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ประวตักิารท�างาน /ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง
• นกัธรุกจิภาคเอกชน

นางปราณี  ศุกระศร กรรมการ อาย ุ62 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตรนีติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
• ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขารฐัศาสตร มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
• อดตีรองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิารองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
• นกัธรุกจิภาคเอกชน

นายโอภาส  เพชรมุณี กรรมการและเลขานกุาร อาย ุ56 ปี
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ

• ปรญิญาตร ีจากศูนย์ฝึกพาณชิย์นาวี
• ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ประวัติการท�างาน /ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
• ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

Mr.Khamkan Phatan Director 58 Years old
Education Qualification

• Bachelor of Science, Surin Rajaphat University
• Masters of Political Science (Politics and Governments),  

Ramkhamhaeng University
Working Experience/Current Position

• Private Business

Mrs.Pranee Sugrasorn Director 62 Years old
Education Qualification

• LL.M.,Ramkhamhaeng University
• Masters of Political Science (M.A.)

Working Experience/Current Position
• Former Deputy Director (Administration), Bangkok Mass Transport Authority
• Private Business

Mr.Opart Petchmunee Director 56 Years old
Education Qualification

• Bachelor’s degree, Merchant Marine Training Centre 

• Master’s degree, Sukhothai Thammathirat Open University  
Working Experience/Current Position

• Director, Bangkok Mass Transport Authority
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นายโอภาส เพชรมุณี
ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

Mr.Opart Petchmunee
Director นายนเรศ  บุญเปี่ยม

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ

Mr.Narade  Boonpiam   
Deputy Director (Bus Operation)

นายสมศักดิ์  บุญช่วย
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร

Mr.Somsak  Boonchuay
Deputy Director (Administration)

รายชือ่คณะผูบ้รหิารองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
BMTA’s Management Team
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ว่าที่พันตรี ฉัตรแก้ว  โพธิ์ทองนาค
รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร

Acting Maj. Chatkaeo Photongnak 
Deputy Director (Private Joint Bus Operation) 

น.ส.ยุพิน  เมฆหิรัญศิริ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ 1

Miss Yupin  Mekhirunsiri 
Assistant Director (Bus Operation 1)

นายวิศิษฏ์  วงศาโรจน์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร

Mr.Wisit  Wongsaroj
Assistant Director (Administratistration)
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นายนิพนธ์  เทียวพานิช
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ 2

Mr.Nipon  Theopanich 
Assistant Director (Bus Operation 2)

นางอุทัยวรรณ  สุวรรณปากแพรก
ผู้อ�านวยการส�านกัผู้อ�านวยการ

Mrs.Utaiwan  Suwanpakprak
Director of Director General Department

นางจิตตรา  ศรีรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร

Mrs.Chittra  Srirungruang 
Assistant Director (Private Joint Bus Operation) 
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นายพงษ์พิทยา  แก้วม่วง
ผู้อ�านวยการส�านกัตรวจสอบ

Mr.Pongpitaya  Kaewmuong
Director of Audit Department

นางวารุณี  วิกุล
ผู้อ�านวยการส�านกับรกิารและจดัซื้อ

Mrs.Warunee  Wikul
Director of Service and Purchasing Department

น.ส.พจนีย์  จิตตั้งวัฒนา
ผู้ตรวจการ

Miss Pojanee Chittangwatana
Inspector General
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นางช่อทิพย์  ศรีสัตนาควงศ์
ผู้อ�านวยการส�านกัการเจ้าหน้าที่

Mrs.Chautip  Srisatanakavong
Director of Personnel Department

นางพวงพร  ปิ่นภิบาล
ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาบคุลากร

Mrs.Puangporn  Pinpibal  
Director of Personnel Development Department

น.ส.เอมอร  อาจณรงค์
ผู้อ�านวยการส�านกับญัชแีละกองทนุกลาง

Miss Aimon  Artnarong  
Director of Account and Central Fund Department



Bangkok Mass Transit Authority

35

นางวรพรรณ  วรกุล
ผู้อ�านวยการส�านกักฎหมาย

Mrs.Vorapran  Voragul
Director of Legal Department

นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์ 
ผู้อ�านวยการส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ

Mrs.Benjamas  Pongsorrarith
Director of Information Technology Department

นายยุกต์  จารุภูมิ
ผู้อ�านวยการส�านกัแผนงาน

Mr.Yook  Jarupume
Director of Planning Department



นางบุญส่ง  อาสนกุล
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

Mrs.Bonsong Arasanakul
Director of Risk management and Internal 
Control Department

นายพีระพงษ์  โค้วสุวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านกัปฏบิตักิารรถเอกชนร่วมบรกิาร 1

Mr.Peerapong  Kowsuwon
Director of Personnel Development Department

นางสาวสุวิมล  รุ่งโรจน์วัฒนา
ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารการเดนิรถ

Mrs.Suvimol  Roongrojwatana
Director of Bus Management Department
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นายมนต์เทพ  วีรเหมฤทธีวงค์
ผู้อ�านวยการส�านกัปฏบิตักิารรถเอกชนร่วมบรกิาร 2

 Mr.Monthep  Verahemritevong
Director of Private Joint Bus Operation 2 Department

นายชัยยุทธ  สามเพชรเจริญ
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 2

Mr.Chaiyoot  Sampetcharoen
Director of Bus Operation Zone 2

นายประยูร  ช่วยแก้ว
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 1

Mr.Prayoon  Choygeo
Director of Bus Operation Zone 1
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นายสุริยะ  สาเอี่ยม
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 3
Mr.Suriya  Saiem
Director of Bus Operation Zone 3

นายคมสัน  โชติประดิษฐ์
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 5

Mr.Komson  Chotpradit
Director of Bus Operation Zone 5

นายชูชาติ  ซาปัน   
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 4

Mr.Chuchart  Sapun  
Director of Bus Operation Zone 4
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นายกฤษณชัย  ดันน์
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 6

Mr.Kritsanachai  Dunn 
Director of Bus Operation Zone 6

นายไชยา  อยู่อ่อน
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 8

Mr.Chaiya  Yu-on
Director of Bus Operation Zone 8

นายวีรศักดิ์  ลิ้มสุทธิวันภูมิ  
ผู้อ�านวยการเขตการเดนิรถที่ 7

Mr.Weerasak  Limsuthivanphoom
Director of Bus Operation Zone 7
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อัตราก�าลังพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ล�าดับ ต�าแหน่ง สนญ. เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 รวม หมายเหตุ

1 ผู้อ�านวยการ -  - - - - - - - - - อัตราจ้าง (สนญ.)

2 ที่ปรกึษาองค์การฯ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3 ประจ�าฝ่าย, องค์การฯ -  -  -  -  -  -  -  -  - -  - ผอก.        1    อตัรา

4 รองผู้อ�านวยการ 3 - - - - - - - - 3  - แพทย์      1    อตัรา

5 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 4 - - - - - - - - 4  - พยาบาล   3    อตัรา

6 ผู้อ�านวยการส�านกั/ผู้ตรวจการ 14 - - - - - - - - 14  - นติกิร     13    อตัรา

7 ผู้อ�านวยการเขต - 1 1 1 1 1 1 1 1 8   รวม 18 อัตรา

8 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต/ส�านกั 13 1 1 1 1 1 1 1 1 21 อัตราจ้าง (เขต 1)

9 หวัหน้ากลุ่มงาน  (ระดบั 6-7) 31 5 5 5 5 5 5 5 5 71 พกส.รถเมล์ฟร ี- อตัรา

10 หวัหน้างาน  (ระดบั 5) 62 12 12 12 12 13 13 12 12 160 พกส.รถเกบ็เงนิ 5 อตัรา

11 พ.ประจ�าส�านกังาน 393 62 60 54 55 66 55 54 54 853  รวม  5  อัตรา

12 แพทย์ - - - - - - - - - - อัตราจ้าง (เขต 5)

13 พยาบาล 1 - - - - - - - - 1 พกส.รถเมล์ฟร ี- อตัรา

14 ผู้ช่วยพยาบาล 5 - - - - - - - - 5 พกส.รถเกบ็เงนิ 11 อตัรา

15 พ.การเงนิค่าโดยสาร  (เงนิ) - 39 29 38 26 25 22 30 25 234  รวม  11  อัตรา

16 พ.บญัชคี่าโดยสาร  (ตั๋ว) - 24 24 31 21 21 24 25 23 193 อัตราจ้าง (เขต 8)

17 พนกังานสื่อสาร 21 11 11 11 8 8 6 8 6 90 พกส.รถเมล์ฟร ี1 อตัรา

18 ช่างสื่อสาร 8 - - - - - - - - 8 พกส.รถเกบ็เงนิ 7 อตัรา

19 พ.ท�าความสะอาด 5 13 4 - 4 5 -  - 3 34  รวม  8  อัตรา

20 ยาม - - - - - - - 9 1 10

21 พ.เตมิน�้ามนัหรอืเชื้อเพลงิ - 17 22 18 8 20 12 21 10 128

22 นกัการ 1 1 3 1 - - - - 1 7

23 พขร.ช่าง 8 - - - - - - - - 8

24 ช่าง 77 -  -  - - 56 11 - - 144

25 พ.ธรุการเดนิรถ  (จ่ายงาน) - 20 20 16 13 17 17 17 19 139

26 ผู้จดัการสาย - 5 3 3 3 3 3 8 9 37

27 ผู้ช่วยผู้จดัการสาย - 10 9 10 12 10 10 5 5 71

28 นายท่า - 49 36 40 35 38 29 48 29 304

29 นายท่าอู่ - 8 8 5 1 6 6 8 8 50

30 นายตรวจ - 17 64 29 20 26 22 31 22 231

31 สายตรวจพเิศษ 197 - - - - - - - - 197

32 พขร.ส�านกังาน 40 8 10 10 8 11 11 10 11 119

33 พขร. - 832 802 695 645 662 643 745 612 5,636

34 พกส. - 801 795 693 544 617 494 707 539 5,190

รวม 883 1,936 1,919 1,673 1,422 1,611 1,385 1,745 1,396 13,970
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Bangkok Mass Transit Authority Manpower
As of 30 September 2013

Sequence position HO Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Total Remarks

1 Director -  - - - - - - - - - Employment (HO)

2 BMTA Advisor  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3 At Department, BMTA -  -  -  -  -  -  -  -  - - Director 1

4 Deputy Director 3 - - - - - - - - 3 Physician 1

5 Assistant Director 4 - - - - - - - - 4 Nurse 3

6 Bureau Director/Ombudsman 14 - - - - - - - - 14 Legal Officer 13

7 Zone Director - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Total 18 positions

8 Assistant Zone Director/Bureau 13 1 1 1 1 1 1 1 1 21 Employment (Zone 1)

9 Work Group Head (level 6-7) 31 5 5 5 5 5 5 5 5 71 fare collector - free bus

10 Work Head (level 5) 62 12 12 12 12 13 13 12 12 160 fare collector, money 
collecting van 5

11 Office Employee 393 62 60 54 55 66 55 54 54 853 Total 5 positions

12 Physician - - - - - - - - - - Employment (Zone 5)

13 Nurse 1 - - - - - - - - 1 fare collector - free bus

14 Assistant Nurse 5 - - - - - - - - 5 fare collector, money 
collecting van 11

15 Fare Finance Employee (money) - 39 29 38 26 25 22 30 25 234 Total 11 positions

16 Fare Account Employee (ticket) - 24 24 31 21 21 24 25 23 193 Employment (Zone 8)

17 Communications Officer 21 11 11 11 8 8 6 8 6 90 fare collector - free bus 1

18 Communications Engineer 8 - - - - - - - - 8 fare collector, money 
collecting van 7

19 Cleaner 5 13 4 - 4 5 -  - 3 34 Total 8 positions

20 Guard - - - - - - - 9 1 10

21 Gasoline, Fuel Filling Employee - 17 22 18 8 20 12 21 10 128

22 Janitor 1 1 3 1 - - - - 1 7

23 Mechanical Driver 8 - - - - - - - - 8

24 Mechanics 77 -  -  - - 56 11 - - 144

25 Bus General Administration Employee - 20 20 16 13 17 17 17 19 139

26 Route Manager - 5 3 3 3 3 3 8 9 37

27 Assistant Route Manager - 10 9 10 12 10 10 5 5 71

28 Bus Controller - 49 36 40 35 38 29 48 29 304

29 Bus Garage Controller - 8 8 5 1 6 6 8 8 50

30 Inspector - 17 64 29 20 26 22 31 22 231

31 Special Inspector 197 - - - - - - - - 197

32 Office Driver 40 8 10 10 8 11 11 10 11 119

33 Driver - 832 802 695 645 662 643 745 612 5,636

34 Fare Collector - 801 795 693 544 617 494 707 539 5,190

Total 883 1,936 1,919 1,673 1,422 1,611 1,385 1,745 1,396 13,970
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โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2556
Structure of Revenues and Expenses for Fiscal Year 2013

การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
Percentage of income & expenditure per net profit (loss)

 ณ กันยายน 2556
as of September 2013

โครงสร้างรายได้
Income Structure

21%

4%

4%

36%

0%

41%

13%

2%

4. ก�าไร (ขาดทุน)
   profit (loss)  
   (5,315.078) 

6. รายได้อื่นๆ  
   other expenses 
   273.652  

5. รายได้รถเข้าร่วมบริการ
income from private joint bus    
240.500

4. รายได้รถ ปอ.ยูโรทู  
income from air-conditioned Euro 2 bus 
2,554.381

3. รายได้รถ ปอ.ธรรมดา
   income from air-conditioned bus  
    -    

2.รายได้ค่าโดยสารรัฐฯ รับภาระ
   income from fare (government subsidy)
   2,897.591

1. รายได้รถธรรมดา
   income from regular bus 
   933.879

7. รายได้จากการขายตั๋ว
   income from ticket sale    
   154.647  

1. รายได้ค่าโดยสาร
   income from fare
   7,054.650  

2. รายได้เงินสนับสนุน/เงินช่วยเหลือ
   subsidy income/aid 
   435.244

3. ค่าใช้จ่าย 
   expense 

   12,804.972 

27%

2%50%

ล้านบาท/million baht

ล้านบาท/million baht
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ล้านบาท/
million baht

หมายเหตุ /footnotes       

รายได้จากการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย
income from operation consists of

  - รายได้จากการขายตั๋วให้รถร่วม - รถเมล์เลก็  0.194
    income from ticket sold to private joint bus - minibus

  - รายได้ค่าเช่าเหมาคนั   35.325
    Income from bus rental

  - รายได้จากรถร่วมธรรมดา  28.492
    income from private joint regular bus

  - รายได้จากรถร่วมปรบัอากาศ  29.219
    income from private joint regular bus

  - รายได้จากรถตู้ปรบัอากาศ  55.542
    income from air-conditioned bus

  - รายได้จากรถมนิบิสั   16.135
    income from minibus

  - รายได้ค่าธรรมเนยีมจากรถร่วมบรกิารและอื่น ๆ  34.066
    income from private joint bus fee

  - รายได้ค่าตอบแทนตามสญัญา PBC  2.628
    Renumeration from PBC contract

  - รายได้จากรถโดยสารขนาดเลก็ (หมวด 4)  5.677
    income from minibus (type 4)

  - รายได้ครอบครวัสขุสนัต์  33.221
    income from Happy Family Program

    รวม   240.500
    Total

 รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย
 other incomes consist of  
  - รายได้ค่าปรบัผดิสญัญาอื่นๆ  111.347
    income from other contract indemnity

  - รายได้ส่วนลด   2.577
    income from discount

  - รายได้จากการให้สทิธโิฆษณา  85.364
    income from advertisement copyright

  - รายได้ดอกเบี้ยรบั    16.470
    income from interest receivable

  - รายได้จากการขายวสัดแุละครุภุณัฑ์  5.181
    income from material & durable goods sale

  - รายได้อื่นๆ   52.713
    other incomes

    รวม   273.652
    Total
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โครงสร้างค่าใช้จ่าย
Expenditure Structure

0%

22%

2%

1%

12%
20%

6%

33%

4%
8. ค่าเสื่อมราคา
   depreciation
   55.35

7. ดอกเบี้ยจ่ายองค์การฯ รับภาระ         
   interest payable
   2,859.490

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   value added tax
   296.166  

5. ค่าเช่าสถานที่
   space rental
   83.975    

4. ค่าเช่ารถ/ค่าใช้จ่าย
   PBC/ค่าเหมาซ่อม/
   ค่า กม.เกิน
   vehicle rental/PBC 
   expense/maintenance/ 
   overrun fine
   1,550.40  

3. ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส
   fuel/gasoline
   2,757.85 

2. สวัสดิการ 
   welfare
   734.83

1. เงินเดือน/สิทธิผลประโยชน์
   salary/employee benefits
   4,243.64 

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
   other expenses
   434.561   

ล้านบาท/million baht
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หมายเหตุ footnotes
เงนิเดอืน/สทิธผิลประโยชน์ ประกอบด้วย
salary/employee benefits consist of
  - เงนิเดอืนและค่าจ้าง 3,626.964
    salary and wage

  - ค่าจ้างเหมาจ่าย 30.580
    contract for services

  - ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชมุ) 2.326
    directors' remuneration (per diem)
  - ค่าล่วงเวลา 314.064
    overtime

  - ค่าตอบแทนวนัหยดุ 94.716
    days off overtime

  - ค่าเบี้ยขยนั 4.925
    incentive pay

  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 107.397
    allowance

  - เปอร์เซน็ต์ 64.938
    percentage

   รวม  4,245.910
   Total

สวสัดกิาร ประกอบด้วย 
welfare consists of   
  - สวสัดกิาร 299.722
    welfare

  - เงนิบ�าเหนจ็พนกังาน 176.104
    employee pension

  - เงนิเกษยีณก่อนก�าหนด 11.493
    early retirement pension

  - เงนิสมทบกองทนุเลี้ยงชพีพนกังาน+ผลตอบแทนพนกังานหลงัเกษยีณอาย ุ 259.004
    provident fund+after retirement fringe benefits

    รวม  746.323
    Total

ล้านบาท/
million baht
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เปรียบเทียบรายได้ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual income and budget comparison during Oct. 2012 - Sept. 2013

เปรียบเทียบรายจ่ายระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual expenditure and budget comparison during Oct. 2012-Sept. 2013
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เกดิจรงิ : Actual

งบประมาณ : Budget

เกดิจรงิ : Actual

งบประมาณ : Budget

เปรียบเทียบก�าไร (ขาดทุน) ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual profit (loss) and budget comparison during Oct. 2012-Sept. 2013

เปรียบเทียบรายได้สะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual accumulated income and budget comparison during Oct. 2012 - Sept. 2013
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เปรียบเทียบรายจ่ายสะสมระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual accumulated expenditure and budget comparison during Oct. 2012-Sept. 2013

เปรียบเทียบก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ สะสม ระหว่างเกิดจริงกับงบประมาณ ตั้งแต่ ต.ค. 55 - ก.ย. 56
Actual accumulated net profit (loss) and budget comparison during Oct. 2012-Sept. 2013
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จ�านวนรถ และเส้นทางเดินรถ ณ 30 กันยายน 2556 จ�านวนรถทั้งหมด 15,821 คัน
Number of buses and bus routes as of 30 September 2013, Total buses 15,821  

จ�านวน 454 เส้นทาง
Total routes 454

20.83%

25.33%

24.45%

6.50%

24.67%

14.32%

26.43%

1.54%

22.03%

31.95%

1.18% 0.76%

1. รถ ขสมก./BMTA buses
   3,296 คัน/Bus

1. รถ ขสมก./BMTA buses
   115 เส้นทาง/Route

2. รถร่วมบรกิารฯ/Private joint buses
   100 เส้นทาง/Route3. รถเลก็ในซอย/Shuttles (in Sois)

   112 เส้นทาง/Route

2. รถร่วมบรกิาร/Private joint buses
   3,869 คัน/Bus

3. รถมนิบิสั/Minibuses
   1,028 คัน/Bus

4. รถเลก็ในซอย/Shuttles (in Sois)
   2,266 คัน/Bus

5. รถตูโ้ดยสารปรบัอากาศ/ 

   Air-conditioned vans
   5,055 คัน/Bus

4. รถตูโ้ดยสารปรบัอากาศ/ 

   Air-conditioned vans
   120 เส้นทาง/Route

6. รถตู ้CNG เชือ่มต่อท่าอากาศยานสวุรรณภมู/ิ  

   CNG vans (Suvannabhumi Airport Connection)
   187 คัน/Bus

5. รถตู ้CNG เชือ่มต่อท่าอากาศยานสวุรรณภมู/ิ  

   CNG vans (Suvannabhumi Airport Connection)
   7 เส้นทาง/Route

7. รถ PBC/PBC buses
   120 คัน/Bus
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การลงทุนที่ส�าคัญในปัจจุบัน
แผนงานและโครงการต่าง ๆ

แผนงานเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขัน

โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช ้ก ๊ าซ

ธรรมชาติเพ่ือน�ามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่

ใช้น�้ามันดีเซลจ�านวน 3,183 คัน

องค์การได้จัดท�าโครงการจัดซื้อรถยนต์
โดยสารใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาต(ิNGV) เพื่อน�ามา
ให้บรกิารทดแทนรถยนต์โดยสารคนัเดมิที่ใช้น�้ามนั
ดเีซล จ�านวน 3,183 คนั โดย ครม. มมีตเิมื่อวนัที่  
9 เมษายน 2556 ให้องค์การจัดซื้อรถโดยสารใช ้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างจัดท�าร่าง TOR ประกาศในเว็บไซต์
ขององค์การและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อ 
ด�าเนนิการประกวดราคาในการจดัซื้อต่อไป

โครงการปรบัปรงุและเปลีย่นเครือ่งยนต์

รถโดยสารปรับอากาศเดิมที่มีสภาพดีเพื่อใช้

ก๊าซธรรมชาติ จ�านวน 323 คัน

องค ์การได ้จัดท�าโครงการปรับเปลี่ยน
เครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ 
ฮโีน่ จ�านวน 323 คนั โดยได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก
กองทนุเพื่อส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวง
พลังงาน จ�านวน 565.250 ล้านบาท โดยได ้
ว่าจ้างบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)  
ท�าการเปลี่ยนเครื่องยนต์และส่งมอบรถโดยสาร 
ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์เรยีบร้อยแล้ว 

โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก.

องค ์การได ้ด�าเนินการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นอู่จอดรถ, ก่อสร้างส�านักงาน
และสถานีก๊าซ ส�าหรับรองรับรถโดยสารใหม่ 
จ�านวน 6 แห่ง เป็นอู่ขององค์การ 1 แห่ง คือ  
อู่พระประแดง และเป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการ

Current important investments 
Plans and projects

Plan to increase competitiveness 

Project to procure buses using natural 

gas to replace old buses using diesel  

totaling 3,183 buses 

The organization initiated the project to procure 
buses using natural gas to replace old buses using 
diesel totaling 3,183 buses. The Cabinet resolved 
on 9 April 2013 for the organization to procure NGV 
buses. Currently, the TOR is being drafted and 
will be publicized in the website and Comptroller  
General’s Department to begin the procurement 
process. 

Project to improve or change engines 

of air-conditioned buses in good condition 

to use NGV, totaling  323 buses 

The organization embarked on the project 
to change the engines of Hino Euro-2 air- 
conditioned buses totaling, 323 buses. This project was  
supported by the Fund to Support Energy  
Conservation, Ministry of Energy, totaling 565.250 
million baht. Hino Motor Sales Thailand was hired 
to change the engine and deliver the buses. 

Project on BMTA bus parking station 

The organization acquired 6 plots to develop 
as bus parking stations, offices and gas stations for 
new buses. Among these, 1 plot belongs to the 
organization (Prapradaeng Garage) while the other 
5 are plots belonging to government agencies or 
state enterprises, namely, for Prapadaeng (under 
elevated highway) Garage, Barommrachonanee 
Garage, Kalaprapruek Garage, Nakon-in Garage, and 
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หรือรัฐวิสาหกิจอีก 5 แห่ง คือ อู่พระประแดงใต้
ทางด่วน, อูบ่รมราชชนน,ี อูก่ลัปพฤกษ์, อูน่ครอนิทร์  
และอูปู่เ่จ้าสมงิพราย  โดยว่าจ้างห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
เอสว ี เอสเอม็ เอน็จเินยีริ่ง ให้ออกแบบก่อสร้างอู่   
ซึ่งมกีารด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง 

รถโดยสารประจ�าทาง

องค์การได้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสาร 
เพื่อรองรับรถโดยสารประจ�าทางใหม่ที่อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดหา โดยขยายเส ้นทางเดินรถ 
จากเดมิ 145 เส้นทาง เป็น 155 เส้นทาง ตามที่ 
สนข. เสนอ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 
ทางบกกลางได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2552 กรณีดังกล่าวองค์การได้ตรวจสอบเส้นทาง 
เดนิรถทั้ง 155 เส้นทางแล้ว เป็นเส้นทางที่สอดคล้อง
กับเส้นทางเดินรถปัจจุบันจ�านวน 128 เส้นทาง 
และยังไม่ได้จัดเดินรถจ�านวน 27 เส้นทาง ต่อมา 
ได้ขออนุญาตปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ 155  
เส้นทาง โดยขออนุมัติเพิ่มเงื่อนไขให้มีรถโดยสาร
ธรรมดา เนื่องจากเดิมมีเฉพาะรถปรับอากาศ จึง
พจิารณาปรบัปรงุเส้นทางใน 155 เส้นทาง จ�านวน   
26 เส้นทาง และขอก�าหนดเส้นทางเพิ่ม จ�านวน 
10 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทาง 
ราง (รถไฟฟ้า) โดยกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้ง
คณะท�างานพฒันาโครงข่ายเส้นทางเดนิรถโดยสาร
ประจ�าทางและก�าหนดแนวทางการน�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการรถโดยสาร
ขององค์การ เพื่อพิจารณาปรับปรุงเส้นทางการ
เดินรถโดยสารประจ�าทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางได้มมีตเิหน็ชอบเมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 
2552 จ�านวน 155 เส้นทางให้มคีวามเหมาะสมกบั
สภาพการณ์ในปัจจบุนั 

Pu-chao-sming-prai Garage. SV SM Engineering was 
contracted to design the facilities, which has been 
completed.  

Project to improve and develop bus 

routes 

The organization developed bus routes to 
cater to new buses which were being procured. 
The routes increased from 145155  ot   routes as 
proposed by the Department of Land Transportation. 
The Committee to Control Land Transportation  
approved this on 4 August 2009. In this case, the 
organization verified all 155 routes, and found that 
they corresponded to 128 current routes, with 
27 routes still with no bus operations. Later, a  
modification of criteria was requested for the 155 
routes, for regular (non-air conditioned) buses to 
use the routes as well, which resulted in 26 routes 
being modified and 10 new routes being added to 
connect with rail and electric trains. The Ministry 
of Transport appointed a working group to develop 
the bus network and identify the technology to be 
used to be used in bus management. This is with 
the view to improve bus routes in Bangkok and its 
vicinity.  This is the result of the decision of the 
Committee to Control Land Transportation on 4  
August 2009 to improve the 155 routes to be  
suitable with the present circumstances. 
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โครงการเกษียณอายุก่อนก�าหนด

องค์การมีความต้องการปรับโครงสร้าง
องค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผน
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะ
การเงินขององค์การ ส่วนหนึ่ง คือ การลดต้นทุน
ด้านบุคลากรโดยการจัดท�าโครงการเกษียณ
อายุก ่อนก�าหนดส�าหรับพนักงานที่สมัครใจ
เข้าโครงการ ซึ่งเป็นการด�าเนินการที่จะช่วย
สนับสนุนและน�าพาให้องค์การมีผลการด�าเนิน
งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้ รวมถึง
เป ็นการลดค่าใช ้ จ ่ายด ้านบุคลากรซึ่งเป ็น 
ค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35-40 ของ 
ค่าใช้จ่ายรวมขององค์การในระยะยาว 

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

รถเมล์ฟรี

ตามที่รัฐบาลได้ก�าหนดเป็นนโยบายในการ 
กระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยให้
องค์การ ด�าเนินการจัดท�าโครงการเดินรถโดยสาร
ธรรมดาให้บริการฟรีแก่ประชาชนโดยไม่เก็บ 
ค ่าโดยสาร ซึ่งการด�าเนินงานตามโครงการ 
ดงักล่าวได้เกดิปัญหาข้อร้องเรยีนเกี่ยวกบัคณุภาพ
และมาตรฐานการให้บริการ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ องค์การ 
จึงได้ด�าเนินการปรับปรุงการให้บริการรถเมล์ฟรี
ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชน ในปี 2556  
มปีระชาชนใช้บรกิารเมล์ฟร ีจ�านวน 304,360 คน/วนั 
และมีผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถเมล์ฟร ี82.70%

Program on Early Retirement

The organization needed to develop its  
organizational structure and improve human  
resources in accordance with the financial status 
improvement plan. One part of this is to decrease 
capital related to personnel through the program 
on early retirement for staff who volunteer into the 
program. This will support the organization to reach 
its set objectives and, in the long run, decrease 
costs related to personnel which is as high as 35-40 
percent of total expenditures of the organzition.  

Project to develop quality of free bus 

services 

As it is the government’s policy to boost and 
revive the economy by lowering the cost of living 
for the general public affected by the economic 
downturn through the free bus service program, 
the organization carried out such program but faced 
complaints regarding quality and standard of service. 
To ensure customer satisfaction in the service, the 
organization therefore improved the free bus service 
program to be more convenient and safe and to 
provide enough services as needed by the public. 
In 2013, there were a total of 304,360 people/day 
who utilized the free bus service and there was a 
82.70 percent satisfaction rate.  



ผลการด�าเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2556
Outcome of operations for fiscal year 2013

ปีงบประมาณ 2556 ขสมก.ได้จัดรถโดยสารประจ�าทางให้บริการประชาชน ทั้งรถโดยสารที่ ขสมก.  
ด�าเนนิการเอง และที่ใหส้มัปทานแกเ่อกชน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 มจี�านวนทั้งสิ้น 15,821 คนั ประกอบด้วย

In fiscal year 2013, BMTA provided bus services for the public, both BMTA-operated buses and private 
joint buses.  As of 20 September 2013, the service included a total of 15,821 buses, as follows : 
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ในส่วนของ ขสมก. น�ารถโดยสารออกให้บรกิาร 
เฉลี่ย 2,736 คนั/วนั เป็นรถธรรมดา 1,515 คนั รถปรบั
อากาศ 1,221 คนั  คดิเป็นร้อยละ 78 ของรถประจ�าการ
ในจ�านวนเส้นทาง 115 เส้นทาง โดยม ีเที่ยววิ่งบรกิาร 
รวม 8,363,952 เที่ยว ระยะทางที่วิ่งให้บริการ รวม 
233,956,678 กม. ใช้เชื้อเพลงิทั้งสิ้น แยกเป็น น�้ามนั
ดเีซล 89,421,253 ลติร, ก๊าซ 11,227,436 กก. โดยมี
ยอดการจ�าหน่ายตั๋ว รวม 341.540 ล้านใบ หรอืเฉลี่ย 
0.936 ล้านใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารภาพรวม 
3,642.908 ล้านบาท หรอืเฉลี่ย 9.981 ล้านบาท/วนั

On the part of BMTA, 2,736 buses/day are 
serviced out, as 1,515 regular buses and 1,221  
air-conditioned buses, totaling 78 percent of all buses. 
Of the 115 routes, there are 8,363,952 rides in a 
total distance of 233,956,678 km., using 89,421,253 
liters of diesel and 11,227,436 kg. of gas. Ticket sales  
totaled 341,540 million tickets, or 0.936 million tickets/
day, with total revenue of 3,642.908 million baht or  
9.981 million baht/day. 

รถโดยสารของ ขสมก. 3,416 คัน

(รวมรถโดยสาร PBC 120 คนั) แยกเป็น

- รถธรรมดา  1,579 คนั

- รถปรบัอากาศ  1,837 คนั 

รถโดยสารของเอกชน  ขนาดใหญ่  3,869 คนั  แยกเป็น

- รถธรรมดา  2,425 คนั

- รถปรบัอากาศ  1,444 คนั 

รถโดยสารของเอกชน  ขนาดเลก็  8,536 คนั  แยกเป็น

- รถมนิบิสั   1,028 คนั

- รถในซอย  2,266 คนั

- รถตู้โดยสาร  5,055 คนั 

- รถตู้ NGV  187 คนั 

BMTA buses - 3,416

(including 120 PBC buses), divided as

- Regular buses  1,579 buses 

- Air-conditioned buses  1,837 buses 

Private joint buses (big buses) 3,869, divided as 

- Regular buses 2,425 buses 

- Air-conditioned buses 1,444 buses  

Private joint buses (small buses) 8,536, divided as 

- Minibuses  1,028 buses

- Shuttles in sois  2,266 vans

- Vans   5,055 vans 

- Vans-NGV 187 vans 
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เปรียบเทียบผลการด�าเนินงาน
ด้านเดินรถ

การด�าเนนิงานปีงบฯ  2556 ขสมก. น�ารถออกวิ่ง 
เฉลี่ย/วัน 2,736 คัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของ 
รถประจ�าการ (รวมรถเมล์ฟรี จ�านวน 800 คัน)  
มเีที่ยววิ่งรวม เฉลี่ย 22,915 เที่ยว/วนั กม.ท�าการ  
เ ฉลี่ ย  6 4 0 , 9 7 7  กม . / วั น  ใ ช ้ น�้ ามั นดี เ ซล  
เฉลี่ย 244,990 ลติร/วนัใช้กา๊ซ เฉลี่ย 30,760 กก./วนั 
โดยจ�าหน่ายตั๋วได้ทั้งสิ้น 341.540 ล้านใบ หรือ 
เฉลี่ย 0.936 ล้านใบ/วันและมีรายได้ค่าโดยสาร 
ในภาพรวม 3,642.908 ล้านบาท หรือเฉลี่ย  
9.981 ล้านบาท/วนั   

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น หากน�า 
ผลการด�าเนนิงานด้านเดนิรถ ปีงบฯ 2556 เปรยีบเทยีบ 
กบัเป้าหมาย, เกดิจรงิปีงบฯ 2555 ที่ผ่านมา และ 
ปีงบฯ 2554 สามารถวเิคราะห์ได้ดงันี้

1. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้าน
เดนิรถ ปีงบฯ 2556 เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย

การให้บริการ  ปีงบฯ 2556 องค์การน�ารถ
ออกวิ่งเฉลี่ยต่อวนั 2,736 คนั คดิเป็นร้อยละ 78 ของรถ
ประจ�าการ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย รถออกวิ่ง 
เที่ยววิ่ง และ กม.ท�าการ สูงกว่าเป้าหมาย คดิเป็น
ร้อยละ 2.02, 3.81 และ 3.74 เนื่องจากองค์การ
เร่งรัดการซ่อมรถ ทั้งรถซ่อมเองและเหมาซ่อม ให้
สามารถออกวิ่งได้มากขึ้น อกีทั้งมกีารเดนิรถในเวลา
เร่งด่วนช่วงเยน็เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ส่งผลให้การให้บริการ 
สูงกว่าเป้าหมายทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ  
ด้านการใช้น�้ามันต�่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.76 
เนื่องจากประสทิธภิาพการใช้น�้ามนัสงูกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 10.58 (เป้าหมาย 2.18 กม./ลติร, เกดิจรงิ 
2.41 กม./ลติร) ส�าหรบัการใช้ก๊าซสงูกว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากผนัแปรตาม กม.ท�าการ ที่สงูกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 11.56

Comparison of bus operations 
In fiscal year 2013, BMTA serviced out 

2,736 buses/day, totaling 78 percent of all buses  
(including 800 free buses). On average there were 
22,915 rides/day in a total distance of 640,977 km./
day, using 244,990 liters of diesel/day and 30,760 
kg. of gas/day. Ticket sales totaled 341,540 million 
tickets, or 0.936 million tickets/day, with total revenue 
of 3,642.908 million baht or 9.981 million baht/day.

From the details above, when comparing the 
bus operations in fiscal year 2013 as compared to the 
target set, the actual operations in 2012, and fiscal 
year 2011, the following can be analyzed.  

1. Analyzing bus operations in fiscal year 
2013, as compared to target 

 Services In fiscal year 2556, the organization 
serviced out on average 2,736 units running/day,  
representing 78 percent of all bus services. Compared 
with the objective, the bus release, rides, and  
kilometers used was above target, equal to 2.02, 3.81 
and 3.74 percent respectively. This is because the 
organization accelerated the bus repairs done internally 
or contracted out to have more buses in service. 
Moreover, more buses went into service during rush 
hour in the evening, according to the policy of the 
Minister of Transport, resulting in a higher target for 
both regular and air-conditioned buses. The use of 
gasoline was below the target with 6.76 percent, due 
to higher fuel efficiency of 10.58 percent (target was 
2.18 km./liter, and actual use was 2.41 km./liter).  For 
natural gas, it was above the target due to the higher 
km. target variable of 11.56 percent.
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การหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวม 
เฉลี่ยต่อวนั 9.981 ล้านบาท ต�่ากว่าเป้าหมาย 0.904 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.31 เนื่องจากรถจอดซ่อมมี
จ�านวนสงูมาก เฉลี่ย 350 คนั/วนั รวมทั้งมรีถที่ออกวิ่ง 
ไม่ได้อกี 355 คนั/วนั (ยงัไม่ปลดระวาง) รวมทั้งสิ้น 
705 คนั/วนั ประมาณรอ้ยละ 90 เป็นรถปรบัอากาศ 
ท�าให้เสียโอกาสในการหารายได้ โดยเฉพาะจาก 
รถปรับอากาศ รวมทั้งผู้ใช้บริการมีแนวโน้มลดลง 
จากนโยบายรถยนต์คนัแรก ถงึแม้การให้บรกิารจะ
สูงกว่าเป้าหมาย ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

2. การวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานด้านเดนิรถ   
ปีงบฯ 2556 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2555 

การให้บริการ เฉลี่ย/วัน รถออกวิ่งเพิ่มขึ้น 
37 คนั ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรถธรรมดา เนื่องจาก
รถฟโูซ่ทยอย ส่งมอบรถให้ผูเ้หมาซ่อมรายใหม่ ครบ
จ�านวน 501 คนั ในเดอืน ต.ค.55 (บ. ไทยเจรญิยาง
บรกิาร จก.) ขณะที่รถปรบัอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบน็ซ์ 
และแดวู เริ่มท�าสญัญาให้ บ. ควิ เอเชยีฯ เข้ามา 
รบัเหมาซ่อมรถ เมื่อวนัที่ 17 ก.ย.55 โดยตามสญัญา
รับเหมาซ่อมรถเบ็นซ์ 359 คัน, รถแดวู 238 คัน  
ณ 30 ก.ย.56 ส่งมอบได้เพยีง 199 คนั และ 152 คนั 
ตามล�าดบั ส่งผลให้ภาพรวมของการให้บรกิาร ถงึแม้ 
รถออกวิ่งจะเพิ่มขึ้น แต่ด้านเที่ยววิ่ง และ กม.ท�าการ 
ลดลง คดิเป็นร้อยละ 3.07 และ 1.16 ส�าหรบัการใช้ 
เชื้อเพลงิ ผนัแปรตามการให้บรกิาร โดยในส่วนของ
การใช้น�้ามันลดลงร้อยละ 3.80 ขณะที่การใช้ก๊าซ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.29 (ณ 30 ก.ย. 56 องค์การรบั 
รถปรบัอากาศยโูรท ูยี่ห้อฮโีน่ ที่ปรบัเปลี่ยนเครื่องยนต์
ใช้ก๊าซเพิ่มขึ้น จ�านวน 252 คนั จากทั้งหมด 323 คนั)

การหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวม
เฉลี่ยต่อวนั ลดลง 0.404 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.89  
เนื่องจากการให้บริการลดลง ตามที่กล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น และรถจอดซ่อมถงึแม้จะลดลงบ้าง แต่ยงัมี
จ�านวนสูง เฉลี่ย 350 คนั/วนั ซึ่งเกนิกว่าร้อยละ 90 
เป็นรถปรับอากาศ รวมทั้งตั้งแต่เดือน มี.ค. 56 

Revenue-generation The revenue from bus 
fare as a daily average was  9.981 million baht, which 
was lower than target by 0.904 million baht or 8.31 
percent. This was due to a bus repairs, an unusually 
high average of 350 buses/day, including buses that 
could run totaled 355 buses/day (not retired), totaling 
705 buses/day, of which about 90 percent were  
air-conditioned. This took away the opportunity to earn 
an amount  of revenue. Moreover, less passengers 
were using conditioned buses services, because of 
the first car leasing support program, although the 
service was higher than the target.  

2. Analyzing bus operations in fiscal year 
2013, as compared to fiscal year 2012 

Services On average per day, 37 more regular 
buses went into service, as the Fuso buses were delivered 
to the new repair contractor in full (501 units) in October 
2012 (Thai Charoen Rubber Services Ltd.), On the other 
hand, Euro 2 buses (Benz and Daewoo brands) entered 
into a contract with Q Asia Company for contract repair 
on 17 September 2012 for repair of 359 buses (Benz) 
and 238 buses (Daewoo).  As of 30 September 2013 the 
company delivered only 199 and 152 buses, respectively, 
resulting in an overview of the service that, although buses 
released for running increased, the actual ride decreased by 
3.07 and 1.16 percent. For fuel, the costs were varying by 
service. In terms of gasoline use, it fell 3.80 percent, while 
natural gas use rose 60.29 percent (as of 30 September 
2013, the organization received for Euro 2 bus from the 
manufacturer Hino, with engine modifications for natural 
gas use, to a total of 252 units out of 323).  

Revenue-generation Average bus fare revenue 
was 0.404 million baht/day, down 3.89 percent due to a 
drop in service. Although bus repair decreased, it was still 
high on average of 350/day, with more than 90 percent 
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องค์การทยอยน�ารถปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่  
ไปปรบัเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นก๊าซ ส่งผลให้เสยีโอกาส
ในการหารายได้ โดยเฉพาะจากรถปรบัอากาศ

3. การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้าน
เดินรถ ปีงบฯ 2556 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 
2554

การให้บริการ ปีงบฯ 2556 รถจอดซ่อม, 
รถที่ออกวิ่งไม่ได้ มจี�านวนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 109 คนั/
วนั (ปีงบฯ 2554 เฉลี่ย 596 คนั/วนั, ปีงบฯ 2556 
เฉลี่ย 705 คัน/วัน) ส่งผลให้รถออกวิ่ง เที่ยววิ่ง 
และ กม.ท�าการ ลดลง คดิเป็นร้อยละ 3.55, 10.51 
และ 8.01 ตามล�าดับ ส�าหรับการใช้น�้ามันลดลง 
ค่อนข้างมาก คดิเป็นร้อยละ 16.50 เนื่องจากองค์การ
น�ารถ ปรบัอากาศ ยูโรทู ยี่ห้อฮโีน่ ไปปรบัเปลี่ยน
เครื่องยนต์ใช้ก๊าซ และ ณ วนัที่ 30 ก.ย.56 รบัมอบ 
รถแล้วจ�านวน 252 คนั (ทั้งหมด 323 คนั) ประกอบกบั 
ประสิทธิภาพการใช้น�้ามันสูงกว่าร้อยละ 2.19  
(ปีงบฯ 2554 เฉลี่ย 2.35 กม./ลติร, ปีงบฯ 2556 
เฉลี่ย 2.41 กม./ลติร) ส่วนการใช้ก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ 
719.27 เนื่องจากรับรถเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นก๊าซ
เพิ่มขึ้น 252 คนั ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

การหารายได้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวม
เฉลี่ยต่อวนั ลดลง 1.481 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
12.92 เนื่องจากการให้บรกิารลดลง สาเหตจุากรถ
จอดซ่อม, รถที่ออกวิ่งไม่ได้ มจี�านวนเพิ่มขึ้น ส่งผล 
ให้เสียโอกาสในการหารายได้ โดยเฉพาะจาก 
รถปรบัอากาศ อกีทั้งตั้งแต่วนัที่ 1 ก.ย. 54 มกีารปรบั 
อัตราค่าโดยสารลดลง รถธรรมดา 0.50 บาท  
รถปรับอากาศ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัราคา 
น�้ามันที่ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ 
รายได ้ค ่ า โดยสารลดลงเดือนละประมาณ  
23 ล้านบาท (รถธรรมดา 7 ล้านบาท รถปรบัอากาศ 
16 ล้านบาท)

หมายเหตุ การให้บริการดังกล่าวข้างต้น 
รวมการให้บรกิารของรถเมล์ฟร ีจ�านวน 800 คนั 

being air-conditioned buses. Also, since March 2013, the 
organization gradually sent Euro 2  bus from manufacturer 
Hino for engine modifications for natural gas use, and 
as a result, lost the opportunity to earn revenue from 
air-conditioned buses. 

3. Analyzing bus operations in fiscal year 
2013, as compared to fiscal year 2011

Services In fiscal year 2013, buses in repair and 
buses that cannot run increased, with a total average of 
109 units / day (in fiscal year 2011 it averaged 596 vehicles/ 
day, in fiscal year 2013 it averaged 705 vehicles/day). 
This resulted in a drop in bus releases, frequency of 
runs and km. used, with a drop of 3.55, 10.51 and 8.01 
percent, respectively. Gasoline use dropped significantly 
at around 16.50 percent because of Hino Euro 2 buses 
were sent for engine modifications. As of 30 September 
2013, 252 units were received from repair (out of 323 
units). In addition, there was high fuel efficiency of more 
than 2.19 percent (in fiscal year  2011 the average was 2.35 
km./liter, in fiscal year 2013 it was an average of 2.41 km./ 
liter). Natural gas consumption increased by 719.27 percent 
since the buses had engine change (252 units). 

Revenue-generation By average, daily revenue 
fell 1.481 million baht or 12.92 percent, due to a drop 
in services, from higher rate of bus repairs, and buses 
not running, losing the opportunity to earn revenue in 
this period, especially from the air-conditioned buses.  
From 1 September 2011, with a reduced bus fare of 
0.50 baht for regular buses and 1 baht for air-conditioned 
buses to correspond to the drop in gasoline prices 
and government policy in this regard, it resulted in 
fare revenue decline of approximately 23 million baht 
(7 million baht for regular buses and 16 million baht for 
air-conditioned buses). 

Note The services above include 800 free buses.  
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1. การหารายได้จากรายได้หลัก คือ รายได ้
ค่าโดยสารที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากองค์การ 
ปลดรถโดยสารที่ไม่สามารถใช้งานได้ออกจาก 
รถประจ�าการ ท�าให้รถประจ�าการลดลงเหลอื  3,416 คนั 
ขณะที่รถจอดซ่อมมจี�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สาเหตเุกดิจากค่าน�้ามนั
เชื้อเพลงิปรบัราคาน�้ามนั เป็นผลให้ภาษมีูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย การเพิ่มขึ้นของสทิธผิลประโยชน์
ของพนกังาน จากการปรบัขยายขั้นเงนิเดอืน อกี 1 ขั้น 
รวมถึงต้นทุนทางการเงินได้แก่ดอกเบี้ยจ่ายตาม
สญัญากู้ยมืเงนิระยะยาว

3. ผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง  
ฐานะทางการเงินขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด 
เนื่องจากมีภาระหนี้สินสูงกว่าส่วนของทุน โดย
ปีงบประมาณ 2556 ขาดทนุสทุธ ิ5,315.08 ล้านบาท 
ส่งผลให้ส่วนของทุนติดลบ 79,371.16 ล้านบาท  
EBITDA ตดิลบ 2,502.75 ล้านบาท

4. อตัราส่วนทางการเงนิ
 4.1 ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม อยูใ่นอตัรา  

1.70 : 1 เนื่องจากรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายมากจาก
การที่จัดเก็บค่าโดยสารต�่ากว่าทุน และผู้ใช้บริการ
มีแนวโน้มลดลงเกิดจากการเจริญเติบโตของระบบ
ขนส่งสาธารณะขณะที่มค่ีาใช้จ่ายคงที่ในลกัษณะที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกบัราคาน�้ามนัมกีารปรบัราคาสงูขึ้น 
ตามภาวะตลาดโลก โดยในปีงบประมาณ 2556  
ราคาน�้ามนัเฉลี่ย/ลติร 29.48 บาท

 4.2 ค่าใช้จ่ายบคุคล/ค่าใช้จ่ายรวมคดิเป็น
ร้อยละ 38 ซึ่งเป็นอตัราที่สูงมาก เนื่องจากสดัส่วน
จ�านวนพนักงานต่อจ�านวนรถโดยสาร 4.09 คน  
ต่อรถ 1 คนั (จ�านวนพนกังานเฉลี่ย 13,970 คนต่อ
จ�านวนรถ 3,416 คนั) เกนิค่าเฉลี่ยของสากล 3.50 คน 
ต่อรถ 1 คนั คดิเป็นร้อยละ 16.85 ท�าให้ประสทิธภิาพ
ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลต�่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ธรุกจิประเภทเดยีวกนัในประเทศอื่นๆ

Financial Analysis

1. Revenue from main income is from fares, 
which is decreasing. This is due to the fact that the 
BMTA has terminated some old, unused buses, and 
only 3,416 buses are currently in use. At the same 
time, the number of buses under repair is increasing 
constantly.

2. Increasing expense due to the adjusted price 
of gasoline, resulting in the increased value added tax, 
raising salary rate resulting in increased benefits of 
employees and financial cost from long-term interest 
payable.

3. Continued operating loss, lack of financial 
liquidity due to liability higher than equity. In the 
fiscal year 2013, the BMTA had 5,315.08 million baht 
net loss which caused the equity to become negative 
79,371.16 million baht and EBITDA to become  
negative 2,502.75 million baht.

4. Financial ratio : 
 4.1 Total expense/total revenue ratio is  

1.70 : 1 due to revenue being lower than expense. This 
is caused by fare rate charge being lower than cost. 
The number of customers is decreasing because the 
public transportation system growth, while the fixed 
expense tends to rise. Besides, the gasoline price 
is higher in the global market; the average gasoline 
price was 29.48 baht per liter in the fiscal year 2013.

 4.2 The personnel expense/total expense 
is 38% which is very high. This is due to the fact 
that the number of employees per bus ratio (average 
employees 13,970, the number of buses 3,416) is 
higher than the international average ratio which is 
3.50 employees per 1 bus or 16.85%, causing the low 
efficiency in personnel management when compared 
with the same type of business in other countries.

บทวิเคราะห์ทางการเงิน
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 4.3 ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม คดิเป็น 
ร้อยละ 37 จากการที่องค์การขาดสภาพคล่องทาง 
การเงนิส่งผลให้ต้องกู้เงินเพื่อน�ามาช�าระค่าน�้ามัน
เชื้อเพลงิและค่าเหมาซ่อม

 4.4 สภาพคล่องทางการเงนิ  มอีตัราส่วน
เงนิทนุหมนุเวยีน (Current Ratio อยูใ่นอตัรา 0.28 : 1 
ซึ่งจัดอยู ่ ในเกณฑ์ที่ต�่ามากแสดงว ่าองค ์การ 
มขีดีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นที่ต�่ามาก 
คอืมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนเพยีง 0.28 บาท ที่สามารถ
น�าไปช�าระหนี้สนิหมนุวยีนได้ทกุๆ 1 บาท เท่านั้น

 4.5 ความสามารถในการท�า - ก�าไร  
มอีตัราส่วนก�าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) คอื ก�าไรสทุธ ิ
ต่อสุทธิอยู่ในอัตราติดลบร้อยละ 70.96 แสดงว่า
องค์การนอกจากจะไม่มกี�าไรแล้ว ยงัขาดทนุสูงด้วย

 4.3 Interest paid/total revenue is 37%. The 
lack of financial liquidity causes the BMTA to get loan 
to pay for the gasoline cost and repair.

 4.4 Financial liquidity, the current ratio is 
0.28 : 1 which is very low, This reflects the BMTA’s 
low capability in paying short-term debt, having  
current assets only 0.28 baht to pay for every 1 baht 
of current liability.

 4.5 Profitability ratio, having net profit  
margin of 70.96% which shows that the BMTA has 
no profit with high deficit. 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับ
การแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และตามค�าสั่ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ในการก�ากับดูแลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ด�าเนินการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
โดยมกีารพฒันากระบวนการบรหิารความเสี่ยงตาม
กรอบโครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงเชงิบรูณาการ 
(Enterprise Risk Management Integrated Framework) 
ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) และวางแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเสี่ยง
ครอบคลมุทั่วทั้งองค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสีย่งขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ก�าหนดโครงสร้างหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ระดับ 
คณะกรรมการบรหิาร ขสมก.จนถงึระดบัผูป้ฏบิตักิาร 
โดยคณะกรรมการบริหารขสมก.ได ้แต ่ งตั้ ง 
คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้มอี�านาจ
หน้าที่ในการบรหิารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

คณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การ ขสมก. 
แต่งตั้งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ ขสมก.เป็น
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ขสมก. มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบกลั่นกรอง

การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
The organization management – Risk management of the Bangkok 
Mass Transit Authority

The Subcommittee on Risk Management was 
appointed according to the resolution of the Bangkok 
Mass Transit Authority’s Executive Board and the  
order of the Bangkok Mass Transit Authority, aiming 
to support the operations of the Bangkok Mass Transit 
Authority in risk management process systematically,  
utilizingit as a tool for good management to continuously 
and sustainably add value to the organization and 
its stakeholders. Its risk management process was  
developed according to the Enterprise Risk Management 
Integrated Framework, following the guidelines 
of the Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO) which laid the  
operational guidelines of risk management for all over 
the organization.

The risk management structure of the 
Bangkok Mass Transit Authority

The Bangkok Mass Transit Authority has clearly 
set up the duty structure and persons responsible for 
the risk management from the Subcommittee on Risk 
Management level to the operational level. The Bangkok 
Mass Transit Authority’s Executive Board has appointed the 
Subcommittee on Risk Management to have responsibility 
in organizational risk management in the overall picture. 

The Bangkok Mass Transit Authority’s Executive 
Board has appointed the directors and high level 
executives of the Bangkok Mass Transit Authority as 
the members of the Bangkok Mass Transit Authority’s 
Subcommittee on Risk Management with the  
responsibility to screen and review the policy and 
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ล�าดับ
No.

ผู้เข้าประชุม
Attendants

ต�าแหน่ง
position

ร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 
no. of the mtgs.  

Attended/total mtgs.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

นายกล�่าคาน ปาทาน
Mr.Galamkan Patan

นายประสทิธิ์ ศริภิากรณ์
Mr.Prasit Siripakorn

พลต�ารวจโท ภาณ ุเกดิลาภผล
Pol.Lt.Gen. Panu Kerdlarbpol

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
Director of the Bangkok Mass Transit Authority

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร
Deputy Director of the Administration Department

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ
Deputy Director of the BMTA Bus Operation Department

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร
Deputy Director of the Private Joint Bus Operation Department

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร
Assistant Director of the Administration Department

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ 1
Assistant Director of the BMTA Bus Operation Department 1

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ 2
Assistant Director of the BMTA Bus Operation Department 2

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร
Assistant Director of the Private Joint Bus Operation Department

ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
Director of the Internal Control and Risk Management Bureau

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
Assistant Director of the Internal Control and Risk Management Bureau

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านกับรหิารการเดนิรถ
Assistant Director of the Bus Operation Management Bureau

ประธาน
Chairman of the Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

อนกุรรมการ
Subcommittee

เลขานกุาร
Secretary

ผู้ช่วยเลขานกุาร
Junior Secretary

ผู้ช่วยเลขานกุาร
Junior Secretary

12/12

9/12

6/12

12/12

9/12

9/12

4/12

10/12

9/12

7/12

10/12

12/12

12/12

5/12

ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ การจัดท�าแผนบริหาร
ความเสี่ยง วเิคราะห์ประเมนิความเสี่ยงที่มแีนวโน้ม
ส่งผลกระทบต่อ ขสมก. โดยในปีงบประมาณ 2556 
คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี่ยงได้มกีารประชมุรวม 
12 ครั้ง จ่ายเบี้ยประชมุเป็นจ�านวนเงนิ 152,000.- บาท

strategy, set up the risk management plan, analyze and 
estimate the trend affecting the Bangkok Mass Transit 
Authority. In 2013 fiscal year, the Subcommittee 
on Risk Management had 12 meetings and the per 
diem 152,000.- baht was paid.
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แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง      

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ขสมก.
ได้ประกาศนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน
การบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมกีารทบทวนและปรบัปรงุ
การบรหิารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรมจนปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมที่น�าไปสู ่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

ปีงบประมาณ 2556 ขสมก.ได้ด�าเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการระดม
สมอง ทั้งในแนวทางจากบนลงล่าง (Top Down) 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร
ระดับสูง และจากล่างขึ้นบนหรือจากระดับปฏิบัต ิ
(Bottom Up) เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตาม
สภาวการณ์แวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2556   
ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และ
ท�าการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
พร้อมทั้งจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ปี 2556 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
พนัธกจิและยทุธศาสตร์ของ ขสมก. เพื่อตอบสนอง
ต่อรายการความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง 
ครอบคลมุทั้ง 4 ด้านโดยมคีวามเสี่ยงในแต่ละด้าน
จ�านวน 9 ความเสี่ยง ดงันี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk : S)  
ก�าหนดกรอบบรหิารความเสี่ยง จ�านวน 2 รายการ

  ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั

  ด้านการพฒันาองค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการปฏบิตังิาน (Operational 

Risk : O) ก�าหนดกรอบบรหิารความเสี่ยง จ�านวน 
5 รายการ

Risk management policy

The Bangkok Mass Transi t Author i ty  
Subcommittee on Risk Managementannounced the 
guideline policy in risk management that the overall 
enterprise risk management must be integrated  
systematically and continuously. The risk management 
must be reviewed and improved regularly which 
cancarry out concrete operations effectively and 
efficiently, in order to foster as the culture for 
value added to the organization.

In 2013 fiscal year, the Bangkok Mass Transit 
Authority followed the risk management process by 
brainstorming, both top-down by the Risk Management 
Committee and high level executives, and bottom-up 
or from the operational level. They identified risk 
that may occur from the environmental situation 
expected in 2013, both from internal and  
external factors, estimated the risk level and also 
made the risk management plan year 2013 at the  
organizational level which integrated with the vision, 
mission and strategy of the BMTA in order to respond 
to the high risk items covering 4 aspects with 9 risk  
factors, as follows :

1. Strategic Risk : Sin which 2 risk management 
frameworks were set up

  Capability building in competitiveness 
aspect

  Organizational development aspect
2. Operational Risk : O in which 5 risk  

management frameworks were set up
  Having not reached the target for income 

earnings
  Accidental aspect
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  ด้านการหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  ด้านการเกดิอบุตัเิหตุ
  ด้านการไม่ได้รบัเงนิสนบัสนนุจากการให้

บรกิารเชงิสงัคม (PSO)
  ด้านการลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
  ด้านคณุภาพการให้บรกิารรถเอกชนร่วม

บรกิาร
3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk : F)  

ก�าหนดกรอบบรหิารความเสี่ยง จ�านวน 1 รายการ
  ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้

เกดิสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบยีบและกฎหมาย 

(Compliance Risk : C) ก�าหนดกรอบบรหิารความเสี่ยง 
จ�านวน 1 รายการ

  ด้านการด�าเนนิงานด้านคดคีวาม
      

ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
2556      

ขสมก.ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงได ้
ครบถ้วนทกุปัจจยัเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน คอื ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง 
ด้านกฎ ระเบียบและกฎหมาย (Compliance 
Risk) โดยบริหารจัดการความเสี่ยงให้ส�าเร็จตาม
แผน/มาตรการ/กิจกรรมที่ก�าหนดมีค่าเกณฑ์วัด 
ความส�าเร็จในภาพรวมได้ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่องค์การยอมรบัได้

  Having not received financial support from 
public service obligation (PSO)

  Reducing expenditure cost aspect
  Quality of the public joint bus service 

aspect
3. Financial Risk : F in which 1 risk management 

framework was set up
  Financial management with liquidity
4. Compliance Risk : C in which 1 risk management 

framework was set up
  Legal case process aspect

Risk management outcome for the fiscal 
year 2013 

The BMTA operated the risk management 
covering the overall 4 risk aspects, namely strategic 
risk, operational risk, financial risk and compliance 
risk whereas the risk management was conducted 
according to the plan/measures/activities with the 
90% of overall success at the acceptable level for 
the organization.
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การควบคมุภายใน แต่งตั้งโดยผูอ้�านวยการ มรีอง 
ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร  เป็นประธาน  รองผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายการเดินรถองค์การ รองผู้อ�านวยการฝ่ายการ
เดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร ผูช่้วยผูอ้�านวยการทกุฝ่าย 
ผูอ้�านวยการเขตการเดนิรถที่ 1-8 ผูอ้�านวยการส�านกั
ทกุส�านกั หวัหน้างานบรหิารความเสี่ยงและควบคมุ
ภายในเขตการเดินรถที่ 1-8 เป็นกรรมการ และ 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยมอี�านาจ
หน้าที่ ดงันี้

1. อ�านวยการและประสานการประเมินผล
การควบคมุภายใน

2. ติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน โดยการตดิตามผลในระหว่างการปฏบิตังิาน 
ในการประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า

• ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ  
เหมาะสมและมกีารปฏบิตัจิรงิ

• ข ้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ 
การสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
เหมาะสมทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. พิจารณาผลการประเมินระดับส่วนงาน
ย่อยและสรปุภาพรวมของหน่วยรบัตรวจ

4. พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่
สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน 
ภาพรวมของหน่วยรับตรวจ และเลือกหรือค้นหา 
วธิกีารควบคมุที่เหมาะสม

5. พิจารณาร่างรายงานของหน่วยงาน  
(ภาพรวมทั้งองค์การ) ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดตาม
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมนิผลการควบคมุภายใน

Internal Control of BMTA  

The Committee to Follow-up and Evaluate  
Internal Control is appointed by the Director, with the 
Deputy Director of the Administration Department 
as chair and the Deputy Director of Bus Operation 
Department and Deputy Director of Private Joint 
Bus Operation Department, Assistant Directors 
of all Departments, Directors of Bus Operation 
Zones 1-8, all Bureau Directors, and Chiefs of Risk  
Management Working Groups 1-8 as Committee 
members. The Chief of Risk Management and Internal 
Control Working Group is Committee member and 
Secretary. The Committee’s duties are as follows : 

1. Direct and co-ordinate the assessment of 
internal control. 

2. Monitor and evaluate internal control by 
tracking the results during evaluation, constantly and 
consistently to ensure that :  

• internal control is established and enough for 
proper functioning, while focusing on suitability and 
real implementation 

• audit and other review activities have been  
revised appropriately, is timely and in line with changing 
situation. 

3. Consider the assessment results of  
sub-organization agencies and the overall summary of 
the audited agency. 

4. Consider the risk that the sub-organization 
agencies cannot control, or risk incurred in the overall 
picture of the audited agency. Select appropriate 
control methods. 

5. Consider the draft report of the agency 
(overall report) in the form prescribed by the  
placement of internal control and evaluation.

การควบคุมภายในองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
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การด�าเนินการบริหารการควบคุมภายใน 
ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลการควบคมุภายใน ไดม้กีารพฒันา
ระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการ 
ด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องทกุไตรมาส มกีารจดัโครงการ
อบรมเรื่องการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่องทุกปี 
ซึ่งในแต่ละปีจะมุ ่งเน้นบุคลากรที่ไม่เคยได้รับ 
การอบรมการควบคมุภายใน และบคุลากรที่ได้รบั
การแต่งตั้งใหม่ในต�าแหน่งต่างๆ ของส่วนงานย่อย  
โดยมุ่งเน้น กระบวนการจดัท�ารายงาน  แบบ ปย.1 
และแบบ ปย.2 มาโดยตลอด เพื่อให้บคุลากรเข้าใจ
ถึงความส�าคัญในระบบการควบคุมภายในของ
องค์การ และส่วนงานย่อยในระบบต่างๆ ภายใน
องค์การ เพื่อท�าให้เกดิการพฒันาการจดัท�ารายงาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 (คตง.) เพื่อให้ผู้บรหิารสามารถ
ประเมนิกระบวนการท�างานของหน่วยงาน มองเหน็ 
จดุอ่อน/ข้อบกพร่อง ความผดิพลาด ความเสยีหาย 
การสิ้นเปลอืง ความสูญเปล่าของการใช้ทรพัยากร 
การรั่วไหล หรือการกระท�าอันก่อให้เกิดการทุจริต 
ในหน่วยงานและเป็นกลไกลส�าคญัในการขบัเคลื่อน
งานไปในทิศทางหรือแนวทางที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผล 
ในภาพรวมต่อแผนการปฏิบัติงานขององค์การ 
ได้เป็นอย่างดี โดยน�าหลักการควบคุมภายในของ 
COSO (Committee of Sponsoring Organization) 
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินการ ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ คอื

 สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้ก�าหนดไว้
อย่างเหมาะสม เช่นการจดัโครงสร้างองค์การที่ชดัเจน 
มีสายการบังคับบัญชา มีการมอบอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม มีการสอบทาน 
ทบทวนปรบัปรงุคูม่อืการปฏบิตังิานให้เป็น  ปัจจบุนั 
จัดให้มีการอบรม สัมมนา และเผยแพร่ความรู้
เรื่องการควบคุมภายใน เพื่อให้พนักงานท�างาน

Under the Committee to Follow-up and Evaluate 
Internal Control, there has been the development of  
internal control to continuously follow-up on implementation 
of work in every quarter. Training on internal control 
was held annually, and in each year the focus is on 
personnel that have never gone through such training 
and those who were newly appointed to positions in 
the organization’s bureaus. The focus of the training 
is on the reporting process (Form Por Yor 1 and 2), 
so that personnel would understand about the  
importance of the organization’s internal control system 
and the bureau’s system. The intended result is an 
improvement of the reporting system according to 
the guidelines set by the Committee on Auditing 
through Internal Control Standards of B.E. 2544, and 
for the executives of the organization to evaluate 
the agency’s work process and identify weak points, 
mistakes, damage, waste of resources, leakages and 
corrupt actions and for them to move the agency  
forward towards strength. This will in turn give positive 
effects to the implementation plans of the organization, 
specifically through the internal control approach used 
by COSO (Committee of Sponsoring Organization), 
which has five components, as follows : 

 Control environment This has been 
appropriately identified, such as having a clear  
organizational structure, command structure and suitable 
delegation of responsibilities. There is verification and 
review of operational handbooks, the arrangement of 
training seminars and dissemination of knowledge 
about internal control so that the organization’s staff 
can work with conscientiousness and the proper  
understanding and, while the organization is strengthened 
through an organizational culture focused on righteousness, 
ethics, and integrity. 
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ด้วยส�านึกของความถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความมีคุณธรรม 
จรยิธรรมและความซื่อสตัย์

 การประเมินความเสี่ ยง  ด� า เนิน
การประเมินความเสี่ยงทั้งระดับองค์การ และ
ระดับหน่วยงานย่อยที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และก�าหนดกิจกรรม
ไว้อย่างเหมาะสม

 กจิกรรมการควบคมุ การป้องกนัและลด
ความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้น โดยก�าหนดขอบเขตและ
อ�านาจของการอนมุตัไิว้อย่างชดัเจน การสอบทาน 
การปฏบิตังิาน การจดัท�ารายงานการควบคมุภายใน 
การดูแลความปลอดภัยทรัพย์สิน การสอบทาน 
การดูแลทรพัย์สนิ รวมถงึการรายงานความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของพนักงานและผู้ที่ได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั 
ที่เกี่ยวข้อง

 
 สารสนเทศและการสื่อสาร น�าระบบ

สารสนเทศในการจัดการข้อมูลมาใช้ เพื่อให้อยู่ใน
รปูแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสม ทนัเวลา และสะดวก
ต่อการเข้าถงึ โดยจดัการสื่อสารแบบสองทาง คอื 
Internet และ e-Learning ในการเผยแพร่ความรู้ให้
กบัพนกังาน

 การติดตามและประเมินผล มีการ
ติดตามและประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self-Assessment : CSA) รวมทั้งการติดตามผล 
เป ็นประจ�าทุกไตรมาสภายใต ้การดูแลของ 
คณะกรรมการตดิตาม และประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน  

 Assessment of risk Risk is assessed at 
the organizational level and sub-organizational level 
units that have an impact on the organization and 
those that have identified suitable activities. 

 Control activities Protection and control of 
damage risks through clearly identifying the scope and 
powers of approval, the verification of implementation 
of activities, reporting on internal control, and provision 
of security measures to protect assets, as well as 
checking on such security measures. In addition, there 
will be reporting of conflict of interest issues of staff 
and newly appointed persons to ensure that the rules 
and regulations are duly abided by. 

 Information and Communication Utilize 
information systems in bringing data for use in an easy 
to understand mode, as well as data that is suitable, 
timely and easy to access. This will be done using 
two approaches, namely the Internet and through  
e-Learning to disseminate knowledge for staff. 

 Follow-up and evaluation Ensure follow-
up and evaluation during operations, using Control 
Self-Assessment: CSA, as well as follow-up of results 
every quarter under the oversight of the Committee 
on Evaluation and Evaluation of Internal Control.  
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การตรวจสอบภายใน
ขสมก. ก�าหนดให้มสี�านกัตรวจสอบ เพื่อปฏบิตังิาน 

การตรวจสอบภายใน และมคีณะกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การ ท�าหน้าที่ 
สอบทานและก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน เพื่อเสรมิสร้าง 
ให้มกีระบวนการควบคมุภายใน กระบวนการบรหิาร 
ความเสี่ยงและกระบวนการก�ากบัดแูลที่ด ีมปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิล ก�าหนดให้มกีารประชมุ 2 เดอืนต่อครั้ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การ 
มกีารจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและประจ�าปี โดยรายงาน 
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปีได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ นอกจากนี้มีส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบเพื่อรบัรองงบการเงนิ
เป็นรายไตรมาสและประจ�าปี โดยได้รบัค่าตอบแทน
เป็นจ�านวนเงนิ 700,000 บาท

การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการตรวจสอบถอืปฏบิตัติามคูม่อืการปฏบิตัิ
งานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ และคู่มือ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ภายใต้กรอบ 
การปฏบิตังิานตามแนวทางปฏบิตัทิี่ดทีี่ก�าหนดไว้ใน
คู่มอื ซึ่งกรอบการปฏบิตังิาน การตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู ้ตรวจสอบภายใน 
โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายบรหิาร หน้าที่ความรบัผดิชอบ การปฏบิตังิาน 
และการรายงาน และกรอบการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ บทบาทและความรบัผดิชอบความสมัพนัธ์ 
กบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์
กับฝ่ายบริหาร การรายงานและการรักษาคุณภาพ  
โดยกระบวนการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในม ี4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย การวางแผนการตรวจสอบเชงิกลยทุธ์และ
แผนการตรวจสอบประจ�าปี การวางแผนในรายละเอยีด
และการปฏบิตังิาน การรายงานและการตดิตามผล 
การตรวจสอบ และความมั่นใจในคณุภาพ

Internal auditing 
The BMTA created an Auditing Bureau 

to perform audit ing functions. An audit ing  
committee, appointed by the Executive Board, 
is responsible for verifying and managing the 
implementation of work to enforce an internal 
auditing system and manage and control risks, 
for efficiency and effectivity. It is set that there 
would be one meeting every two months and 
report to the Executive Board. A report will 
be submitted every quarter and annually. The 
annual report of the internal audit will also be 
published in the annual BMTA report. Apart 
from this, the Office of the Auditor-General also  
verifies the auditing and receives renumeration of  
700,000 baht. 

The Auditing Bureau  and committee works 
under the guidance of the handbook on internal 
auditing for state enterprises and the handbook 
for auditing committees in state enterprises (new  
edition of 2012), under the best practices framework 
a outlined in the handbooks. This includes the 
criteria for internal auditors, structure of the 
internal auditing units, relationship with the  
executives, duties and responsibi l i t ies and  
operations and reporting processes. The framework 
of duties of internal auditing committees shall be 
composed of members, roles and responsibilities, 
relationship with accounting auditors and internal 
auditors, relationship with the executives, reporting 
and quality control. There are 4 parts of the 
framework, namely planning and verification 
strategy/annual work plan, detail planning and 
implementation, reporting and monitoring and 
quality assurance.     
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การด�าเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
Implementation of Actions on Corporate Social Responsibility (CSR) 

โครงการอู่สีขาว   
White Garage Project 

ขสมก. ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงาน มีการตรวจ
สขุภาพพนกังานประจ�าป ีนอกจากนี้มโีครงการตรวจหาสารเสพตดิ โดยการตรวจปัสสาวะพนกังานเขตการเดนิรถที่ 
1-8 จ�านวน 14,000 คน รวมถึงพนักงานในส�านักงานใหญ่ และนายตรวจ เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ ์
แขง็แรง ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็ และปลอดสารเสพตดิ

The BMTA has set that all offices under its structure conduct activities to care for the health of its staff, 

such as annual check-ups as well as a project to screen substance abuse, through urine tests of staff in Zone 

1-8, totaling 14,000 people, including staff at headquarters and inspectors, to support a strong and healthy  

physical condition free from illness and narcotic substances. 

ขสมก. ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิโครงการที่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม โดยจดัท�า
แผนปฏบิตักิารส่งเสรมิการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่องมาทกุปี 
การด�าเนนิกจิกรรมสนบัสนนุให้พนกังานเข้ามามสี่วนร่วม เพื่อปลูกฝังและสร้างจติส�านกึความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
ทั้งภายในภายนอกองค์การควบคูไ่ปกบัการปฏบิตังิานอย่างยั่งยนื โดยมวีตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงานคอื เพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและปรบัปรงุคณุภาพชวีติของสงัคมให้ดขีึ้น เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการใช้รถโดยสารประจ�าทาง
อย่างปลอดภยัให้กบัเยาวชน การน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาก�าหนดแผนธรุกจิที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัประชาชน

ส�าหรับแผนปฏิบัติการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2556  
ขสมก.ก�าหนดแผน/โครงการ CSR จ�านวน 8 โครงการ ประกอบด้วย

BMTA prioritizes the implementation of projects that express corporate social responsibility to the society, 
community and environment through annual action plans to continuously support Corporate Social Responsibility 
(CSR). Staff are encouraged to participate in the projects to instill in them a sense of corporate social responsibility, 
both from within and outside the organization, coupled with sustainable implementation. The objectives are to 
eradicate environmental problems and improve the standard of living of the society, to increase understanding 
amongst youth on the safe use of buses, and the utilization of the Sufficiency Economy philosophy in the  
business plan to decrease costs for the public. 

For fiscal year 2013, the BMTA has formulated a total of 8 projects under the CSR Action Plans, as follows 
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โครงการเมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัยไปกับ ขสมก.
Drink Don’t Drive, Return Home Safe with BMTA Project

การด�าเนนิการ ขสมก. มเีครื่องตรวจวดัแอลกอฮอล์ประจ�าทกุอู่ และ
ก�าหนดให้ทกุเขตการเดนิรถ รวมทั้งรถเอกชนร่วมบรกิาร  ตรวจวดัแอลกอฮอล์
พนกังานก่อนขึ้นปฏบิตัหิน้าที่ให้บรกิารผู้โดยสารทกุคน ทกุวนั ในแต่ละสาย 
การเดินรถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ 
รถโดยสารประจ�าทางให้กบัผู้ใช้บรกิาร

The BMTA uses alcohol testing devices in every garage and has set for all bus zone, including private joint 

buses, to test alcohol levels of all their staff before working every day, in each bus route, to create confidence 

in safety and services of buses for all passengers. 

โครงการตรวจวัดมลพิษรถโดยสารประจ�าทาง ขสมก. และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
Project to monitor exhaust pollution from BMTA and private joint buses 

ขสมก. มโีครงการตรวจวดัควนัด�ารถโดยสารประจ�าทาง โดยการตรวจวดัรถโดยสารทกุคนัภายในอู่ปล่อยรถ 
33 แห่ง เดอืนละ 2 ครั้ง จดัแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คอื วนัที่ 1-15 และ วนัที่ 16 - สิ้นเดอืน มเีป้าหมายการตรวจวดั
ให้ครบจ�านวน 100% จ�านวนรถเกดิควนัด�าต้องไม่เกนิ 2% ของรถประจ�าการที่ออกวิ่งให้บรกิารได้ เมื่อตรวจพบ 
รถโดยสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะแจ้งให้บรษิทัเหมาซ่อมด�าเนนิการแก้ไขโดยทนัท ีส่วนรถเอกชนร่วมบรกิารในปัจจบุนั 
รถโดยสารธรรมดา รถปรบัอากาศ มนิบิสั และรถตู ้ใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาต ิNGV จงึไม่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศ 
ส่วนรถสองแถวในซอยจดัท�าแผนตรวจวดัควนัด�า 3 เดอืนต่อครั้ง

The BMTA conducts a project to monitor all buses at the 33 stations for polluting exhaust, checking twice 

monthly in two segments of the month (1-15 and 16-end of month). The objective of the project is to check the 

exhaust emissions of all buses (100%), and to limit exhaust percentage to not over 2% for all buses that are in 

service. When buses are found to not pass this criteria, the contracted repair garage will be immediately contacted. 

For private joint buses, regular buses, air-conditioned buses, mini-buses and vans, NGV is used so they do not emit 

air pollutants. Shuttle buses in sois are due to be checked once every three months. 



โครงการ ขสมก.ร่วมใจจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและผู้สูงอายุ
BMTA Project for children and senior citizens 

ขสมก. จดัรถโดยสารประจ�าทางให้บรกิารโดยไม่คดิค่าโดยสารส�าหรบัเดก็อายไุม่เกนิ 15 ปี ในวนัเดก็แห่งชาต ิ
และจดัรถโดยสารประจ�าทางให้บรกิารโดยไม่คดิค่าโดยสารส�าหรบัผูส้งูอายทุี่มอีาย ุ60 ปีขึ้นไป ในวนัผูส้งูอายแุห่งชาติ 
นอกจากนี้ ได้จดัเลี้ยงอาหารให้กบัผู้สูงอาย ุณ บ้านพกัคนชราบางแค อกีด้วย

The BMTA has waived the bus fare for children not over 15 on Children’s Day and for senior citizens on 

Senior Citizens Day. Aside from this, it hosted meals for the senior citizens at Bangkae Home for the Elderly. 

โครงการไหว้พระ ๙ วดั ในวนัแม่และวนัพ่อแห่งชาตกัิบ ขสมก.
Project to pay homage at 9 temples on Mother’s Day 
and Father’s Day with BMTA 

ขสมก. จดักจิกรรมส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัให้มกีจิกรรมร่วมกนั 
ช่วยสร้างความอบอุ่นในครอบครวั  โดยการจดัรถโดยสารประจ�าทาง 
ให้บรกิารไหว้พระ 9 วดั วนัละ 20 คนั โดยให้บรกิารฟรทีกุเส้นทาง 
ส�าหรบับดิาและมารดาที่มบีตุรพาไปในวนัแม่และวนัพ่อแห่งชาติ
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โครงการน้องอุ่นใจเดินทางปลอดภัยกับ ขสมก.
Nong Un Jai , Return Home Safe with BMTA Project

ขสมก. จดักจิกรรมนทิรรศการในสถานศกึษาเขตพื้นที่ของเขตการเดนิรถที่ 1-8 รวมทั้งหมด 64 โรงเรยีน เพื่อ
เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบัเดก็และเยาวชน ในการใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางอย่างถูกต้องและปลอดภยั 
ให้นกัเรยีนน�าความรู้ที่ได้รบัไปใช้กบัชวีติประจ�าวนั เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตจุากการใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทาง

The BMTA held an exhibition at educational institutions in bus zones 1-8, totaling 64 schools, to expand 

on the knowledge and understanding of children and youth in appropriately and safely uses BMTA services.  

The students can use the knowledge in their daily lives to prevent accidents from using bus services. 
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โครงการลดภาวะโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Project on Global Warming Reduction and Environmental-Friendliness

ขสมก. ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานจดักจิกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ภายในที่ท�างาน ส่วนราชการ วดั 
สถานที่ส�าคญั ฯลฯ และให้ตดิตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรกัภกัด ีและ
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ พระบรมราชนินีาถ และได้จดั
กจิกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศกึษาธรรมชาต ิสถานตากอากาศบางปู จ.สมทุรปราการ

The BMTA has had its agencies plant trees in different places, including in the office, government facilities, 

temples, important places, etc., and to tend to the trees planted at least twice a year. This is a tribute and 

expression of loyalty to His Majesty the King and Her Majesty the Queen. Aside from this, activities to plant trees 

at the mangroves of the Nature Study Center, Bang Pu Recreation Center, Samut Prakan Province were held.

โครงการยกมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย    
Project to uplift the standards of education for the Thai youth

ขสมก. ให้การสนับสนุนการเรียนการศึกษา 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวัดบางหยี จังหวัดสงขลา โดยได้ส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ PC จ�านวน 1 ชุด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จ�านวน 4 เครื่อง ยารกัษาโรค จ�านวน 10 กล่อง หลอดไฟ 
และโคมไฟ เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิายน 2556 และโรงเรียน

บ้านสบค�า ได้ส่งมอบห้องน�้า จ�านวน 10 ห้อง ยาสามญั
ประจ�าบ้าน จ�านวน 10 กล่อง เตาแก๊ส 1 ชดุ อปุกรณ์กฬีา 
ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน และตัวตุ๊กตาแองกรี้เบิร์ด  
20 ตวั เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2556

The BMTA has supported education at two schools, Wat Bang Yi School, 

Songkhla Province, donating 1 PC, 4 computer notebooks, 10 boxes of medicines, and light bulbs and lamps on  

4 November 2013, and Baan Sob Kam School, donating 10 restrooms, 10 boxes of common medicines, 1 gas oven, 

sports equipment, futsols, basketballs, volleyballs, badminton equipment, and 20 Angry Bird dolls on 24 November 2013. 

The BMTA has conducted a project to support the 

family institution to have joint activities and build upon 

the warmth and love with the family. On Buddhist holy 

days, 20 free buses services are provided to 9 temples for 

fathers and mothers that bring their children to temples 

on national Mother’s Day and Father’s Day. 
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
Corporate Governance of Bangkok Mass Transit Authority   

ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจธรรมาภิบาล
Information on Good Governance of State Enterprises 

หลักธรรมาภิบาล 6  ประการ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยึดถือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

6 Principles of Good Governance which the Bangkok Mass Transit Authority  
holds as policy to ensure implementation of good corporate governance

1. หลักนิติธรรม
 Principle of rule of law

ประโยชน์สุขของพนักงาน

6. หลักความคุ้มค่า
 Principle of value-for-money

4. หลักการมีส่วนร่วม
 Principle of participation

5. หลักความรับผิดชอบ
 Principle of responsibility

คณะกรรมการด้านการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน 
ตามหลกัการก�ากบัดแูลที่ด ี โดยจะยดึหลกัธรรมาภบิาล เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน ซึ่งมอีงค์ประกอบส�าคญั 
ที่จะต้องยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ6 ประการ ดงันี้

The Committee on Promotion of Good Corporate Governance has set a policy to ensure implementation 
of good corporate governance in the organization based on the principles of good governance, which is based 
on 6 important principles, as follows :  

Benefits of personnel 

2. หลักคุณธรรม
 Principle of integrity

3. หลักความโปร่งใส
 Principle of transparency



Annual Report 2013

72

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบาย แนวทางปฏิบัติ

1.  หลักนิติธรรม 

การปฏบิตังิานโดยยดึกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัต่างๆ 

โดยถอืว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมใิช่ตามอ�าเภอใจ 

หรืออ�านาจของตัวบุคคล จะต้องค�านึงถึงความเป็นธรรม 

และความยตุธิรรม รวมทั้งมคีวามรดักมุและรวดเรว็ด้วย

ปรบัปรงุระเบยีบ ข้อบงัคบั ข้อกฎหมาย ให้ทนัสมยัและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรบัของสงัคม โดยมกีารยนิยอม 

พร้อมใจและถอืปฏบิตัริ่วมกนัอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2.  หลักคุณธรรม 

การปฏบิตังิานโดยยดึมั่นในความถูกต้อง ดงีาม ส่งเสรมิ

ให้บคุลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้บคุลากรมคีวาม

ซื่อสตัย์ จรงิใจ ขยนั อดทน มรีะเบยีบ วนิยั

รณรงค์เพื่อสร้างค่านยิมที่ดงีามให้ผูป้ฏบิตังิานในองค์การ

ถอืปฏบิตั ิเช่น ความซื่อสตัย์สจุรติ ความเสยีสละ ความอดทน 

ขยนัหมั่นเพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั เป็นต้น

3.  หลักความโปร่งใส 

การปฏิบัติงานด ้วยความโปร ่งใสพอเทียบได ้ว ่าม ี

ความหมายตรงข้าม หรอืเกอืบตรงข้าม กบัการทจุรติคอร์รปัชั่น 

โดยที่เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบ และ

ความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นค�าศัพท์ที่ให้ 

แง่มมุในเชงิบวก และให้ความสนใจในเชงิสงบสขุ ประชาชน

เข ้าถึงข ้อมูลข ่าวสารได ้สะดวกและเข ้าใจง ่ายและมี

กระบวนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และให้

ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชดัเจน

ปรับปรุงระบบงานและกลไกการท�างานขององค์การ

ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้

ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 

ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล 

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน และช่วยให้การท�างานในองค์การปราศจากการ 

ทจุรติคอร์รปัชั่น

4.  หลักการมีส่วนร่วม 

การปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมทางการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัการ

ตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ

การแต่งตั้งพนักงานผู ้ปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท�างาน โดยให้ข้อมูลเพื่อ

ให้ความคดิเหน็ แนะน�า ปรกึษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏบิตั ิ

หรอืมช่ีองทางการแจ้งความเหน็ การท�าประชาพจิารณ์ เป็นต้น

5. หลักความรับผิดชอบ        

การปฏบิตังิานด้วยความรบัผิดชอบ ตระหนกั การใส่ใจ 

ในสิทธิและหน้าที่ ปัญหาการบรหิารจดัการ การกระตอืรอืร้น

ในการแก้ปัญหา และเคารพในความคดิเหน็ที่แตกต่าง รวมทั้ง

ความกล้าที่จะยอมรบัผลดแีละผลเสยีจากการกระท�าของตนเอง

การสร้างจิตส�านึกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติภารกิจ

ตามหน้าที่อย่างดยีิ่ง รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่อความบกพร่อง 

ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุง

แก้ไขได้ทนัท่วงที

6. หลักความคุ้มค่า 

การปฏบิตังิานโดยยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า 

บรหิารจดัการและใช้ทรพัยากรที่มจี�ากดั เพื่อให้เกดิประโยชน์

สูงสดุแก่องค์การ

การสร้างจิตส�านึกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักเสมอว่ามี

ทรัพยากรจ�ากัด ควรต้องด�าเนินการอย่างประหยัด ใช้วัสดุ

อุปกรณ์ให้คุ้มค่าต่อองค์การและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยนื
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Policy and implementation approach 

Policy Implementation approach 

1.  Principle of rule of law 

On the implementation of work, while adhering to the 

law, rules and regulations and considered as governance 

under the law (not arbitrary or by individual authority), must 

be fair and just, as well as be stringent and expeditious. 

Modernize rules, regulations and laws towards being 

just and acceptable in society, with the common  

acceptance and desire to equally and justly implement such 

rules and regulations. 

2.  Principle of integrity 

While adhering to righteousness and support for the 

self-development of personnel, the work should promote 

the faithfulness, sincerity, industriousness and discipline of 

personnel.  

Campaign to build good values in the organization, 

such as faithfulness, sincerity and integrity, dedication and  

perseverance, as well as industriousness and discipline. 

3.  Principle of transparency  

Working with transparency, as opposed or almost  

opposed to corruption, which is defined in a negative and 

fearful connotation. Transparency is defined in a positive and 

peaceful sense. The public is able to conveniently access 

and understand data. There is a process of work that is 

transparent, open, and the people are able to verify righteous 

acts in a concise manner. 

Improve the work system and mechanism towards  

transparency, releasing information or making them publicly 

available, as well as utilize a verification system to efficiently 

perform evaluation. Build mutual trust and help in eradicating  

corruption at the workplace.  

4.  Principle of participation  

Opening up the opportunity for personnel and concerned 

parties to participate in management and decision-making. 

Appointing personnel as committee member, sub-committee 

member or working group member to provide views and advice, 

jointly plan and implement work, or open up channels to give 

views such as hold a referendum, for example.  

5.  Principle of responsibility         

Responsibility, recognition of rights and duties, enthusiasm 

in solving problems, respect for different viewpoints, including 

acceptance of the good and bad effects of individual action. 

Building a sense of consciousness for implementers to 

be determined to perform their duties to the best of their 

abilities, as well as being responsible for mistakes in the 

work and readiness to amend such mistakes. 

6. Principle of value-for money  

Adhering to the principles of conservations and value-

for-money, managing and use of limited resources for the 

highest benefit of the organization. 

Building a sense of consciousness for implementers to be 

aware that resources are limited and should be conserved, 

and office equipment should be used in a conservative  

manner, to the most value for the organization and to  

sustainably conserve resources.
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ค�าสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ที่ 899/2556

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
…………………

ด้วยคณะกรรมการบรกิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพฯ ในการประชมุครั้งที่ 13/2556 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 
2556 มมีตเิหน็ชอบให้แต่งตั้งคณะอนกุรรมการส่งเสรมิให้องค์การมกีารก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate Governance : CG)

ดงันั้น จงึให้ยกเลกิค�าสั่งองค์การที่ 154/2553 ลงวนัที่ 19 มนีาคม 2553 และค�าสั่งที่ 322/2552 ลงวนัที่ 27 สงิหาคม 
2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสรมิให้องค์การมกีารก�ากบัดแูลที่ดแีละให้คณะอนกุรรมการ ประกอบด้วยบคุคล 
ดงัต่อไปนี้

1. นางสาวสทุธริตัน์ รตันโชติ  ประธานอนกุรรมการ
2. ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ อนกุรรมการ
3. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร อนกุรรมการ
4. รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ อนกุรรมการ
5. รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร อนกุรรมการ
6. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร อนกุรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ 1, 2 อนกุรรมการ
8. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร อนกุรรมการ
9. ผู้ตรวจการ ระดบั 8 อนกุรรมการ
10. ผู้อ�านวยการส�านกับญัชแีละกองทนุกลาง อนกุรรมการ
11. ผู้อ�านวยการส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน อนกุรรมการ
12. ผู้อ�านวยการส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ อนกุรรมการ
13. ผู้อ�านวยการส�านกักฎหมาย อนกุรรมการ
14. ผู้อ�านวยการส�านกับรกิารและจดัซื้อ อนกุรรมการ
15. ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาบคุลากร อนกุรรมการ
16. ผู้อ�านวยการส�านกัการเจ้าหน้าที่ อนกุรรมการและเลขานกุาร
17. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านกัการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานกุาร
18. หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานบคุคล ผู้ช่วยเลขานกุาร

โดยให้อนกุรรมการมอี�านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี้
1. ก�ากบั ดูแลการบรหิารงานขององค์การให้เป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการองค์กรที่ด ี(Good Governance)
2. ก�าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการองค์กรที่ด ี(Good Governance)
3. ให้มอี�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานได้ตามความจ�าเป็น
4. ปฏบิตังิานอื่นตามที่คณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพมอบหมาย
5. ตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิการเสนอคณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การเป็นระยะเพื่อพจิารณา 

   สั่ง ณ วนัที่ 20 ธนัวาคม 2556

                        (นายสมชยั ศริวิฒันโชค)
ประธานกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ฝ่ายบรหิาร
ส�านกัการเจ้าหน้าที่
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Order of the Bangkok Mass Transit Authority
No. 899/2556

Subject : The Appointment of the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance
…………………

The Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority, at the meeting no.13/2556 on 27 November 2013 
has resolution to appoint the Sub-Committee on Promotion of Good Corporate Governance (Corporate Governance : CG).

Therefore, the BMTA Executive Board ordered to cancel the order no. 154/2553 dated 19 March 2010 and order 
no. 322/2552 dated 27 August 2009 Subject : the Appointment of the Committee on Promotion of Good Corporate 
Governance, and to appoint the members of the Sub-Committee as follows :

1. Miss Suttirat Rattanachot  Chairman of the Sub-Committee
2. Director of the Bangkok Mass Transit Authority Member
3. Deputy Director Administration Department Member
4. Deputy Director Bus Operation Department Member
5. Deputy Director Private Joint Bus Operation Department Member
6. Assistant Director Administration Department Member
7. Assistant Director Bus Operation Department 1, 2 Member
8. Assistant Director Private Joint Bus Operation Department Member
9. Inspector General Level 8 Member
10. Central Fund and Account Bureau Director Member
11. Internal Control and Risk Management Director Member
12. Information Technology Bureau Director Member
13. Legal Bureau Director Member
14. Procurement and Service Bureau Director Member
15. Personnel Development Bureau Director Member
16. Personnel Bureau Director Member and Secretary
17. Personnel Bureau Assistant Director Assistant Secretary
18. Personnel Management Group Head Assistant Secretary

By having the authorities as follows :
1. To ensure implementation of good corporate governance in the organization based on the  principles of good governance.
2. To set direction and strategy of the good corporate governance.
3. To have authority to appoint Committee/Working Group as necessary.
4. To perform other functions as assigned by the Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority.
5. To regularly follow up and report the business operation to the BMTA Executive Board for its consideration.

 Ordered on 20 December 2013

 (Mr. Somchai Siriwatanachoke)
Chairman of the Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority

Administration Department
Personnel Bureau
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โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
The Structure of the Board and its Responsibility

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Chairman of the Bangkok Mass 
Transit Authority Executive Board

รองประธานกรรมการคนที่ 1
Vice Chairman 1

รองประธานกรรมการคนที่ 2
Vice Chairman 2

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

กรรมการ
Director

ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก.
Structure Chart of BMTA Executive Board

กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
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บทบาทคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การ

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรงุเทพ ได้รบัการแต่งตั้งโดยคณะรฐัมนตรจีาก
ผูท้รงคณุวฒุภิาครฐัและเอกชน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ 
ไม่เกินเก้าคน และให้ผู ้อ�านวยการเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการโดยต�าแหน่ง คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจตามที่
ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 โดยประธานกรรมการ
ให้ความมั่นใจว่า กรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วม 
รับผิดชอบโดยรวม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สจุรติ ยตุธิรรม เป็นอสิระ และควบคมุก�ากบัดูแลการ 
ด�า เนินงานให ้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ 
ความโปร่งใสในทกุระดบั ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ
ในฐานะกรรมการเท่าเทยีมกนั

นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนและ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ่ า ต อ บ แ ท น ข อ ง 
คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ได้ก�าหนดการประชุมตามปกติเป็น
ประจ�าทุกเดือนและมีการประชุมพิเศษตามความ
จ�าเป็น  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารกจิการ
องค์การก�าหนดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ด้วยความ
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2556 
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชมุกรรมการรฐัวสิาหกจิ ดงันี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน : ตามอัตราที่ 
คณะรัฐมนตรีก�าหนด (8,000 บาท) โดยให้ประธาน
กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 
2 เท่าของกรรมการรฐัวสิาหกจิ ทั้งนี้ในกรณทีี่กรรมการ 

Roles of the BMTA Executive 
Board 

The Executive Board of the Bangkok Mass 
Transit Authority is appointed by the Cabinet from 
qualified persons of private and government sectors, 
comprising the Chairman and other Board Directors not 
less than five persons but not exceed nine persons. 
The BMTA Director, by its position, acts as the  
Secretary to the Board. The Board acts according 
to the responsibilities to the state enterprise as 
stipulated in the Royal Decree establishing Bangkok 
Mass Transit Authority B.E. 2519. The Chairman of 
the Board has given assurance that every director is 
responsible for the overall matters, has the loyalty, 
justice, independence at work, and supervises the  
operation with effectiveness, efficiency and transparency 
in every level, including having the equal responsibility 
of such position. 

The Executive Board of Bangkok 
M a s s  T r a n s i t  A u t h o r i t y ’ s  
Compensation Policy and its Details 

The Executive Board of  Bangkok Mass Transit 
Authority has set the monthly regular meeting 
and special meeting as necessary. The Ministry of  
Finance has determined the BMTA Executive Board’s 
compensation with the Cabinet’s approval on 2 July 
2013 which has criteria of the compensation payment 
and per diem for the state enterprises’ Directors as 
follows :

1.  Monthly compensation : as determined by 
the Cabinet (8,000 baht). The state enterprise Chairman 
receives monthly compensation 2 times of the amount 
that state enterprise director receives. In case that 
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รฐัวสิาหกจิด�ารงต�าแหน่งไม่เตม็เดอืน ให้จ่ายค่าตอบแทน 
รายเดอืนตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง โดยม ี
ผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2556

ในปีงบประมาณ 2556 นี้ ได้จ่ายค่าตอบแทน
รายเดือนให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
จ�านวน 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย. 56) รวมเป ็นเงิน  
128,000 บาท

2. เบี้ยประชุม : ตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนดโดยจ่ายเป็นรายครั้ง ในอตัราคนละ 8,000 บาท 
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
โดยประธานกรรมการจะได้รบัเพิ่มร้อยละ 25 เป็นเงนิ 
10,000 บาท  และรองประธานคนที่ 1, 2 จะได้รบัเพิ่ม
อกีคนละ 12.5% เป็นเงนิ 9,000 บาท 

ในปีงบประมาณ 2556 นี้ คณะกรรมการบรหิาร
กจิการองค์การได้มกีารประชมุ รวม 14 ครั้ง จ่ายเบี้ย
ประชมุเป็นเงนิ 705,000 บาท

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีการประชุม รวม 14 ครั้ง
The appointed Committee has convened 14 meetings

ล�าดับที่
No.

ผู้เข้าประชุม
Persons attended the meeting

ต�าแหน่ง
Position

จ�านวนครั้ง
No. of meetings

1 นายสมชยั  ศริวิฒันโชค
Mr.Somchai Siriwatanachoke

ประธานกรรมการ
Chairman

13

2 พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว
Pol.Lt.Gen.Sataphrn Dungkaew  

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
Vice Chairman 1

13

3 น.ส.สทุธริตัน์  รตันโชติ
Miss Suttirat Rattanachot

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
Vice Chairman 2

10

4 พล.ต.ท.ภาณ ุ เกดิลาภผล
Pol.Lt.Gen. Panu Kerdlarbpol  

กรรมการ
Director

8

5 นายประสทิธิ์ ศริภิากรณ์
Mr.Prasit Siripakorn

กรรมการ
Director

12

6 นายกล�่าคาน ปาทาน
Mr.Galamkan Patan     

กรรมการ
Director

13

7 นางปราณ ีศกุระศร
Mrs.Pranee Sugrasorn

กรรมการ
Director

14

8 นายโอภาส เพชรมณุี
Mr.Opas Petmunee

กรรมการและเลขานกุาร
Director and Secretary

14

the state enterprise director is not in the position 
for the whole month, the monthly compensation 
should be paid at proportional rate, effective since  
1 August 2013. 

In the fiscal year 2013, the monthly compensation 
of the BMTA Executive Board has been paid for  
2 months (Aug. - Sept. 2013) totaling 128,000 baht.

2. Per diem : as determined by the Cabinet, to 
be paid each time at the rate 8,000 baht per person 
to the director who attends the meeting not exceeding 
1 time per month. The Chairman of the Board will 
receive 25% more  which is 10,000 baht and the 
1st and 2nd  Vice Chairman will receive 12.5% more 
which is 9,000 baht.

In the fiscal year 2013, the BMTA Executive 
Board had 14 meetings. Per diem was paid 705,000 baht. 



Bangkok Mass Transit Authority

79

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
Compensation of the Executives

ให้รัฐวิสาหกิจรายงานค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปีย้อนหลัง 
“ผู้บรหิารระดบัสูง” หมายถงึ ผู้บรหิารสูงสดุ และผู้บรหิารล�าดบัถดัลงมาหนึ่งล�าดบั

The state enterprise is required to report monetary compensation and other compensation of high 
ranking executives dated back for 3 years. 

“High ranking executives” means the highest ranking executive and the position that is one level lower.  

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ขสมก.
Compensation of the BMTA Executives

รายชื่อผู้บริหาร
Name List of the Executives

ต�าแหน่ง
Position

ค่าตอบแทน (บาท)/เดอืน
 Compensation (Baht)/Month

ปี 54
2011

ปี 55
2012

ปี 56
2013

1.นายโอภาส เพชรมณุี
Mr.Opas Petmunee

ผู้อ�านวยการ
Director

157,581 157,581   169,399    

2.นางปราณ ีศกุระศร
Mrs.Pranee Sugrasorn

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการบรหิาร
Deputy Director Administration Department

95,810 - -

3.นายสมศกัดิ์ บญุช่วย
Mr.Somsak Boonchuay

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการบรหิาร
Deputy Director Administration Department

- 97,890 97,890

4.นายวริตัน์ โชคตวิฒัน์
Mr.Wirat Choktiwat

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ
Deputy Director Administration Department

91,820 - -

5.นายนเรศ บญุเปี่ยม
Mr.Narade Boonpiam

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถองค์การ
Deputy Director Administration Department

- 99,970 104,310

6.ว่าที่ พ.ต.ฉตัรแก้ว โพธิ์ทองนาค
Acting Maj. Chatkaew Photongnak

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดนิรถเอกชนร่วมบรกิาร
Deputy Director Joint Bus Operation Department

95,810 99,970 104,310
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ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พ.ศ. 2553

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

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 26 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
พ.ศ. 2519 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 
องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ จงึวางระเบยีบว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ปฏบิตั ิเพื่อเสรมิสร้างให้มกีารปฏบิตัตินเป็นไปตามระบบการก�ากบัดแูลกจิการที่ดแีละมคีวามชดัเจน เกดิความรวดเรว็
และเป็นธรรม ขจัดการทุจริตมิชอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เป็นการป้องกัน 
การด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะที่จะก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของพนกังานและลูกจ้างไว้ ดงัต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ในระเบยีบนี้
“องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
“ผู้ปฏบิตังิาน” หมายความว่า พนกังานขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ทั้งที่ด�ารงต�าแหน่งบรหิารและ

มไิด้ด�ารงต�าแหน่งบรหิาร และให้หมายความรวมถงึลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
“ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน ระหว่างผลโประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ” หมายความว่า การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมในการ
แสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง คู่สมรส เครอืญาต ิพวกพ้อง หรอืบคุคลอื่นใด โดยอาศยัการกระท�าใดๆ ที่มี
กบัองค์การหรอืในนามองค์การ หรอืมผีลถงึกจิกรรมขององค์การ ซึ่งท�าให้เกดิผลประโยชน์ได้เสยีในการกระท�านั้น 
และขดัแย้งหรอืมผีลกระทบต่อผลประโยชน์องค์การ

“บคุคลในครอบครวั” หมายความว่า คู่สมรส บตุร บดิา มารดา พี่น้องร่วมบดิา มารดา หรอืร่วมบดิา
หรอืมารดาเดยีวกนั

“ญาต”ิ หมายความว่า บพุการ ีผู้สบืสนัดาน พี่น้องร่วมบดิามารดา หรอืร่วมบดิาหรอืร่วมมารดาเดยีวกนั 
ลงุ ป้า น้า อา คู่สมรส บพุการหีรอืผู้สบืสนัดานของคู่สมรส บตุรบญุธรรมหรอืผู้รบับตุรบญุธรรม

“พวกพ้อง” หมายความว่า ญาต ิมติรสหาย
“ประโยชน์” หมายความว่า เงนิ ทรพัย์สนิ ประโยชน์ในลกัษณะที่เป็นทรพัย์สนิ หรอืสิ่งอื่นใด
“ของขวญั” หมายความว่า เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั เพื่ออธัยาศยัไมตรแีละให้

หมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล หรือโดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน�้าใจและหมายความรวมถึงการให้สิทธิพิเศษซึ่งมิได้เป็นสิทธิที่จัดไว้ส�าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ 
การลดราคาทรพัย์สนิ หรอืการให้สทิธพิเิศษในการได้รบัการบรกิารหรอืความบนัเทงิ หรอืรบัการฝึกอบรม ตลอดจน 
การออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางหรอืท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรอืสิ่งอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็น
บตัร ตั๋ว หรอืหลกัฐานอื่นใด การช�าระเงนิให้ล่วงหน้า หรอืการคนืเงนิให้ในภายหลงั

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ  
การรบัการฝึกอบรม หรอืสิ่งอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั

“ประเพณีนยิม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�าคญั ซึ่งอาจมกีารให้ของขวัญกนัและให้หมายความ
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Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority 

    on Conflict of Interest Year 2010 (B.E. 2553)

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

By the virtue of the Section 26 (2) of the Royal Decree Establishing the Bangkok Mass Transit  
Authority Year 1976 (B.E. 2519)  and in order to follow the Royal Decree on Rules and Procedures for Good 
Governance Year 2003 (B.E. 2546) which issued according to the Section 3/1 of the State Administration 
Act (Issue No. 5) Year 2002 (B.E. 2545), therefore, the Bangkok Mass Transit Authority has established the 
Regulations on Conflict of Interest, stipulating the rules and procedures to promote the organization’s good 
corporate governance, as well as for greater clarity, expediency, justice, anti-corruption and prevent vested 
interests and conflict of interest of its personnel, as follows :  

Item 1 This regulation is called “Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority on Conflict of 
Interest Year 2010 (B.E. 2553)”.

Item 2 In this regulation
“the organization” means the Bangkok Mass Transit Authority.
“officer” means personnel of the Bangkok Mass Transit Authority both in the executive management 

position and not in such position and including the employee of the Bangkok Mass Transit Authority.
“the conflict of interest or the overlapping interest between personal benefit and the benefit of the 

Bangkok Mass Transit Authority” means using one’s own position both directly and indirectly for the interest 
of oneself, spouse, relative, partisan or others, including any acts with the organization or on behalf of the 
organization or affecting the organization’s activity which can bring good or bad benefit from such act and 
are in conflict or affecting the organization’s interest.

“person in the family” means spouse, son, daughter, mother, father, brother and sister of full blood, 
or of half blood

“relative” means parent, descendant, brother and sister of full blood, or half blood, uncle, aunt, spouse, 
parent or descendant of spouse, adopted child or child adopter.

“partisan” means relative, friend
“benefit” means money, property, benefit in the form of property or others
“gift” means money, property or other benefits given to each other by choice, and it is to include money, 

property or other benefits as a prize, voluntarily given or as assistance, as acts of kindness, special benefits 
not for normal persons, such as for discounts, special services or entertainment, training, travel or tourism 
expenses, accommodation and food, vouchers, tickets or other evidences, pre-payment or reimbursement. 

“other benefits” means something which is worthy such as discount, receiving entertainment, receiving 
service, receiving training or other things in this category 

“tradition” means festival or special occasion in which present will be given to each other. It also 
includes occasion for congratulations, gratitude, welcoming, condolences or giving assistance according to 
the traditional practice in the society.
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รวมถงึโอกาสในการแสดงความยนิด ี การแสดงความขอบคณุ การต้อนรบั การแสดงความเสยีใจ หรอืการให้
ความช่วยเหลอืตามมารยาทที่ถอืปฏบิตักินัตามปกตใินสงัคมด้วย

ข้อ 3 การกระท�าหรอืเหตกุารณ์ในกรณตี่อไปนี้ ให้ถอืเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 (1) การใช้ข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรอืผู้อื่น
 (2) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรอืเป็นผู้ถอืหุ้นส�าคญัในกจิการที่เป็นคู่สญัญากบั

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เว้นแต่ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�าแหน่งการบริหารอื่นที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร

 (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู ้จัดการ ผู ้จัดการหรือเป็นผู ้ถือหุ ้น 
เสยีงข้างมากในกจิการที่เป็นคู่สญัญากบัองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ข้อ 4 การรบัหรอืการให้ของขวญัในกรณดีงัต่อไปนี้ ให้ถอืเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์
 (1) การรบัของขวญัจากบคุคลอื่น ซึ่งมใิช่ญาต ิหรอืบคุคลในครอบครวั ที่ไม่เป็นไปตามปกตปิระเพณี

นยิม หรอืที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกนิกว่าสามพนับาท
 กรณีมีความจ�าเป็นที่ต้องรับของขวัญไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้อง 

แจ้งข้อเทจ็จรงิในแบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1) ต่อผู้บงัคบับญัชาทนัททีี่สามารถ
กระท�าได้ เพื่อให้ค�าวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  
หากผู้บงัคบับญัชาวนิจิฉยัว่าไม่สมควรกใ็ห้ส่งมอบของขวญันั้นเป็นสทิธขิององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

 (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพนับาท จากผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏบิตัหิน้าที่ของตนเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ให้

 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานได้รับของขวัญไว้ก่อนแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบใน
ภายหลงั ให้ด�าเนนิการตามข้อ (4) หรอื ข้อ (7) แล้วแต่กรณี

 (3) การใหข้องขวญัที่มรีาคาหรอืมลูค่าเกนิกว่าสามพนับาท แก่ผู้บงัคบับญัชาหรอืบคุคลในครอบครวั
ของผู้บงัคบับญัชา

 ทั้งนี้ การรบัหรอืการให้ของขวญัตาม (1) ถงึ (3) ถ้าเป็นไปตามประเพณนียิมและมรีาคาหรอืมูลค่า 
ไม่เกนิกว่าสามพนั ให้สามารถกระท�าได้

 (4) พนกังานผูใ้ด มกีารกระท�าที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนกังานผู้นั้นเปิดเผยข้อเทจ็จรงิ 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นจนถึงผู้อ�านวยการทันทีที่สามารถกระท�าได้ตามแบบรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1) และให้พนักงานผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนร่วมใน 
กจิกรรมนั้นๆ

ข้อ 5 ผู้ปฏบิตังิานถอืปฏบิตัใินเรื่องเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี้
 (1) สอดส่องดแูลและจดัการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นระหว่าง ผูป้ฏบิตังิาน 

กบัองค์การ รวมทั้งดูแลการใช้ทรพัย์สนิขององค์กรให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ขององค์การเป็นหลกั  
 (2) ปฏบิตัหิน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสดุขององค์การ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั
 (3) ไม่อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ื่นอาศยัต�าแหน่งหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม หาผลประโยชน์ 

จากองค์การเพื่อตนเองหรอืผู้อื่น
 (4) รกัษาความลบัของลกูค้าและขององค์การ รวมถงึไม่น�าความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอื

ผู้อื่น
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Item 3 Any act or situation in the following cases is considered as a conflict of interest :
 (1) To use the Bangkok Mass Transit Authority’s information in acquiring interest for oneself or for others.
 (2) To be in the position of managing director, manager or essential shareholder in the business that is 

a contract partner with the Bangkok Mass Transit Authority or the business that is a rival against the Bangkok Mass 
Transit Authority, except being as a managing director, manager or other executive positions assigned in written form 
by the Bangkok Mass Transit Authority.

 (3) To have member of the family in the position of managing director, manager or major shareholder in 
the business that is a contract partner with the Bangkok Mass Transit Authority.

Item 4 Receiving or giving a gift in the following cases is considered as a conflict of interest :
 (1) To receive a gift which is not for usual or traditional occasion or worth more than three thousand baht 

from other person who is not a relative or member of the family.
 In case that it is necessary to receive such gift for goodwill or maintaining a good relationship, the receiver 

must notify the fact in the report form for conflict of interest (Attachment 1)  to his/her superior as soon as possible. 
The superior will judge whether it is appropriate to receive such gift as a personal gift. If the superior judges that it 
is not appropriate, that gift must be handed to the Bangkok Mass Transit Authority.

 (2) To consent or agree that a member of the family receive a gift worth more than three thousand baht 
from subordinate or work related person for the interest of the giver.

 In case that a family member of the officer has already received such gift, and the officer knows that 
later, it should be proceeded according to item (4) or item 7 as the case may be.

 (3) To give a gift worth more than three thousand baht to the superior or the superior’s family member : 
  It is possible to receive or give a gift as per item (1) to (3) if it is considered as a traditional gift and worth 
less than three thousand baht.

 (4) Any employee acts in terms of conflict of interest---such employee must reveal the fact as soon as 
possible to his/her superior up to the director respectively as per the report form for conflict of interest (Attachment 1). 
That employee must also resign from a committee member or refrain from any activity involved.

Item 5 Concerning the conflict of interest, an officer should conduct himself/herself as follows :
 (1) To inspect and solve the conflict of interest problem which may occur between an officer and 

the organization, and to oversee the use of the organization’s property correctly and mainly for the benefit 
of the organization.

 (2) To perform duty for the most interest of the organization, not seeking for personal interest.
 (3) Do not use or allow others to use one’s own position directly or indirectly for seeking the interest 

from the organization.
 (4) To keep secrets of customer and the organization, do not use such secret for the benefit of 

oneself or others.
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 (5) ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับ 
ผลประโยชน์ขององค์การ

 (6) ต้องเปิดเผยในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมใีนองค์กรใดหรอืธรุกรรมใดที่จะขดัแย้งกบัผลประโยชน์
ขององค์การ และไม่เข้าไปมสี่วนเกี่ยวข้องในการตดัสนิใจเกี่ยวกบักจิกรรมที่ตนเองมผีลประโยชน์อยู่ด้วย

 (7) ไม่กระท�าการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อมในการด�าเนนิงานหรอืปฏบิตังิานตามนโยบาย
ของรฐับาลทกุๆ โครงการโดยมุง่ผลประโยชน์ตนเองหรอืผู้ร่วมงานมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนผูใ้ช้บรกิาร
รถโดยสารและผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรฐับาล

 (8) ไม่กระท�าการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อมในขบวนการจดัซื้อ จดัหา จดัจ้าง ตามระเบยีบ
ว่าด้วยการพสัด ุซึ่งเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 (9) ต้องให้ข้อมลูถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วนแก่คูค้่าหรอืลกูค้าด้วยวธิทีี่เปิดเผย และให้โอกาสลกูค้าหรอืคูค้่า
เท่าเทยีมกนั

 (10) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่ลูกค้าหรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ 
เกดิขึ้นในการปฏบิตังิาน

ข้อ 6 ผูบ้งัคบับญัชาต้องไม่แต่งตั้งหรอืมอบหมายผูท้ี่อาจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นคณะกรรมการ 
คณะท�างาน หรอืเป็นผูพ้จิารณา หรอืเกี่ยวข้องกบัการให้ข้อมลูให้ความเหน็หรอืมอี�านาจสั่งการในเรื่องนั้น

ข้อ 7 ให้ผูอ้�านวยการและพนกังานปฏบิตังิานทกุคนจดัท�ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสาร
แนบ) เป็นประจ�าในเดอืนธนัวาคมของทกุปี หรอืเมื่อได้รบัต�าแหน่งใหม่ หรอืเมื่อมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
เกดิขึ้นระหว่างปี

รายงานของผูอ้�านวยการให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ส�าหรบั
พนกังานให้น�าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชั้นจนถงึผูอ้�านวยการ และให้รองผูอ้�านวยการ/ผูอ้�านวยการส�านกั / 
ผู้อ�านวยการเขต เป็นผูเ้กบ็รกัษารายงานดงักล่าวไว้ อย่างน้อย 2 ปี

ข้อ 8 การใช้แบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ด�าเนนิการ ดงันี้
 (1) ให้พนกังานทกุคนรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบคุคล ตามแบบรายงานความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1)
 (2) ให้รองผู้อ�านวยการ/ผู้อ�านวยการส�านัก/ผู้อ�านวยการเขต จัดท�าสรุปรายงานความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของพนกังานทกุคนในสงักดั ตามแบบรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส�าหรบัพนกังานสงักดั 
ผูอ้�านวยการให้จดัท�าสรปุรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เสนอผูอ้�านวยการ

ข้อ 9 ในกรณทีี่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้วนิจิฉยัและให้ถอืค�าวนิจิฉยั
ของผู้อ�านวยการเป็นที่สดุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป
         ให้ไว้ ณ วนัที่ 30 เมษายน 2553

       (นายโอภาส เพชรมณุ)ี
      ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ฝ่ายบรหิาร
ส�านกับรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน
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 (5) Do not allow personal interest or interest of related person in conflict with the organization’s interest. 
 (6) To reveal one’s own interest in any organization or any legal deed which will be in conflict with the 

organization’s interest. 
 (7) Do not work, take any action, directly or indirectly, in every government’s project for personal or  

co-worker’s interest more than the interest of people who use bus service and the person participating in the project 
according to the government’s policy.

 (8) Do not take any action, directly or indirectly, in purchasing process, procurement, contract for service 
which will be conflict of interest.

 (9) To openly provide correct, direct and full information to trading partner or customer and give a chance 
to trading partner or customer equally. 

 (10) To listen to any work-related opinion, suggestion which trading partner or customer complains or 
suggests in order to improve or correct it.

Item 6 The superior must not appoint or assign a person who may have conflict of interest to be a member 
of committee, working group or to consider, give an opinion or have a mandate in that matter.

Item 7 Every director and employee has to make a report for conflict of interest (Attachment 1) in December 
annually, or when having been appointed in new position or a conflict of interest case occurred during the year.

The director’s report must be presented to the Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority. The 
employee’s report must be presented to the superior up to the director respectively, and the deputy director/ bureau 
director/zone director must keep the said report for 2 years at least.

Item 8 To use the report form for conflict of interest case, should proceed as follows :
 (1) Every employee must individually report any conflict of interest as per the report form for conflict of 

interest (Attachment 1).
 (2) Deputy director/ bureau director/ zone director must make a conflict of interest summary report 

of every employee in the chain of command as per the report form for conflict of interest. For employee 
under the director, the said summary report must be presented to the director.

Item 9 In case that any problem occurred concerning the practice according to this regulation, the 
director will give a judgment and such director’s judgment will be deemed as final.

Effective on this day forward.

            Given on 30 April 2010
      

             (Mr.Opas Petmunee) 
     Director of the Bangkok Mass Transit Authority

Administration Department
Internal Control and Risk Management Bureau
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แบบรายงานความขัดแย้ง/ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ส�าหรับพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งใหม่)

เรยีน ......................................

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................เบอร์เงนิเดอืน......................................
ต�าแหน่ง..........................................งาน...............................กลุม่งาน...........................ส�านกังาน/เขต..................ฝ่าย.............

  ขอรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบยีบองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ว่าด้วยความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 ดงันี้

ล�าดบั รายละเอยีดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มี ไม่มี

1
2

3

4

5

6

การใช้ข้อมูลขององค์การเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรอืผู้อื่น
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรอืเป็นผู้ถอืหุ้นส�าคญัในกจิการ
ที่เป็นคู่สญัญากบัองค์การ หรอืกจิการที่เป็นคู่แข่งกบัองค์การฯ
บคุคลในครอบครวัเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการหรอืเป็น 
ผู้ถอืหุ้นเสยีงข้างมากในกจิการที่เป็นคู่สญัญากบัองค์การ
การรบัของขวญัจากบคุคลอื่น ซึ่งมใิช่ญาต ิหรอืบคุคลในครอบครวัที่ไม่เป็นไป
ตามปกตปิระเพณนียิม ที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกนิกว่าสามพนับาท
การยนิยอมหรอืรู้เหน็เป็นใจให้บคุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญัที่มรีาคา
หรอืมูลค่าเกนิกว่าสามพนับาท จากผู้ใต้บงัคบับญัชาหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏบิตัหิน้าที่ของตนเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ให้
การให้ของขวญัที่มรีาคาหรอืมูลค่าเกนิกว่าสามพนับาทแก่ผู้บงัคบับญัชาหรอื
บคุคลในครอบครวัของผู้บงัคบับญัชา

 
  ในกรณมีคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ข้อ......................ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาแล้วดงันี้.-
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน
     (....................................................)
    .............../...................../..............

1. ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั

ลงชื่อ.......................................................

(......................................................)

วนัที่........../เดอืน............/พ.ศ. ...............

2. ค�าวนิจิฉยัของผู้บงัคบับญัชา

ลงชื่อ................................................

(................................................)

วนัที่........../เดอืน............/พ.ศ. .........

รบัทราบค�าวนิจิฉยั

ลงชื่อ................................................

(................................................)

วนัที่........../เดอืน............/พ.ศ. .........
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Report form for conflict/no conflict of interest
(for employee who has conflict of interest and employee who is appointed to a new position)

To ......................................

  I Mr./Mrs./Miss...................................................................................salary number..........................................
Position................................Work.............................Working group...........................Office/Zone.............Department.............

  Would like to report the conflict of interest according to the regulations of the Bangkok Mass Transit 
Authority on the Conflict of Interest Year 2010 (B.E. 2553) as follows :

No. Details of conflict of interest Yes No

1

2

3

4

5

6

To use the Bangkok Mass Transit Authority’s information in acquiring interest for oneself 
or for others.
To be in the position of managing director, manager or essential shareholder in the  
business that is a contract partner with the Bangkok Mass Transit Authority or the  
business that is a rival against the Bangkok Mass Transit Authority.
To have member of the family in the position of managing director, manager or major shareholder 
in the business that is a contract partner with the Bangkok Mass Transit Authority.
To receive a gift which is not for usual or traditional occasion or worth more than three 
thousand baht from other person who is not a relative or member of the family.
To consent or agree that a member of the family receive a gift worth more than three 
thousand baht from subordinate or work related person for the interest of the giver.
To give a gift worth more than three thousand baht to the superior or the superior’s 
family member.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  In case that there is a conflict of interest number......................I have already solved the problem as follows : 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

      Signature....................................................Reporter
            (..................................................)
            .............../...................../..............

1. Opinion of the direct superior 

Signed................................................

(...............................................)

Dated..........month..........year............

2. Judgment of the superior

Signed.................................................

(................................................)

Dated..........month..........year.............

Acknowledgement of the judgment

Signed...................................................

(................................................)

Dated..........month..........year...............



Annual Report 2013

88

แบบรายงานกรณีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ผู้ปฏิบัติงานในงาน......................................................กลุ่มงาน...................................................................

ส�านักงานเขต.............................................................ดังมีรายนามต่อไปนี้ ขอรายงานว่า ไม่มีกรณีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ ตามระเบยีบองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ว่าด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการ 

รายงานประจ�าปี 25.........

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เบอร์เงินเดือน ต�าแหน่ง ลายมือชื่อ

   ลงชื่อ.........................................................

       (........................................................)

               ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั

   วนัที่.......เดอืน...................พ.ศ. 25.......

  ความเหน็ของผู้บงัคบับญัชา

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

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

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

 ลงชื่อ.........................................................

      (.........................................................)

        ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั

 วนัที่.......เดอืน...................พ.ศ. 25...........
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Report form for absence of conflict of interest

  The officers in work unit....................................................working group...................................................................

Bureau......................................................which the names as follows, wouldlike to report that there is no conflict of 

interest according to the regulation of the Bangkok Mass Transit Authority Year 2010 (B.E.2553) which is the yearly 

report for the year.........

 No. Name-Surname Salary no. Position Signature

      Signed.........................................................

                        (.........................................................)

               Direct superior  

           Dated.......month...................year.........   

  opinion of the superior

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

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

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

 signed........................................................

      (.........................................................)

              Direct superior

 Dated.......month...................year..............
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
Report of the Committee to Inspect State Enterprises

The Committee to Inspect State Enterprises 
for the Bangkok Mass Transit Authority comprises of 
3 eminent persons with experiences in finance, law 
and organizational management, namely Ms.Suttirat 
Rattanachot, Committee Chair, and Mrs. Pranee  
Sugrasorn and Pol.Lt.Gen. Panu Kerdlarbphol as  
Committee directors. Their tasks are to inspect operations  
as assigned by the Committee to Administer the  
Organization’s Operations, according to the Ministry 
of Finance Regulation on the Committee to Inspect 
State Enterprises of B.E. 2555. The Committee’s policy  
focuses on implementing sound administrative activities 
and an effective internal auditing/inspection system. 
In fiscal year 2013, the Committee held 5 meetings 
in consultation with the executives, inspectors and 
auditors on related issues, summary as follows : 

1. Checking and reviewing of financial report

The Committee checked on the financial reports 
on a quarterly basis, and verified the financial budget 
for fiscal year 2013 of the BMTA on the basis of the 
process in reporting, to be confident that the financial 
report is comprehensive, accurate, and well-accepted 
and under the laws concerned and the generally 
recognized regulations on accounting and Ministry of 
Finance regulations. The Committee considered the 
outcome of the process to check the financial budget 
of the Office of the Auditor-General and considered the 
report on cash receivables and cash payables and the 
monthly analysis of the organization.  Apart from this, 
the Committee considered and gave opinion on solving 
the financial liquidity issue such as by borrowing 

คณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ องค์การ
ขนส่งมวลชนกรงุเทพ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุแิละ
มปีระสบการณ์ ด้านการเงนิ กฎหมาย และการบรหิาร
องค์กร จ�านวน 3 ท่าน คอื นางสาวสทุธริตัน์ รตันโชต ิ
เป็นประธานกรรมการ นางปราณี ศุกระศร และ 
พล.ต.ท.ภาณ ุเกดิลาภผล เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร
กิจการองค์การ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 
โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ด ี 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชมุ 5 ครั้ง โดยได้มกีารหารอืร่วมกบัฝ่ายบรหิาร 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
สรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าที่ได้ดงันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงาน

งบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2555 
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยพิจารณา
กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายงานทางการเงนิได้จดัท�าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป 
และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พิจารณาผล
การตรวจสอบงบการเงินของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งพิจารณารายงานผลการด�าเนินงาน
ประมาณการเงินสดรับ-จ่าย และผลวิเคราะห์การ
ด�าเนนิงานขององค์การเป็นรายเดอืน นอกจากนี้ยงัได้ 
พิจารณาและให้ความเห็นในการแก้ปัญหาการขาด 
สภาพคล่องทางการเงนิ เช่น การกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ 
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เพื่อช�าระหนี้ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง และค่าเหมาซ่อม 
พร้อมดอกเบี้ย กู ้เงินเพื่อช�าระหนี้ที่ถึงก�าหนดจ่าย  
การถอนเงินฝากประจ�าซึ่งเป็นเงินประกันตัวพนักงาน
มาส�ารองจ่ายค่าดอกเบี้ยเงนิกู ้ค่าน�้ามนัเชื้อเพลงิ และ
ค่าเหมาซ่อมที่ครบก�าหนดช�าระ เป็นต้น

2. การสอบทานการบรหิารความเส่ียง และ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิาร
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน โดยส�านัก
ตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย แผนงาน และการตดิตาม 
ผลการด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และ 
สอบทานกระบวนการจดัท�ารายงานการควบคมุภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
พร้อมทั้งติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
ได้จากการประเมินตามรายงานการประเมินผล และ
การปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2)

3. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิาน 

ตามระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการขององค์การ เช่น  
การด�าเนนิการทางด้านคดกีรณรีถองค์การเกดิอบุตัเิหต ุ
การก�ากับดูแลรถเอกชนร่วมบริการ รวมทั้งพิจารณา
ให้ตั๋วฟรีเป็นรางวัลกับประชาชนที่แจ้งเบาะแส กรณี
พนกังานรถองค์การและรถเอกชนร่วมบรกิารกระท�าผดิ 
เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ ซึ่งผลสรปุ 
อยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

from financial institutions to pay fuel and contract 
service debts (with interest), borrowing to pay for 
overdue debts, withdrawing savings from personnel 
collateral to use to pay for interest of loans, fuel costs 
and overdue payments for contract services.

2. Checking and reviewing of risk  
management and effectiveness of internal 
control system

The Committee vetted the risk management 
and effectiveness of internal control system and 
the Inspection Bureau reviewed the policy, plan and 
follow-up of implementation of risk management  
according to the regulation of the Committee on  
Auditing through Internal Control Standards of B.E. 
2544. The Committee also followed-up on the results 
of improving internal control from the evaluation report 
(Form Por Yor 2). 

3. Checking and maintaining sound 
management 

The Committee checked on implementation 
of plans and policies, as well as on legal cases on   
accidents, administration of private joint buses,  
including on incentives for the public (free tickets) 
to report wrongdoings of BMTA staff of private joint 
buses. The Committee also evaluated the work of the 
entire Committee, according to the guidelines set by 
the Committee to Inspect State Enterprises, in which 
the result was highly satisfactory.
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4. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการ

ตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 
การปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบ
โดยให้ข้อแนะน�า และตดิตามการด�าเนนิการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ที่มนียัส�าคญั เพื่อ
ก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ รวมทั้งสอบทานกฎบัตรและคู่มือ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏบิตังิาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในคูม่อืการปฏบิตังิาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ได้สอบทานงบประมาณประจ�าปี 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน การฝึกอบรมบคุลากร และ
พิจารณาความดีความชอบประจ�าปีของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

4. Administering internal control 
The Committee vetted the annual inspection 

plan, the long-term inspection plan, implementation 
of the plan, and results of the inspection and provide 
recommendations and follow-up on important points to 
improve upon.  This is to have sound management and 
sufficient internal control. The  charter and handbook 
for internal control was also vetted, so that its use 
can be according to the standards set in the Handbook  
for Internal Control of State Enterprises (new edition 
of B.E. 2555). Moreover, the Committee vetted the 
annual budget of the Internal Auditing Unit, personnel 
training as well as considered the performance and 
merits of the chief of the Internal Auditing Unit. 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา/Report of the Selection Committee
แผนภูมิขั้นตอนและแนวทางในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543

Plan of the process and approach for selection 

Highest ranking executive of State Enterprise, according to the Act on Basic Qualifications for Committee 

members and employees of State Enterprises (4th Edition) of B.E. 2534 (2000)

เมื่อจะสรรหาผู้บรหิารสูงสดุของรฐัวสิาหกจิแห่งใด เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ให้ประธานคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิแจ้งไปยงักระทรวงเจ้าสงักดั เพื่อให้ปลดักระทรวงเจ้าสงักดัลงนาม 

ในหนงัสอืแจ้งกรรมการตาม ม.8 จตัวา วรรค 1 เพื่อด�าเนนิการ
On the selection of the highest ranking executive of the State Enterprise for appointment purposes, the Chair of the  

Committee on State Enterprises shall inform the controlling Ministry, so that the Permanent Secretary can sign the letter  
to notify the Committee according to Article 8 Line 1 for action. 

คณะกรรมการตาม ม.8 จตัวา วรรค 1 มจี�านวน 5 คน ประกอบด้วย
Committee according to Article 8 Line 1, composed of 5 persons, as follows 

(1) ปลดักระทรวงการคลงั (2) เลขาธกิาร สศช.
 Permanent Secretary of Finance  Secretary-General of NESDB
(3) ปลดักระทรวงเจ้าสงักดั (4) ผู้แทนจากคณะกรรมการแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์
 Permanent Secretary of controlling ministry  Representative of Committee on Labor-State Enterprises Relations
(5) ผู้แทนของคณะกรรมการของรฐัวสิาหกจิ
 Representative of Committee of the State Enterprises

โดยให้ที่ประชมุเลอืกกรมการท่านหนึ่งเพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการ เพื่อท�าหน้าที่คดัเลอืกคณะกรรมการสรรหา 5 คน
The meeting shall select one member as Chair to select five members as the Selection Committee

กรรมการสรรหาต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม ม.8 ตรี 
 (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)

The Selection Committee members must be qualified and not have characteristics 
that are forbidden according to Article 8 (1) (3) (4) (5) (6) (11) and (12) 

ส่งรายชื่อคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
Send name list of Selection Committee to Committee of State Enterprises

ออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดกรอบอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนนิการ

Release orders to appoint a Selection Committee  
and set a framework for implementation 

เบี้ยประชมุรายครั้ง หรอืค่าตอบแทนการประชมุตาม
หลกัเกณฑ์ที ่ร.ส.ถอืปฏบิตัิ

Meeting allowance per meeting, or compensation 
according to rules used by Committee on State Enterprises. 

ประกาศอย่างเปิดเผยทางหนงัสอืพมิพ์ และสื่อต่างๆ
Openly announce the selection through  

newspapers and other media 

เสาะหา (Search) จากบคุคลที่มคีวามสามารถ
Search candidates who are capable 

มคีณุสมบตัติาม ม.8 จตัวา วรรค 3 และวรรค 4
Qualifications according to Article 8 Line 3 

ออกค�าสั่งแต่งตั้ง คณะอนกุรรมการพจิารณา 

ผลตอบแทนผูบ้รหิารสงูสดุ  
(มต ิครม. 13 ม.ิย. 43)

Release orders to appoint a Committee to Consider 
Executive Allowances (Cabinet Resolution  

of 13 June 2000)

ตามข้อ 2.5 หนงัสอื กค. ลว. 12 เม.ย. 43
According to number 2.5 of Ministry of  

Finance Note dated 12 April 2000 

พจิารณาก�าหนดผลตอบแทนของผู้ที่มี
ความเหมาะสมที่จะเป็นผู้บรหิารสูงสดุ
Consider setting allowances for those 
qualified to hold the position of highest 

ranking executive. A

B

เบี้ยประชมุ 0 บาท/ครั้งตามกฤษฎกีาเบี้ยประชมุฯ พ.ศ. 2523
Meeting allowance is 0 baht/meeting according to 
the Decree on Meeting Allowances of B.E. 2523 (1980) 

คณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าที่สรรหา 
ผู้บรหิารสูงสดุของรฐัวสิาหกจิโดยวธิี

Selection Committee is responsible for selecting  
the highest ranking executive of  

the State Enterprise through the process 

เมื่อด�าเนนิการสรรหาเรยีบร้อยแล้วอาจเสนอชื่อผูม้ี
ความเหมาะสมที่จะเป็นผูบ้รหิารสงูสดุมากกว่า 1 ชื่อได้ 

(โดยจดัล�าดบั) ต่อคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
Upon selection, the Committee may present more than  

one name of the most qualified candidates for the position 
(ranked by priority) to the Committee of State Enterprises.
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คณะอนกุรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ เชญิผู้ที่ได้รบั 
การคดัเลอืกอนัดบัที่ 1 มาเจรจาต่อรองผลตอบแทน

Sub-Committee to Consider Executive Allowances invites the top candidate 
short-listed to discuss about allowances and benefits

หากเจรจาตกลงได้
If negotiations are successful

หากเจรจาตกลงไม่ได้
If negotiations are not successful

จดัท�าร่างสญัญาจ้างตามที่ 
คณะกรรมการ ร.ส. ก�าหนด โดย

ความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั 
(ตามมาตรา 8 จตัวา วรรค 7)

Draft an employment contract as set 
by Committee on State Enterprises, 
with the approval of the Ministry of 

Finance (Article 8, Line 7)

เสนอผู้มอี�านาจแต่งตั้ง  
(ตามกฎหมายของ ร.ส. นั้น)

Present to person with appointment 
authority (according to Committee on 

State Enterprises regulations) 

ให้ประธานกรรมการ หรอืกรรมการ ที่ได้รบัมอบหมายจาก 
คณะกรรมการในกรณทีี่ไม่มปีระธาน ลงนามในสญัญาจ้าง

Chair or member of the Committee assigned by the Committee 
 (in case Chair is absent) signs the employment contract

ให้เชญิผู้ที่ได้รบัการคดัเลอืกรายถดัไป (ถ้าม)ี มาเจรจาต่อรอง
Invite next ranking candidate (if available) to negotiate 

หากเจรจาตกลงกบัรายถดัไปได้
If able to agree with next ranking candidate 

หากเจรจาตกลงไม่ได้อกีหรอืไม่มรีายถดัไป
If not able to agree or if there are no next 
ranking candidate

เสนอคณะกรรมการ ร.ส. พจิารณา
ว่าสมควรเสนอผู้ใดเป็นผู้บรหิารสูงสดุ 

(รายแรกหรอืรายถดัไป)
Present to Committee on State  

Enterprises to consider presentation of 
highest ranking candidate  
(first or second candidate)

เสนอคณะกรรมการ ร.ส. เพื่ออนมุตัิ 
เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่

Present to Committee on State  
Enterprises to approve the  

commencement of a new selection process

เมื่อพจิารณาแล้วเสรจ็

โดยมเีงื่อนไขตาม ม.8 จตัวา วรรค 6
After completion of process / According 

to criteria set in Article 8 Line 6 

A
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ขั้นตอนด�าเนินการก�าหนดผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

Procedure to set allowances and benefits for highest ranking executive 

กรณ ีร.ส. ทีใ่ช้โครงสร้างเงนิเดอืน  
ตามมต ิครม. เมื่อปี พ.ศ. 2538

In case the State Enterprise uses a 
salary structure according to Cabinet 

Resolution of B.E. 2538 (1995) 

กรณ ีร.ส. ที่ไม่ใช้โครงสร้างเงนิเดอืน 
ตามมต ิครม. เมื่อปี พ.ศ. 2538

In case the State Enterprise does not 
use a salary structure according to  
Cabinet Resolution of B.E. 2538 (1995) 

พจิารณาค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ฯ  
(มต ิครม.13 ม.ิย.43) โดยไม่ใช้เฉพาะ 

ข้อ 2.2 (เงนิเดอืนคงที่ 70% ผนัแปร 30%)
Considered allowances according to regulations  
(Cabinet Resolution of 13 June 2000), not using  

specifically item 2.2 (70% of salary remains  
stable and 30% is volatile) 

พจิารณาค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ฯ 
 (มต ิครม.13 ม.ิย.43)  
โดยน�ามาใช้ทกุข้อ 

Considered allowances according to  
regulations (Cabinet Resolution of  
13 June 2000), using every item

ร.ส. ได้รบัยกเว้นระเบยีบ 
State Enterprises is exempted 

from regulations

ร.ส. Industry Norm
State Enterprises  
Industry Norm

ร.ส. ที่ด ี(เข้าประเมนิผล)
Good State Enterprise  

(evaluated)   

ที่มา : กลุ่มพฒันานโยบายการเงนิ การบญัช ีและมาตรฐานค่าตอบแทน 
ส�านกัรฐัวสิาหกจิและหลกัทรพัย์ของรฐั กระทรวงการคลงั
Source : Financial Policy, Accounting, and Allowance and Benefits Standards Development Working Group, 
Bureau of State Enterprises and Government Assets, Ministry of Finance  

B
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 

การเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 และงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทนุและงบกระแสเงนิสด ส�าหรบั

ปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีี่ส�าคญัและหมายเหตเุรื่องอื่นๆ

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท�างบการเงนิที่ปราศจาก 

การแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นเดนิได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชซีึ่งก�าหนดให้

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น 

อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู

ในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึ้นอยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ี ซึ่งรวมถงึการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลู

ที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสี่ยงดงักล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ  

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ 

การควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผูบ้รหิารใช้และความสมเหต ุ

สมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท�าขึ้นโดยผูบ้รหิาร รวมทั้งการประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ความเหน็

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 

2556 และผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐาน

ข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเ่น้น

โดยมไิด้เป็นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไข ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

ข้อ 2.2 และข้อ 5.23 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 และส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัเดยีวกนั องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ มผีลขาดทนุสะสม

เกนิส่วนของทนุ จ�านวน 79,371.16 ล้านบาท หนี้สนิหมนุเวยีนสงูกว่าสนิทรพัย์หมนุเวยีน จ�านวน 13,450.70 ล้านบาท และมี 

ผลขาดทนุส�าหรบัปีจ�านวน 5,315.08 ล้านบาท โดยองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพมผีลขาดทนุต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจยัดงักล่าว 

แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการด�าเนินงาน 

ต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพยงัสามารถด�าเนนิงานอย่างต่อเนื่องได้ภายใต้ความช่วยเหลอืด้านการเงนิจากรฐับาล

      (นางรุง่นภา เจรญิคณุววิฏั)
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที่ 4

      

(นางสไุลวรรณ์ เพยีรเพิ่มภทัร)
ผูอ้�านวยการกลุม่
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Auditor’s Report

Presented to the Executive Board of the BMTA

The Office of the Auditor General of Thailand audited the financial statement of the BMTA. The audit composed of the 

financial position statement as of 30 September 2014, the profit and loss statement, the statement of changes in capital and cash 

flow statement for the same period, including implementation of important accounting policies and other remarks. 

Responsibility of executives to the financial statement 

The executives are responsible for the formulation and presentation of the financial statement according to financial report 

standards, as well as responsible for internal control deemed necessary to formulate such financial statement that does not conflict 

with the facts, despite corruption or error. 

Responsibility of the auditor

The Office of the Auditor General is responsible for providing opinions for the financial statement based on its verification 

process. The Office monitors and assesses the auditing process according to standards and ethics, including verification work to 

ensure confidence and that the audit is reasonable, without any conflicts to the facts. 

Auditing includes verification to produce a proof of audit in the form of amount of finances and release of financial 

statement. The method used for auditing depends on the prerogative of the auditor. This includes risk assessment of audit that 

includes data that conflicts with the facts relevant to the financial statement, whether that conflict is from corruption of error. In 

such assessment, the auditor implements relevant internal control measures and presents a financial statement that is suitable 

for the organization, and designs auditing methods that corresponds with the situation. This assessment is not for the purpose 

of evaluating the effectiveness of the internal control measures. The auditing includes assessment of the appropriateness of the 

accounting policy used by the executives and the reasonability of the accounting estimation as well as the general assessment 

of the financial statement. 

The Office of the Auditor General believes that the proof of audit received is sufficient and appropriate to be used as 

criteria for it to have an opinion. 

Opinion 

The Office of the Auditor General sees that the financial statement is a reflection of the BMTA’s financial status as of 

30 September 2013, as well as the outcome of its work and current account status for the same period. It is accurate and ac-

cording to standards for financial statements.  

Important information and events

Without prejudice to prescribing a criteria, the Office of the Auditor General requests to take note of the remarks for the financial 

statement, particularly Item 2.2 and 5.23 as of 30 September 2013 and for the year with the same period. The BMTA was at a net  

accumulated loss exceeding capital of 79,371.16 million baht and current liability exceeding current asset was at 3,450.70 million baht, and 

net loss for the year was 5,315.08 million baht. The BMTA was at a continuous loss, which shows that vulnerability was a key issue,  

possibly raising questions of business continuity. The BMTA, however, continues to operate with the financial assistance of the government. 

(Mrs. Runnapa Charoenkunvivat) 
Financial Audit Bureau Director 4

(Sulaiwan Pienpermpat)
Group Director
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555

สนิทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5.1  369,349,276.10  184,976,067.35 

เงนิลงทนุชั่วคราว 5.2  10,299.54  28,228,423.94 

ลูกหนี้การค้า 5.3  52,885,884.86  56,532,859.17 

ลูกหนี้อื่น 5.4  4,399,959,479.93 4,164,759,440.68 

ลูกหนี้พนกังานพ้นสภาพ 5.5  2,477,680.64  13,896,021.80 

พสัดคุงเหลอื 5.6  28,727,975.62  37,184,420.23 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น 5.7  249,982,849.62  237,003,571.78 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน  5,103,393,446.31 4,722,580,804.95 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 5.8  3,333,227.21  3,333,227.21 

ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 5.9  2,285,166,400.00 1,953,497,909.86 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 5.10 110,495,509.98 1,192,441,724.63 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  2,398,995,137.19 3,149,272,861.70 

รวมสนิทรัพย์  7,502,388,583.50 7,871,853,666.65 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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Unit : Baht

Remarks 30 September 2013 30 September 2012

Assets

Current assets

Cash and cash equivalent 5.1  369,349,276.10  184,976,067.35 

Temporary investment 5.2  10,299.54  28,228,423.94 

Account receivable 5.3  52,885,884.86  56,532,859.17 

Other receivable 5.4  4,399,959,479.93  4,164,759,440.68 

Receivable from dismissed employee 5.5  2,477,680.64  13,896,021.80 

Retained material 5.6  28,727,975.62  37,184,420.23 

Other current assets 5.7  249,982,849.62  237,003,571.78 

Total current assets  5,103,393,446.31  4,722,580,804.95 

Non-current assets

Long-term loan 5.8  3,333,227.21  3,333,227.21 

Property plant and equipment - net 5.9  2,285,166,400.00  1,953,497,909.86 

Other non-current assets 5.10 110,495,509.98  1,192,441,724.63 

Total non-current assets  2,398,995,137.19  3,149,272,861.70 

Total assets  7,502,388,583.50  7,871,853,666.65 

Remarks are the integral part of this statement of financial position

Bangkok Mass Transit Authority
Statement of Financial Position
as of 30 September 2013 and 2012
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 30 กนัยายน 2555

หนีสิ้นและส่วนของทนุ

หนี้สนิหมนุเวยีน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๆ 5.11  3,006,648,077.97  2,466,289,581.29 

ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึง
ก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

5.12 12,473,711,478.83  12,382,733,333.33 

เงนิกู้ยมืระยะสั้น 5.13  1,369,000,000.00  451,090,000.00 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  833,107,329.82  825,672,443.82 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 5.14  871,623,480.03  722,443,521.59 

รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน  18,554,090,366.65  16,848,228,880.03 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

เงนิกู้ยมืระยะยาว 5.15 62,199,880,000.00  59,283,050,478.83 

รายได้รอการรบัรู้ 5.16  474,436,917.52  2,935,676.98 

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว 5.17  3,995,677,128.00  4,124,564,645.00 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.18  1,458,645,472.60  1,479,018,902.49 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 5.19  190,815,052.64  189,719,278.79 

รวมหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 68,319,454,570.76 65,079,288,982.09 

รวมหนีสิ้น 86,873,544,937.41 81,927,517,862.12 

ส่วนของทนุ

ทนุรบัจากงบประมาณ 5.20 11,089,415,537.81  11,089,415,537.81 

ทนุจากการรบัโอนกจิการ บมส.  189,723,158.13  189,723,158.13 

ส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาค 5.21  185,269,944.05  185,684,082.05 

ส่วนเกนิทนุจากการเพิ่มทรพัย์สนิ  8,278,582.57  8,278,582.57 

ขาดทนุสะสม (90,843,843,576.47) (85,528,765,556.03)

รวมส่วนของทนุ (79,371,156,353.91) (74,055,664,195.47)

รวมหนีสิ้นและส่วนของทนุ 7,502,388,583.50  7,871,853,666.65 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 และ 2555

..................................
(นายนเรศ  บญุเปี่ยม)

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร
รกัษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

..............................
(นางพนดิา  ทองสขุ)

ช.ผอ.สบก. มอบหมายปฏบิตัหิน้าที่
ผู้อ�านวยการส�านกับญัชแีละกองทนุกลาง
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Unit : Baht

Remarks 30 September 2013 30 September 2012

Liability and Capital

Current liability

Account payable and others 5.11  3,006,648,077.97  2,466,289,581.29 

Long-term payable within  
1 year

5.12  12,473,711,478.83  12,382,733,333.33 

Short-term loan 5.13  1,369,000,000.00  451,090,000.00 

Accrued interest  833,107,329.82  825,672,443.82 

Other current liability 5.14  871,623,480.03  722,443,521.59 

Total currnet liability  18,554,090,366.65  16,848,228,880.03 

Non-current liabiliy

Long-term loan 5.15  62,199,880,000.00  59,283,050,478.83 

Deferred income 5.16  474,436,917.52  2,935,676.98 

Estimated long-term liability 5.17  3,995,677,128.00  4,124,564,645.00 

Employee benefits obligation 5.18  1,458,645,472.60  1,479,018,902.49 

Other non-current liability 5.19  190,815,052.64  189,719,278.79 

Total non-current liability  68,319,454,570.76  65,079,288,982.09 

Total liability  86,873,544,937.41  81,927,517,862.12 

Capital

Budgetary capital 5.20  11,089,415,537.81  11,089,415,537.81 

Business acquisition capital  189,723,158.13  189,723,158.13 

Donated capital surplus 5.21  185,269,944.05  185,684,082.05 

Assets surplus  8,278,582.57  8,278,582.57 

Deficit  (90,843,843,576.47) (85,528,765,556.03)

Total capital (79,371,156,353.91) (74,055,664,195.47)

Total liability and capital  7,502,388,583.50  7,871,853,666.65 

Remarks are the integral part of this statement of financial position

Bangkok Mass Transit Authority
Statement of Financial Position
as of 30 September 2013 and 2012

..................................
(Mr. Narade Boonpiam)

Deputy Director Administration Department
Acting Director of 

Bangkok Mass Transit Authority

..................................
(Mrs. Panida Thongsuk)

Ass. Dir. Of Central Fund & Acc. Bureau, as signed as
Central Fund and Account Bureau Director
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้

รายได้จากการเดนิรถ 5.22.1  6,780,997,097.07  6,853,790,292.24 

รายได้เงนิอดุหนนุบรกิาร

สาธารณะ

 435,244,355.02  652,716,319.99 

รายได้เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ   -  34,801,436.74 

รายได้อื่น 5.21.2  273,652,646.81  213,554,333.21 

รวมรายได้  7,489,894,098.90  7,754,862,382.18 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุในการเดนิรถ 5.22.1  8,421,702,861.66  8,834,370,185.15 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 5.22.2  1,573,869,053.34  1,674,749,796.85 

ค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ   -  34,801,436.74 

ค่าใช้จ่ายอื่น  52,424,875.43  302,964.31 

ต้นทนุทางการเงนิ  2,756,975,328.91  2,653,021,364.47 

รวมค่าใช้จ่าย  12,804,972,119.34  13,197,245,747.52 

ขาดทุนส�าหรับปี (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่   -  -

ขาดทนุเบด็เสร็จส�าหรับปี (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรบังวดปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 และ 2555

..................................
(นายนเรศ  บญุเปี่ยม)

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบรหิาร
รกัษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

..............................
(นางพนดิา  ทองสขุ)

ช.ผอ.สบก. มอบหมายปฏบิตัหิน้าที่
ผู้อ�านวยการส�านกับญัชแีละกองทนุกลาง
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Unit : Baht

Remarks 2013 2012

Revenue

Revenue from bus operation 5.22.1  6,780,997,097.07  6,853,790,292.24 

Revenue from public service 

subsidy

 435,244,355.02  652,716,319.99 

Revenue from ad-hoc subsidy   -  34,801,436.74 

Others 5.21.2  273,652,646.81  213,554,333.21 

Total revenue  7,489,894,098.90  7,754,862,382.18 

Expense

Bus operation overhead 5.22.1  8,421,702,861.66  8,834,370,185.15 

Administration overhead 5.22.2  1,573,869,053.34  1,674,749,796.85 

Ad-hoc subsidy expense   -  34,801,436.74 

Others  52,424,875.43  302,964.31 

Financial cost  2,756,975,328.91  2,653,021,364.47 

Total expense 12,804,972,119.34 13,197,245,747.52 

Loss for the period (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

Other profit and loss   -  -

Total loss for the period (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

Remarks are the integral part of this financial statement.

Bangkok Mass Transit Authority
Profit and Loss Statement
As of year ended 30 September 2013 and 2012

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

(Mr. Narade Boonpiam)
Deputy Director Administration Department

Acting Director of 
Bangkok Mass Transit Authority

..................................
(Mrs. Panida Thongsuk)

Ass. Dir. Of Central Fund & Acc. Bureau, as signed as
Central Fund and Account Bureau Director
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หน่วย : บาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ขาดทนุส�าหรบีปี (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

รายการปรบักระทบยอดขาดทนุส�าหรบัปีเป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิการด�าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 55,356,319.33 128,669,238.00

หนี้สงสยัจะสูญ 31,628,620.99 8,460,802.17

ขาดทนุจากการขายสนิทรพัย์ถาวร 52,600,321.47 246,208.27

หนี้สูญ             5,459,134.70 4,938,703.96

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  108,741,826.36  121,152,309.66 

ดอกเบี้ยรบั (16,470,973.83) (10,669,843.52)

ตน้ทนุทางการเงนิ  2,756,975,328.91  2,653,021,364.47 

ขาดทนุจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน (2,320,787,442.51) (2,536,564,582.33)

การเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ด�าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

ลูกหนี้การค้า (10,348,224.00) (33,597,965.22)

ลูกหนี้อื่น (236,262,339.17) (1,075,638,413.03)

ลูกหนี้พนกังานพ้นสภาพ (602,634.59) 3,827,848.48

พสัดเุหลอื 8,456,444.61 (5,640,246.91)

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น (12,979,277.84) (11,591,570.62)

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น 1,083,377,885.32 2,124,921,827.63

การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ 564,544,578.87 1,040,050,554.62

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 149,179,958.44 (58,356,782.97)

รายได้รอการรบัรู้ 25,225,290.54 (1,008,546.96)

ประมาณการหนี้สนิระยะยาว (128,887,517.00) 271,312,038.82

หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น (128,019,482.40) (124,231,580.09)

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมด�าเนนิงาน (1,007,102,759.73) (406,517,418.58)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 และ 2555
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Unit : Baht

2013 2012

Cash flow from operation

Loss for the year (5,315,078,020.44) (5,442,383,365.34)

Adjustments net profit to cash receivable (payable) from operation

Depreciation & Amortization 55,356,319.33 128,669,238.00

Doubtful accounts 31,628,620.99 8,460,802.17

Loss from fixed asset sale 52,600,321.47 246,208.27

Bad debts 5,459,134.70 4,938,703.96

Employee benefits obligation  108,741,826.36  121,152,309.66 

Interest receivable (16,470,973.83) (10,669,843.52)

Financial cost  2,756,975,328.91  2,653,021,364.47 

operation (loss) before change in asset and operation debt (2,320,787,442.51) (2,536,564,582.33)

change in asset and operation debt

Operation asset (increase) decrease:-

Account receivable (10,348,224.00) (33,597,965.22)

Other receivable (236,262,339.17) (1,075,638,413.03)

Receivable from dismissed employee (602,634.59) 3,827,848.48

Retained material 8,456,444.61 (5,640,246.91)

Other current assets (12,979,277.84) (11,591,570.62)

Other non-current assets 1,083,377,885.32 2,124,921,827.63

Operation liability increase (decrease)

Account payable and others 564,544,578.87 1,040,050,554.62

Other current liability 149,179,958.44 (58,356,782.97)

Deferred income 25,225,290.54 (1,008,546.96)

Estimated long-term liability (128,887,517.00) 271,312,038.82

Other non-current liability (128,019,482.40) (124,231,580.09)

Net cash used in operation activities (1,007,102,759.73) (406,517,418.58)

Bangkok Mass Transit Authority
Cash Flow Statement
As of year ended 30 September 2013 and 2012
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หน่วย : บาท

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิรบัจากเงนิลงทนุระยะสั้น 28,218,124.40  -

เงนิรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ 12,340,384.50 17,734,150.22

เงนิจ่ายซื้ออาคารและอปุกรณ์ (6,103,703.44) (83,423,971.35)

ดอกเบี้ย 6,461,692.12 66,417,683.34

เงินสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ 40,916,467.58 59,048,052.79

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิรบัจากเงนิกู้ยมืระยะสั้น-กระทรวงการคลงัรบัภาระ  - 1,909,740,000.00

เงนิรบัจากการกู้ยมืระยะยาว-กระทรวงการคลงัรบัภาระ  - 695,900,000.00

เงนิจ่ายช�าระเงนิกู้ยมืระยะสั้น-กระทรวงการคลงัรบัภาระ (451,090,000.00) (4,717,926,000.00)

เงนิรบัจากเงนิกู้ยมืธนาคารระยะสั้น 2,658,646,000.00  -

เงนิรบัจากกู้ยมืธนาคารระยะยาว 490,541,000.00 4,740,459,000.00

เงนิรบัจากการออกพนัธบตัรระยะยาว 14,900,000,000.00 9,803,000,000.00

เงนิจ่ายช�าระเงนิกู้ยมืธนาคารระยะสั้น (1,289,646,000.00)  -

เงนิจ่ายช�าระส่วนของหนี้สนิระยะยาวถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (12,382,733,333.33) (9,518,833,333.33)

เงนิจ่ายช�าระดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื (2,775,158,195.77) (2,521,243,013.50)

เงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,150,559,470.90 391,096,653.17

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสทุธเิพิ่มขึ้น (ลดลง) 184,373,208.75 (74,468,818.20)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี  184,976,067.35 259,444,885.55

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิ้นปี 369,349,276.10  184,976,067.35 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 และ 2555
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Unit : Baht

2013 2012

Cash flow from investment activities

Short-term investment receivable 28,218,124.40  -

Sale of property receivable 12,340,384.50 17,734,150.22

Building and equipment payable (6,103,703.44) (83,423,971.35)

Interest 6,461,692.12 66,417,683.34

Net cash provided by (used in) investing activities 40,916,467.58 59,048,052.79

Cash flow from financing activities

Short-term loan receivable - Ministry of Finance responsible  - 1,909,740,000.00

Long-term loan receivable - Ministry of Finance responsible  - 695,900,000.00

Short-term loan payable - Ministry of Finance responsible (451,090,000.00) (4,717,926,000.00)

Short-term loan receivable 2,658,646,000.00  -

Long-term loan receivable 490,541,000.00 4,740,459,000.00

Long-term bond issuance receivable 14,900,000,000.00 9,803,000,000.00

Short-term loan payable (1,289,646,000.00)  -

Long-term payable within 1 year (12,382,733,333.33) (9,518,833,333.33)

Loan interest payable (2,775,158,195.77) (2,521,243,013.50)

Net cash provided by financing activities 1,150,559,470.90 391,096,653.17

Net increase (decrease) in cashheld 184,373,208.75 (74,468,818.20)

Cash and cash equivalent at the beginning of the year  184,976,067.35 259,444,885.55

Cash and cash equivalent at the end of the year 369,349,276.10  184,976,067.35 

Remarks are the integral part of this financial statement

Bangkok Mass Transit Authority
Cash Flow Statement (continued)
As of year ended 30 September 2013 and 2012
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556

1. การจัดตั้ง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการขนส่งโดยสารรถประจ�าทางในกรุงเทพมหานครให้ด�าเนินไปโดยมี
ประสิทธิภาพ และมีระเบียบ โดยประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร
กบัจงัหวดันครปฐม นนทบรุ ี ปทมุธาน ี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร และประกอบกจิการอื่นที่เกี่ยวกนัหรอื 
ต่อเนื่องกบัการประกอบการขนส่งบคุคล ทั้งนี้ได้รบัโอนสนิทรพัย์และหนี้สนิ ตลอดจนพนกังานจากบรษิทั มหานคร
ขนส่ง จ�ากดั (บมส.) มาด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2519

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ 

พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถงึมาตรฐานการบญัชทีี่ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพี 
บญัช ีพ.ศ. 2547 และมาตรฐานการบญัชทีี่สภาวชิาชพีบญัชไีด้รบัอนมุตัเิพิ่มเตมิ

2.2 งบการเงนิส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2556 มผีลขาดทนุสะสมเกนิส่วนของทนุ จ�านวน 79,371.16 
ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 13,450.70 ล้านบาท โดยองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพยังคงได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาล ดังนั้นงบการเงินจึงได้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์ 
การด�าเนนิงานต่อเนื่อง

3. มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินใหม่ การตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม่ และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ซึ่งได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว  มรีายละเอยีดดงันี้

- มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 1 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง การน�าเสนองบการเงนิ
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 7 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง งบกระแสเงนิสด
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 12 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง ภาษเีงนิได้
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 17 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง สญัญาเช่า
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 18 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง รายได้
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 19 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนกังาน
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 21 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา 

       แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 24 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลหรอืกจิการ 

       ที่เกี่ยวข้องกนั
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 28 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 31 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า
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Bangkok Mass Transit Authority 
Remarks for the financial statement 

for the fiscal year ending in 30 September 2013 

1. Establishment 
The Bangkok Mass Transit Authority was established under the Royal Decree Establishing the Bangkok 

Mass Transit Authority Year 1976 (B.E. 2519), with the objective of managing the bus transportation system 
towards greatest efficiency and orderliness for operations in Bangkok and between Bangkok and Nakhon 
Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan and Samut Sakhon, as well as operate other services 
related to mass transit. Assets and liabilities, as well as staff, were transferred from Mahanakorn Transport 
Company (Limited) from 1 October 1976.  

2. Principles in formulating financial statements 
2.1 The financial statement of the BMTA was formulated under recognized accounting standards  

under the Act on Accounting of 2000 (B.E.2543), including accounting standards under the Act on Accounting 
Profession of 2004 (B.E.2547) and additional standards approved by the Federation of Accounting Professions.   

2.2 The financial statement ending on 30 September 2013 resulted in a net accumulated loss exceeding 
capital of 79,371.16 million baht and current liability exceeding current asset was at 13,450.70 million baht.  
The BMTA was at a continuous loss, which shows that vulnerability was a key issue, possibly raising questions 
of business continuity. The BMTA, however, continues to operate with the financial assistance of the government. 

3. Revised accounting standard, new accounting standard, new standard of financial report, 
the interpretation of new accounting standard, the interpretation of new standard of financial 
report which have been announced in Royal Decree, having details as follows :

- To be effective for the accounting period starting on or after 1 January 2014 onwards
 Accounting standard issue no. 1 (revised 2012) Subject : Financial statement presentation
 Accounting standard issue no. 7 (revised 2012) Subject : Cash flow statement
 Accounting standard issue no. 12 (revised 2012) Subject : Income tax
 Accounting standard issue no. 17 (revised 2012) Subject : Lease contract
 Accounting standard issue no. 18 (revised 2012) Subject : Revenue
 Accounting standard issue no. 19 (revised 2012) Subject : Employee benefits
 Accounting standard issue no. 21 (revised 2012) Subject : Impact from foreign currency exchange 

            rate fluctuation
 Accounting standard issue no. 24 (revised 2012) Subject : Information disclosure on related 

            person or business
 Accounting standard issue no. 28 (revised 2012) Subject : Investment in affiliated company
 Accounting standard issue no. 31 (revised 2012) Subject : Gain and loss in joint venture
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 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง งบการเงนิระหว่างกาล
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 36 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง การด้อยค่าของสนิทรพัย์
 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 38 (ปรบัปรงุ 2555) เรื่อง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 (ปรบัปรงุ 2555)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 3 เรื่อง การรวมธรุกจิ
 (ปรบัปรงุ 2555)
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

  (ปรบัปรงุ 2555)   การด�าเนนิงานที่ยกเลกิ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนนิงาน
 (ปรบัปรงุ 2555)
 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 15  เรื่อง สญัญาเช่าด�าเนนิงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม 

        รูปแบบกฎหมาย
 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน 

        บรกิาร
 การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 32 เรื่อง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ 

  ฉบบัที่ 1   รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ 
        คล้ายคลงึกนั

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   เรื่อง การประเมนิว่าข้อความตกลงประกอบด้วย  
  ฉบบัที่ 4   สญัญาเช่าหรอืไม่

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
  ฉบบัที่ 5    การบูรณะและการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   เรื่อง การปรับปรุงย ้อนหลังภายใต ้มาตรฐาน 
  ฉบบัที่ 7    การบญัชฉีบบัที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ 
        ในสภาพเศรษฐกจิที่มภีาวะเงนิเฟ้อรนุแรง

 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   เรื่อง งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า
 ฉบบัที่ 10 
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  เรื่อง ข้อตกลงสมัปทานบรกิาร
 ฉบบัที่ 12
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกค้า
 ฉบบัที่ 13
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   เรื่อง การจ่ายสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ
 ฉบบัที่ 17
 การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   เรื่อง การโอนสนิทรพัย์จากลูกค้า
 ฉบบัที่ 18



Bangkok Mass Transit Authority

113

 Accounting standard issue no. 34 (revised 2012) Subject : Interim financial statement
 Accounting standard issue no. 36 (revised 2012) Subject : Asset depreciation
 Accounting standard issue no. 38 (revised 2012) Subject : Intangible asset
 Financial report standard issue no. 2 Subject : Shared-based payment
 (revised 2012)
 Financial report standard issue no. 3 Subject : Business merger
 (revised 2012)
 Financial report standard issue no. 5  Subject : Non-current asset held for sale and  

  (revised 2012)      discontinued operation
 Financial report standard issue no. 8 Subject : Operation
 (revised 2012)
 Accounting standard interpretation issue no. 15 Subject : Operation lease agreement-leasing  

         incentive
 Accounting standard interpretation issue no. 27 Subject : Legal lease agreement evaluation
 Accounting standard interpretation issue no. 29 Subject : Information disclosure on service  

         concession agreement
 Accounting standard interpretation issue no. 32 Subject : Intangible asset-website cost
 Financial report standard interpretation Subject : Change in liability from demolition,  

  issue no. 1     renovation and liability with the same 
         characteristic

 Financial report standard interpretation Subject  : Evaluation that the agreement is composed 
  issue no. 4    of lease contract or not 

 Financial report standard interpretation Subject : Gain and loss right from demolition fund, 
  issue no. 5    renovation and environment improvement

 Financial report standard interpretation Subject : Back dated revision under accounting 
  issue no. 7     standard issue no. 29 Subject : Financial 
         report in severe inflation economy 

 Financial report standard interpretation  Subject : Interim financial statement and devaluation
 issue no. 10
 Financial report standard interpretation Subject : Service concession agreement
 issue no. 12
 Financial report standard interpretation Subject : Special privilege for customer program
 issue no. 13
 Financial report standard interpretation  Subject : Non-cash asset payment
 issue no. 17
 Financial report standard interpretation Subject : Asset transfer from customer
 issue no. 18
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- มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริ่มต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั ที่ 4 เรื่อง สญัญาประกนัภยั

ผู้บริหารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ประเมินและเห็นว่าการน�ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติจะไม่มี
ผลกระทบที่เป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิที่น�าเสนอในปีที่เริ่มใช้

4. สรปุนโยบายการบัญชท่ีีส�าคญั
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนเมื่อ

ทวงถามและเงนิฝากประจ�าไม่เกนิ 3 เดอืน
4.2 การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เท่าจ�านวนลูกหนี้ ส�าหรับหนี้ที่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเรียกช�าระได้หรือค้างช�าระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป โดยให้ 
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิมอี�านาจในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ซึ่งตาม
มตคิณะกรรมการบรหิารกจิการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ครั้งที่ 13/2549 ลงวนัที่ 11 ตลุาคม 2549 อนมุตัิ
หลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ดงันี้

ระยะเวลาหนี้ค้างช�าระ อตัราร้อยละของค้าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

เกนิกว่า 6 เดอืน - 9 เดอืน 50

เกนิกว่า 9 เดอืน - 1 ปี 75

เกนิกว่า 1 ปี 100

และให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ที่ก�าหนดตั้งแต่วนัที่ 30 กนัยายน 2549 เป็นต้นไป
4.3 ลูกหนี้อบุตัเิหต ุ– ระหว่างด�าเนนิการ และเจ้าหนี้อบุตัเิหต ุ– ระหว่างด�าเนนิการ บนัทกึบญัชโีดยใช้

ราคาประเมนิตามที่ส่วนงานอบุตัเิหตขุององค์การฯ ก�าหนด
4.4 พสัดคุงเหลอื รบัรู้ในราคาทนุตามวธิเีข้าก่อน – ออกก่อน (FLFO)
4.5 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ รบัรู้ในราคาทนุ ณ วนัที่ได้มาหรอืก่อสร้างแล้วเสรจ็ ค่าเสื่อมราคาค�านวณ

โดยวธิเีส้นตรง ตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรพัย์แต่ละประเภท ดงันี้

ประเภท อายุการใช้งาน      มูลค่าซาก

สิ่งปลูกสร้าง 10-30 ปี -

รถยนต์โดยสาร     10 ปี ร้อยละ 10

รถยนต์ใช้งาน    4-8 ปี ร้อยละ 10

เครื่องมอืและเครื่องใช้ส�านกังาน     10 ปี -

เครื่องมอืช่าง       8 ปี -

 สนิทรพัย์จากการรบับรจิาค ก่อนปี 2553 บนัทกึบญัชคีู่กบัส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาค
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- To be effective for the accounting period starting on or after 1 January 2016 
 Financial report standard issue no. 4 Subject : Insurance contract
After assessment by the executives of the BMTA, it was deemed that the accounting standards,  

financial report standards and analyses of the financial report will not affect the gist of the financial statement 
presented in its first year that it is in effect. 

4. Essential accounting policy summary
4.1 Cash and cash equivalent consist of cash, current deposits and within 3-month fixed deposits 
4.2 To set guidelines of allowance for doubtful account as per the Ministry of Finance Regulations 

on Accounting and Finance of State Enterprises B.E. 2548 on 27 October 2005. It allows state enterprise 
to set the allowance for doubtful accounts equally to the number of debtors for debts uncertain to be paid 
or accrued for more than one year. The State Enterprise Committee is authorized to set the standard and 
method of guidelines of allowance for doubtful accounts. The resolution of the Bangkok Mass Transit Authority 
Executive Board no. 13/2549 dated 11 October 2006 approved the guidelines for setting allowance for doubtful 
account as follows :  

 and must proceed according to the guidelines since 30 September 2006 onwards.
4.3 Accidents receivable-on process and accidents payable-on process are recorded on bookkeeping 

using estimated price according to the BMTA Accident Work Unit’s guidelines. 
4.4 Retained material realized at cost using First-in First-out method (FLFO).
4.5 Property, plant and equipment realized at cost on the receiving or finishing date. Depreciation 

calculated by using the straight-line method according to its useful life with details as follows : 

 Assets from donation before year 2010 recorded on bookkeeping with capital surplus from donation.

period of accrued liability percentage of doubtful accounts

more than 6-9 months 50

more than 9 months - 1 year 75

more than 1 year 100

category useful life scrap value

building 10-30 years -

bus    10 years 10%

car   4-8 years 10%

tools and office equipment    10 years -

Tools     8 years -
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4.6 รายได้รอการรบัรู้ ตั้งแต่ปี 2553
 การรับรู้รายได้ในการรับบริจาคสินทรัพย์เพื่อเก็บไว้ใช้ในการด�าเนินงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา

บัญชี ให้รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ไว้ก่อน แล้วจึงทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ 
รบับรจิาคนั้น

4.7 การรบัรู้รายได้
 4.7.1 รายได้จากการเดนิรถ รบัรู้เมื่อจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร บตัรเดอืน และตั๋วคูปอง
 4.7.2 รายได้ส่วนแบ่งค่าโดยสารรถร่วมบรกิาร รบัรูต้ามอตัราส่วนแบ่งค่าโดยสารและ/หรอืค่าตอบแทน

ตามสญัญาร่วมประกอบการเดนิรถ
 4.7.3 รายได้ดอกเบี้ย รบัรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนที่แท้จรงิของ

สนิทรพัย์
 4.7.4 รายได้ค่าปรบัผดิสญัญา รบัรู้เมื่อคู่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญา
 4.7.5 รายได้จากการให้เช่าสทิธโิฆษณา รบัรู้ตามอตัราค่าเช่าของสญัญาเช่าเนื้อที่โฆษณา
 4.7.6 รายได้จากการให้บรกิารข่าวสารทางวทิยบุนรถเมล์ รบัรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.8 การรบัรู้ค่าใช้จ่าย รบัรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.9 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน องค์การฯ ใช้ประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกนัภยัและคดิลดผลประโยชน์โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค�านวณคดิลดโดยใช้อตัราดอกเบี้ย
พนัธบตัรรฐับาล โดยรบัรู้เป็นหนี้สนิ ผลแตกต่างที่เพิ่มขึ้นหรอืลดลงจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัในแต่ละงวดบญัชจีะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรอืรายได้ในงวดนั้น

4.10 กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี
 องค์การฯ ได้จดัตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีพนกังานองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว 

เมื่อวนัที่ 19 พฤษภาคม 2540 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 9 และ 10 ของเงนิเดอืน ส่วนพนกังาน
ที่เป็นสมาชกิกองทนุฯจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3-10 ของเงนิเดอืน

5. ข้อมลูเพ่ิมเตมิ
5.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

 2556 2555

เงนิสด 20.15 36.98

รายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงนิฝาก - ประเภทกระแสรายวนั  (5.15) 7.25

เงนิฝาก - ประเภทออมทรพัย์ 354.23 140.64

เงนิฝาก - ประเภทประจ�า 3 เดอืน 0.12 0.11

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 369.35 184.98
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4.6 Deferred income since 2010 
 Realized revenue from donated assets used in operation more than one accounting period must 

be recorded as deferred income and gradually recognized as other income during its useful life. 
4.7 Realized revenue
 4.7.1 Revenue from bus operation will be realized when bus tickets, monthly passes and coupons are sold.
 4.7.2 Revenue from the share of private joint bus operation will be realized according to the 

percentage of fare and/or compensation in the private joint bus operation contract.
 4.7.3 Revenue from interest will be realized using the time basis, with the asset real rate of 

return in consideration.
 4.7.4 Revenue from fines from breaches of contract will be realized if the other party of any 

breach of any of the contract.
 4.7.5 Revenue from advertising copyright leasing will be realized according to the rental rate in 

the advertising space leasing contract.
 4.7.6 Revenue from bus radio service will be realized according to accrual basis.
4.8 Realized expenses according to the accrual basis
4.9 Employee benefits obligation
 Benefits after termination of employment according to the labor law – the BMTA uses mathematical 

insurance principles for its estimation, reducing the benefits by reducing each estimated unit, reducing benefits  
according to the interest of the government bond, realized as liability. The difference from the estimation as derived 
from mathematical insurance principles in each accounting period is realized as expenditure or income in such period. 

4.10 Pension fund
 The Bangkok Mass Transit Authority has set up the pension fund for the BMTA employee which was 

registered on 19 May 1997. The BMTA pays contribution money at the rate of 9% and 10% of the salary. Employee 
who is a membership of the pension fund pays contribution money at the rate of 3-10% of his/her salary. 

5. Additional information
5.1 cash and cash equivalent consists of

Unit : million baht

 2013 2012

cash 20.15 36.98

cash equivalent

deposit-current  (5.15) 7.25

deposit-savings 354.23 140.64

deposit-3-month fixed 0.12 0.11

total cash and cash equivalent 369.35 184.98
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 เงนิสด จ�านวน 20.15 ล้านบาท เป็นเงนิรายได้ค่าโดยสารของเขตการเดนิรถ 
ต่างๆ ที่น�าฝากธนาคารไม่ทันในวันที่รับเงิน จ�านวน 16.14 ล้านบาท และเงินคงเหลือของส�านักงานใหญ่ 
อกี จ�านวน 4.01 ล้านบาท ซึ่งองค์การฯ ได้น�าฝากธนาคารในวนัท�าการถดัมา

เงนิฝากออมทรพัย์ จ�านวน 354.23 ล้านบาท เป็นเงนิที่ฝากไว้เพื่อใช้ในการด�าเนนิงานของส�านกังานใหญ่
และส�านกังานเขต จ�านวน 309.54 ล้านบาท และเป็นเงนิอดุหนนุจากกองทนุเพื่อส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน
โครงการปรบัเปลี่ยนเครื่องยนต์โดยสารปรบัอากาศยูโรทู จ�านวน 44.69 ล้านบาท

เงนิฝากประจ�า 3 เดอืน จ�านวน 0.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงนิที่ได้รบัจากเงนิชดเชยรายได้จากการ
ด�าเนนิการตามมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จ�านวน 0.01 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ประเภทประจ�า 12 เดอืน

5.3 ลูกหนี้การค้า ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้รถเมล์เลก็ 1.39 0.87

ลูกหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรบัอากาศ 103.19 76.97

ลูกหนี้รถตู้ปรบัอากาศ 100.48 90.32

ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) 1.21 1.49

 
 หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้ค่าตอบแทนรถตู้ NGV 0.50 0.48

ลูกหนี้ผ่อนช�าระ 351.50 377.78

558.27 547.91

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 505.38 491.38

รวมลูกหนี้การค้า 52.89 56.53

ลูกหนี้ผ่อนช�าระ จ�านวน 351.50 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการเดินรถเอกชน 
ร่วมบรกิารได้ท�าหนงัสอืรบัสภาพหนี้ที่ค้างช�าระค่าสมัปทานในการเดนิรถ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 505.38 ล้านบาท เป็นของลูกหนี้รถเมล์เล็ก จ�านวน 0.45 ล้านบาท  
ลกูหนี้รถโดยสารธรรมดาและปรบัอากาศ จ�านวน 78.84 ล้านบาท ลูกหนี้รถตูป้รบัอากาศ จ�านวน 73.67 ล้านบาท  
ลูกหนี้รถหมวด 4 (รถในซอย) จ�านวน 0.92 ล้านบาท และลูกหนี้ผ่อนช�าระ จ�านวน 351.50 ล้านบาท
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As of 30 September 2013, cash 20.15 million baht was the income from fares of many bus operation 
zones which was not deposited in time on the receiving date, comprising of 16.14 million baht and remaining 
cash of the head office 4.01 million baht. The BMTA deposited them on the next day.

Savings amount 354.23 million baht was the deposit for head office and zone office operations,  
comprising 309.54 million baht plus subsidy from the Energy Efficiency Development Fund, Engine Modification 
of Euro II Bus of 44.69 million baht.

3-month fixed deposit amount 0.12 million baht : most were compensation received from taking  
measures to reduce the people’s living costs.

5.2 Temporary investment as of 30 September 2013 amount 0.01 million baht was the deposit in 
12-month fixed account at the Government Housing Bank.

5.3 Account receivable consists of
Unit : million baht

Unit : million baht

Installment receivable 351.50 million baht from debtors who are operators of private joint bus  
operations, making an acceptance letter of pending debt status for bus route concessions. 

Allowance for doubtful debt 505.38 million baht consists of small bus receivables of 0.45 million baht, 
bus and air-conditioned bus 78.84 million baht, air-conditioned van 73.67 million baht, category 4 receivable 
(shuttle in Sois) 0.92 million baht and installment receivable 351.50 million baht.

2013 2012

Small bus receivable 1.39 0.87

Bus and air-conditioned bus receivable 103.19 76.97

Air-conditioned van receivable 100.48 90.32

Category 4 receivable (shuttle in Sois) 1.21 1.49

2013 2012

NGV van compensation receivable 0.50 0.48

Installment receivable 351.50 377.78

558.27 547.91

deduct  allowance for doubtful account 505.38 491.38

Total account receivable 52.89 56.53
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5.4  ลูกหนี้อื่นๆ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้พนกังานปัจจบุนั 17.00 17.66

ลูกหนี้ผู้ค�้าประกนัพนกังาน 3.98 4.19

ลูกหนี้บคุคลภายนอก 10.09 10.41

ลูกหนี้กองทนุอบุตัเิหตรุ่วมบรกิารและรถเมล์เลก็ 58.30 55.10

ลูกหนี้ประกนัภยั 37.09 35.65

ลูกหนี้อบุตัเิหตรุะหว่างด�าเนนิการ 54.30 90.11

เงนิทดรองจ่ายกรณอีบุตัเิหตุ 19.29 19.69

ลูกหนี้เงนิยมืทดรอง 0.17 0.51

ลูกหนี้ค่าโดยสารขาดส่ง 0.05 0.05

ลูกหนี้เงนิขาดบญัชี 1.74 1.74

ลูกหนี้ค่าโดยสารตั๋วหาย 0.02 0.02

ลูกหนี้อื่นๆ 206.83 206.92

408.86 442.05

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 272.84 262.18

รวม 136.02 179.87

รายได้ค้างรบั 4,212.74 3,939.65

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 51.20 45.24

รวมลูกหนี้อื่น 4,399.96 4,164.76

ลูกหนี้อื่นๆ จ�านวน 203.83 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ผดิสญัญาเช่าพื้นที่ที่โฆษณารถโดยสาร และค้างช�าระ
เป็นเวลานาน

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ จ�านวน 272.84 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ผู้ค�้าประกนัพนกังาน จ�านวน 1.85 ล้านบาท
ลูกหนี้บคุคลภายนอก จ�านวน 8.22 ล้านบาท ลูกหนี้กองทนุอบุตัเิหตรุถร่วมบรกิารและรถเมล์เลก็ จ�านวน 56.42 
ล้านบาท ลูกหนี้ค่าโดยสารขาดส่ง จ�านวน 0.05 ล้านบาท ลูกหนี้เงนิขาดบญัช ีจ�านวน 1.74 ล้านบาท ลูกหนี้
ค่าโดยสารตั๋วหาย จ�านวน 0.03 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นๆ จ�านวน 204.53 ล้านบาท

รายได้ค้างรบั จ�านวน 4,212.73 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยค้างรบั จ�านวน 1.90 ล้านบาท และ 
รายได้ค้างรบัอื่นๆ จ�านวน 4,210.83 ล้านบาท ซึ่งรายได้ค้างรบัอื่นๆ มรีายละเอยีดดงันี้

- รายได้เงนิอดุหนนุบรกิารสาธารณะ (PSO) จ�านวน 1,007.97 ล้านบาท
- รายได้รถเมล์ฟรคี้างรบั จ�านวน 3,187.79 ล้านบาท องค์การฯ บนัทกึบญัชรีายได้ค่าโดยสารที่รฐับาล

สนบัสนนุงบประมาณให้องค์การฯ ด�าเนนิการตามมาตรการลดค่าครองชพี 5 มาตรการช่วยเหลอืประชาชนกรณี
การจดัรถโดยสารประจ�าทางให้บรกิารโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย จ�านวน 800 คนั วิ่งบรกิารประชาชนฟรี
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5.4  Other receivable consists of
Unit : million baht

2013 2012

Current employee receivable 17.00 17.66

Employee guarantor receivable  3.98 4.19

External persons receivable 10.09 10.41

Joint bus and minibus accident fund receivable 58.30 55.10

Insurance receivable 37.09 35.65

Insurance receivable on process 54.30 90.11

Advance payment for accident  19.29 19.69

Advance receivable 0.17 0.51

Non-payment of fare receivable 0.05 0.05

Overdrawn receivable 1.74 1.74

Lost ticket receivable 0.02 0.02

Other receivable 206.83 206.92

 408.86 442.05

Deduct allowance for doubtful account 272.84 262.18

total 136.02 179.87

accrued income 4,212.74 3,939.65

advance expense  51.20 45.24

total other receivable 4,399.96 4,164.76

Other receivable 203.83 million baht was the debtor who breached the leasing contract for advertising 
space on bus with extended overdue payment.

Allowance for doubtful accounts of  272.84 million baht consists of  employee guarantor receivable 1.85 
million baht, external persons receivable of 8.22 million baht, joint bus and minibus accident fund receivable of 
56.42 million baht, non-payment of fare receivable 0.05 million baht, overdrawn receivable of 1.74 million baht, 
lost ticket receivable of 0.03 million baht and other receivable of 204.53 million baht.

Accrued income of 4,212.73 million baht consists of accrued interest 1.90 million baht and other  
accrued income of 4,210.83 million baht which has details as follows : 

- Income from public service obligation (PSO) 1,007.97 million baht
- Accrued income from free buses service 3,187.79 million baht, of which the BMTA has recorded 

in its bookkeeping an income from bus fare supported by the government so that the BMTA can implement 
the five measures to lower the cost of living, measures to assist the public through free buses (800 buses).
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- ค้างรบัอื่นๆ จ�านวน 15.07 ล้านบาท แบ่งเป็น ส�านกังานใหญ่ จ�านวน 6.60 ล้านบาท เป็นรายได้จาก
การให้เช่าเนื้อที่โฆษณาบนรถยนต์โดยสาร จ�านวน 6.05 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ใช้สอยอื่น 
จ�านวน 0.55 ล้านบาท ส่วนที่เหลอืเป็นของเขตการเดนิรถ จ�านวน 8.47 ล้านบาท จากสญัญาเช่าพื้นที่ใช้สอย

5.5 ลูกหนี้พนกังานพ้นสภาพ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ลูกหนี้อบุตัเิหต ุ- พนกังานพ้นสภาพ 313.90 313.29

ลูกหนี้ผู้ค�้าประกนั - พนกังานพ้นสภาพ 3.28 3.29

317.18 316.58

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (309.65) (302.68)

รวมลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ - สุทธิ 7.53 13.90

ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ - สุทธิ จ�านวน 7.53 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากพนักงานขับรถโดยสาร 
องค์การฯ ประสบอบุตัเิหต ุต้องชดใช้ค่าเสยีหายให้คู่กรณ ีโดยองค์การฯ ได้ช�าระหนี้แทนไปก่อน

5.6 พสัดคุงเหลอืประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

อะไหล่และอปุกรณ์ต่างๆ 3.55 4.00

น�้ามนัเชื้อเพลงิและน�้ามนัหล่อลื่น 15.79 20.20

ตั๋วและวสัดสุ�านกังาน 9.39 12.98

รวมพัสดุคงเหลือ 28.73 37.18

 

5.7 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่นๆ ประกอบด้วย   

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

เงนิประกนัตวัพนกังาน 147.94 142.87

เงนิกองทนุบ�าเหนจ็พนกังาน 102.04 94.13

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 249.98 237.00
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- Other accrued of 15.07 million baht, divided as follows : head office 6.60 million baht, income from 
rental of advertising space on buses 6.05 million baht and other space rental  0.55 million baht, the rest 
belongs to the other bus operating zones from space rental contract 8.47 million baht.

5.5 Receivable from dismissed employee consists of

Unit : million baht

Dismissed employee receivable-net 7.53 million baht from debtors who are BMTA bus drivers having accidents,  
who have to pay for the damages to the litigants whereby the BMTA already paid in advance on their behalf. 

5.6 Retained material consist of 

Unit : million baht

5.7 Other current liability consist of

        Unit : million baht

2013 2012

Accident receivable-dismissed employee 313.90 313.29

Guaranteed debtor-dismissed employee 3.28 3.29

317.18 316.58

Allowance for doubtful account (309.65) (302.68)

Total dismissed employee receivable-net 7.53 13.90

2013 2555

Spare parts and other equipments 3.55 4.00

Fuel and lubricant 15.79 20.20

Tickets and office equipment 9.39 12.98

Total retained material 28.73 37.18

2013 2012

Employee guarantor 147.94 142.87

Employee pension fund 102.04 94.13

Total current liability 249.98 237.00
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 เงนิประกนัตวัพนกังาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 147.94 ล้านบาท ประกอบด้วย บญัชเีงนิฝากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ประเภทเงินฝากประจ�า 12 เดือน ส�านักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 001-21-041046-3 จ�านวน  
0.01 ล้านบาท และบญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุไทย ประเภทเงนิฝากประจ�า 12 เดอืนสาขาห้วยขวาง เลขที่บญัช ี
033-2-03448-8 จ�านวน 11.15 ล้านบาท และเลขที่บญัช ี033-2-08909-6 จ�านวน 136.78 ล้านบาท

เงนิกองทนุบ�าเหนจ็พนกังาน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 จ�านวน 102.04 ล้านบาท น�าฝากเข้าบญัช ี
เงนิฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเภทเงนิฝากประจ�า 12 เดอืน ส�านกังานใหญ่

5.8 เงนิให้กู้ยมืระยะยาว ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 มจี�านวน 3.33 ล้านบาท เป็นการจ่ายช�าระหนี้แทน 
บรษิทั มหานครขนส่ง จ�ากดั (บมส.) ที่องค์การฯ จ่ายแทน บมส. ที่อยู่ระหว่างช�าระบญัชี

5.9 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

                                        ราคาทุน          ค่าเสื่อมราคาสะสม      มูลค่าสุทธิ

ยอดยกมา คงเหลอื ยอดยกมา คงเหลอื

1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56

ที่ดนิ 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

อาคาร-สิ่งปลกูสร้าง 327.40 - 0.11 327.29 210.00 11.29 0.09 221.20 106.09 117.40

เครื่องจกัร เครื่องมอื 31.05 1.25 2.59 29.71 26.20 0.90 2.59 24.51 5.20 4.85

อะไหล่ 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

เครื่องใช้ส�านกังาน 172.77 4.88 24.83 152.82 124.38 14.47 23.61 115.24 37.58 48.39

รถยนต์โดยสาร 8,274.87 469.83 913.99 7,830.71 7,396.14 29.11 822.59 6,602.66 1,228.05 878.73

รถยนต์ใช้สอย 34.73 - 2.30 32.43 31.26 - 2.07 29.19 3.24 3.47

ทรพัย์สนิรอจ�าหน่าย 761.13 132.80 72.06 821.87 674.00 120.95 64.56 730.39 91.48 87.13

รวม 10,415.48 608.76 1,015.88 10,008.36 8,461.98 176.72 915.51 7,723.19 2,285.17 1,953.50

ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ราคาทนุมยีอดเพิ่มขึ้น จ�านวน 608.76 ล้านบาท เป็นสนิทรพัย์ที่ซื้อเพิ่ม จ�านวน 
6.10 ล้านบาท ปรบัปรงุสภาพรถยนต์โดยสาร จ�านวน 23.59 ล้านบาท ได้รบับรจิาค จ�านวน 446.27 ล้านบาท 
และรบัโอนระหว่างบญัชจี�านวน 132.80 ล้านบาท ราคาทนุมยีอดลดลง จ�านวน 1,015.88 ล้านบาท เป็นการขาย 
สนิทรพัย์ จ�านวน 883.08 ล้านบาท และโอนออกระหว่างบญัช ีจ�านวน 132.80 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสมมยีอดเพิ่มขึ้น จ�านวน 176.72 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อมราคาระหว่างงวด 55.36 ล้านบาท 
ส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาคระหว่างงวด 0.41 ล้านบาท และโอนระหว่างบญัช ี จ�านวน 120.95 ล้านบาท  
ค่าเสื่อมราคาสะสมมยีอดลดลง จ�านวน 915.51 ล้านบาท เป็นการขายสนิทรพัย์ จ�านวน 794.56 ล้านบาท 
และโอนออกระหว่างบญัช ีจ�านวน 120.95 ล้านบาท
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Employee guarantor as of 30 September 2013, was 147.94 million baht, consisting of 12-month 
fixed account at the Government Housing Bank, Head Office account number 001-21-041046-3 amount 
0.01 million baht, and 12-month fixed account at Krung Thai Bank, Huay Kwang branch, account number  
033-2-03448-8 amount 11.15 million baht and account number 033-2-08909-6 amount 136.78 million baht.

Employee pension fund as of 30 September 2013 amount 102.04 million baht deposited in 12-month 
fixed account of the Government Housing Bank, Head Office.

5.8 Long-term loan receivable as of 30 September 2013 amount 3.33 million baht was the debt  
payment on behalf of Mahanakhon Transport Company Limited which was under the liquidation.

5.9 Property, building and equipment consist of

Unit : million baht

                                     Cost Accumulated depreciation Net  value

Bring 
forward

balance Bring 
forward

balance

1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 30 Sept. 2013 30 Sept. 2013

Property 812.51 - - 812.51 - - - - 812.51 812.51

Building 327.40 - 0.11 327.29 210.00 11.29 0.09 221.20 106.09 117.40

Machinery 31.05 1.25 2.59 29.71 26.20 0.90 2.59 24.51 5.20 4.85

Spare parts 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

Office equipment 172.77 4.88 24.83 152.82 124.38 14.47 23.61 115.24 37.58 48.39

Bus 8,274.87 469.83 913.99 7,830.71 7,396.14 29.11 822.59 6,602.66 1,228.05 878.73

Car 34.73 - 2.30 32.43 31.26 - 2.07 29.19 3.24 3.47

Non performing asset 761.13 132.80 72.06 821.87 674.00 120.95 64.56 730.39 91.48 87.13

Total 10,415.48 608.76 1,015.88 10,008.36 8,461.98 176.72 915.51 7,723.19 2,285.17 1,953.50

The cost of property, building and equipment has increased by 608.76 million baht which consists of the 
additional assets bought 6.10 million baht, bus condition improvement 23.59 million baht, donation received  
446.27 million baht and account transfer 132.80 million baht. Cost has decreased by 1,015.88 million baht 
which consists of assets sale 883.08 million baht and account transfer 132.80 million baht.

Accumulated depreciation has increased by 176.72 million baht which consists of depreciation during the 
period 55.36 million baht, capital surplus from receiving donation 0.41 million baht and account transfer 120.95 
million baht. Accumulated depreciation has decreased by 915.51 million baht which consists of sale of assets 
794.56 million baht and account transfer 120.95 million baht.
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 ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธ ิณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 จ�านวน 2,285.17 ล้านบาท ในจ�านวน 
ดงักล่าวมสีนิทรพัย์รบับรจิาค ดงันี้

- รบัรู้เป็นส่วนเกนิทนุจากการรบับรจิาค
        

หน่วย : ล้านบาท

                                         ราคาทุน            ค่าเสื่อมราคาสะสม         มูลค่าสุทธิ

ยอดยกมา คงเหลอื ยอดยกมา คงเหลอื

1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 55

ที่ดนิ 6.98 - - 6.98 - - - - 6.98 6.98

อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง 20.38 - 0.04 20.34 17.60 0.28 0.02 17.86 2.48 2.78

เครื่องจกัร เครื่องมอื 6.50 - 0.16 6.34 6.48 0.01 0.16 6.33 0.01 0.02

อะไหล่ 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

เครื่องใช้ส�านกังาน 7.97 - 1.15 6.82 7.68 0.10 1.14 6.64 0.18 0.29

รถยนต์โดยสาร 0.22 - - 0.22 0.11 0.02 - 0.13 0.09 0.11

รวม 43.07                    1.35 41.72 31.87 0.41 1.32 30.96 10.76 11.20

- รบัรู้เป็นรายได้รอการรบัรู้

หน่วย : ล้านบาท

                                          ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม มลูค่าสทุธิ

ยอดยกมา คงเหลอื ยอดยกมา คงเหลอื

1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 1 ต.ค. 55 เพิ่ม ลด 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 55

เครื่องใช้ส�านกังาน 5.62 0.02 - 5.64 2.69 1.01 - 3.70 1.94 0.04

รถยนต์โดยสาร - 446.25 - 446.25 - 17.06 - 17.06 429.19 2.90

รวม 5.62 446.27                                                                         451.89 2.69 18.07               20.76 431.13 2.94
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 Property, building and equipment - net as of 30 September 2013 amount 2,285.17 million baht. That 
amount consists of assets receiving from donation as follows:

- Realized as capital surplus from donation
        

Unit : million baht

                        Cost Accumulated depreciation Net  value

Bring 
forward

balance Bring 
forward

balance

1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 30 Sept. 2013 30 Sept. 2012

Property 6.98 - - 6.98 - - - - 6.98 6.98

Building 20.38 - 0.04 20.34 17.60 0.28 0.02 17.86 2.48 2.78

Machinery 6.50 - 0.16 6.34 6.48 0.01 0.16 6.33 0.01 0.02

Spare parts 1.02 - - 1.02 - - - - 1.02 1.02

Office equipment 7.97 - 1.15 6.82 7.68 0.10 1.14 6.64 0.18 0.29

Bus 0.22 - - 0.22 0.11 0.02 - 0.13 0.09 0.11

Total 43.07                    1.35 41.72 31.87 0.41 1.32 30.96 10.76 11.20

- As deferred income

Unit : million baht

                        Cost Accumulated depreciation Net  value

Bring 
forward

balance Bring 
forward

balance

1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 1 Oct. 2012 increase decrease 30 Sept. 2013 30 Sept. 2013 30 Sept. 2012

Office 

equipment

5.62 0.02 - 5.64 2.69 1.01 - 3.70 1.94 0.04

Bus - 446.25 - 446.25 - 17.06 - 17.06 429.19 2.90

Total 5.62 446.27                                                                         451.89 2.69 18.07               20.76 431.13 2.94



Annual Report 2013

128

5.10 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่น ประกอบด้วย

หนว่ย : ล้านบาท

2556 2555

เดนิสะพดับญัชรีะหว่างกนั 1.41 1,117.53

เงนิโอนระหว่างเขตกบัส�านกังานใหญ่ 82.49 72.93

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอื่นๆ 26.60 1.98

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 110.50 1,192.44

5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 11.33 12.87

ค่าน�้ามนัเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 1,539.89 1,237.45

ค่าเหมาซ่อม 1,136.56 894.84

เจ้าหนี้อื่นๆ 318.87 321.13

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ 3,006.65 2,466.29

5.12 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายการ
เปลี่ยนแปลง ดงันี้

หน่วย : ล้านบาท

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 ต.ค. 55 12,382.73

โอนจากเงนิกูย้มืระยะยาวและพนัธบตัรระหว่างงวด 12,473.71

จ่ายช�าระเงนิกูย้มืและไถ่ถอนพนัธบตัรที่ครบก�าหนด (12,382.73)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 12,473.71
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5.10 Other non-current asset consist of

Unit : million baht

2013 2012

Current account 1.41 1,117.53

Head office and zone transfer 82.49 72.93

Other non-current asset 26.60 1.98

Total non-current asset 110.50 1,192.44

5.11 Trade account payable and others consist of

Unit : million baht

2013 2012

Bus rental 11.33 12.87

Fuel and lubricant 1,539.89 1,237.45

Contract for service 1,136.56 894.84

Other payable 318.87 321.13

Total trade account payable & others 3,006.65 2,466.29

5.12 Long-term payable within 1 year as of 30 September 2013, having changes as follows:

Unit : million baht

Bring forward as of 1 Oct. 2012 12,382.73

Transferred from long-term loan and bond 12,473.71

Loan payable & bond redeemable on due date (12,382.73)

Balance as of 30 Sept. 2013 12,473.71
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5.13 เงนิกูย้มืระยะสั้น ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 จ�านวน 1,369.00 ล้านบาท เป็นเงนิกูท้ี่มกีระทรวงการคลงั 
เป็นผู้ค�้าประกนัเงนิต้นและดอกเบี้ย ประกอบด้วย

 5.13.1 ธนาคารออมสนิ จ�ากดั (มหาชน) ลงวนัที่ 19 ธนัวาคม 2555 มวีงเงนิกูจ้�านวน 219.00 ล้านบาท 
เบกิเงนิกู้แล้วในงวดปีบญัช ี2556 จ�านวน  219.00 ล้านบาท ก�าหนดช�าระคนืภายใน 1 ปี ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรกในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า  
6 เดอืน ประเภทบคุคลธรรมดาของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ 4 เดอืน บวกร้อยละ 1.125 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย
ทกุ 6 เดอืน

 5.13.2 ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ลงวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2556 มวีงเงนิกูจ้�านวน  1,150.00 ล้านบาท 
เบกิเงนิกู้แล้วในงวดปีบญัช ี 2556 จ�านวน 1,150.00 ล้านบาท ก�าหนดช�าระคนืภายใน 9 เดอืน ก�าหนดช�าระ
ดอกเบี้ยทุก 6 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรกในอัตราดอกเบี้ยต�่าสุดอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 
ระยะ 6 เดอืน เฉลี่ยบวกร้อยละ 1.13 ต่อปี

5.14 หนี้สนิหมนุเวยีนอื่นๆ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2556 2555

เจ้าหนี้อบุตัเิหตคุ้างจ่าย 72.62 107.80

ค่าปรบัช�าระหนี้เกนิก�าหนด 146.81 44.29

เงนิเดอืนและสวสัดกิารค้างจ่าย 425.08 377.28

เงนิโอนเขตส�านกังานใหญ่ค้างจ่าย 82.49 72.93

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 0.17 0.47

ค้างจ่ายอื่นๆ 51.89 106.28

รายได้รบัล่วงหน้า 92.56 13.39

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 871.62 722.44

5.15 เงินกู้ยืนระยะยาว ซึ่งมีกระทรวงการคลังรับภาระเงินต้นและเป็นผู้ค�้าประกันเงินต้นและดอกเบี้ย  
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 มรีายการเปลี่ยนแปลง ดงันี้

หนว่ย : ล้านบาท

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

พันธบตัร
เงนิกู ้ขสมก.

รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 ต.ค. 55 15,488.17 43,794.88 59,283.05

เพิ่มจากการกู้เงนิและออกพนัธบตัร 490.54 14,900.00 15,390.54

โอนไปส่วนของหนี้สนิระยะยาว

ที่ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (4,691.71) (7,782.00) (12,473.71)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 11,287.00 50,912.88 62,199.88
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5.13 Short-term loans as of 30 September 2013, amount 1,369.00 million baht was the loan which the 
Ministry of Finance guarantees of the principle and interest, consisting of

 5.13.1 Government Savings Bank (Public Company Limited) on 19 December 2012 with a loan 
amount of 219.00 million baht, where in 2013 the amount of 219.00 million baht was discharged, due within 
1 year with interest payable every 6 months from the date of the first loan, with an interest at the average 
of the interest for 6-month fixed accounts for individuals offered by large commercial banks (4 months plus 
1.125 percent per year, interest paid every 6 months).   

 5.13.2 Krung Thai Bank (Public Company Limited)  on 12 February 2013 with a loan amount of 
1,150.00 million baht, where in the amount of 1,150.00 million baht was discharged, due within 9 months 
with interest payable every 6 months from the date of the first loan, with the lowest interest in reference 
to BIBOR for 6 months, adding on average 1.13 percent per year. 

5.14 Other current liability consist of

Unit : million baht

2013 2012

Accrued accident payable 72.62 107.80

Fine for overdue debt payment 146.81 44.29

Accrued welfare and salary 425.08 377.28

Accrued head office and zone transfer 82.49 72.93

Accrued utility cost 0.17 0.47

Other accrued payable 51.89 106.28

Advanced revenue 92.56 13.39

Total other current liability 871.62 722.44

5.15 Long-term loan which Ministry of Finance is responsible for the principle and guarantees of the 
principle and interest as of 30 September 2013 has changes as follows :

Unit : million  baht

Loan
Long-term

Bond
BMTA loan

Total

Bring forward as of 1 Oct. 2012 15,488.17 43,794.88 59,283.05

Increasing from loan and bond issuance 490.54 14,900.00 15,390.54

Transferred to long-term liability

1 year payable (4,691.71) (7, 782.00) (12,473.71)

Balance as of 30 Sept. 2013 11,287.00 50,912.88 62,199.88
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5.15.1 เงนิกู้ยมื (สญัญากู้ระยะยาว TERM LOAN) จ�านวน 11,287 ล้านบาท มรีายละเอยีดดงันี้

ธนาคาร 

 ผู้ให้กู้

สัญญาลงวันที่ วงเงิน ระยะยาว อตัราดอกเบีย้

ร้อยละต่อปี 

(ค�านวณจาก

อตัราดอกเบีย้

เงนิฝากประจ�า 

6 เดอืน ต�า่สดุ)

กูเ้พิม่

ระหว่างงวด

โอนเป็นหนี้ 

ทีค่รบ

ก�าหนด

ช�าระใน 

1 ปี 

ยอดคงเหลอื

ไทยพาณชิย์ 14 ม.ค. 51 250.00 6 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี +1.2175%  - 83.33  - 

ไทยพาณชิย์ 14 ม.ค. 51 437.50 8 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี +1.2675%   - 87.50 175.00

กรงุไทย 28 ม.ีค. 51 1,496.00 6 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี +1.15%  - 496.00  - 

ออมสนิ 13 ก.ค. 52 712.00 5 ปี ปลอดหนี้ 3 ปี +0.98%  - 312.00  - 

ออมสนิ 8 เม.ย. 53 440.00 4 ปี +0.74%  - 440.00  - 

ออมสนิ 11 พ.ค. 53 1,164.00 4 ปี +0.79%  - 1,012.28  - 

(เบกิแล้ว 1,012.28)

ออมสนิ 12 ก.ค. 53 812.00 4 ปี +0.78%  - 812.00  - 

กรงุไทย 12 ต.ค. 53 1,430.00 4 ปี 1 เดอืน +1.00%  -  - 1,430.00

กรงุไทย 2 พ.ย. 53 1,000.00 5 ปี +1.05%  -  - 1,000.00

กรงุไทย 9 ธ.ค. 53 1,000.00 5 ปี +1.05%  -  - 1,000.00

กรงุไทย 25 ม.ค. 54 1,210.00 4 ปี +1.19%  -  - 1,210.00

กรงุไทย 31 ม.ีค. 54 986.00 6 ปี +1.45%  -  - 986.00

กรงุไทย 31 ม.ีค. 54 879.00 5 ปี +1.45%  -  - 879.00

ออมสนิ 14 ม.ิย. 54 100.00 4 ปี +1.33%  -  - 100.00

ออมสนิ 26 ก.ค. 54 1,469.00 3 ปี +1.41%  - 1,123.60  - 

ออมสนิ 24 กพ. 55 1,760.00 6 ปี +1.32%  -  - 1,760.00

ออมสนิ 2 เม.ย. 55 2,412.00 5 ปี +1.29% 195.54  - 2,412.00

ออมสนิ 13 ม.ิย. 55 335.00 3 ปี +1.29%  -  - 335.00

ออมสนิ 26 ก.ย. 55 475.00 2 ปี +0.30% 295.00 325.00  - 

(เบกิแล้ว 325.00)

รวม 18,367.50 490.54 4,691.71 11,287.00

หน่วย : ล้านบาท
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Unit : Million baht

5.15.1 Loan (LONG-TERM LOAN) amount 11,287 million baht, having details as follows :

lending bank date of  

agreement 

credit line long-term interest rate per year 

(calculated from 

the interest rate of 

6-month fixed  

account, lowest)

additional 

loan during 

installment

transferred 

as long-term 

 payable 

within  

1 year

balance

Thai Commercial 14 Jan. 08 250.00 6 yrs., 3 yr-debt-free +1.2175%  - 83.33  - 

Thai Commercial 14 Jan. 08 437.50 8 yrs., 3 yr-debt-free +1.2675%   - 87.50 175.00

Krung Thai 28 Jan. 08 1,496.00 6 yrs., 3 yr-debt-free +1.15%  - 496.00  - 

Government Savings 13 Jul. 09 712.00 5 yrs., 3 yr-debt-free +0.98%  - 312.00  - 

Government Savings 8 Apr. 10 440.00 4 yrs. +0.74%  - 440.00  - 

Government Savings 11 May 10 1,164.00 4 yrs. +0.79%  - 1,012.28  - 

(withdraw 1,012.28)

Government Savings 12 Jul. 10 812.00 4 yrs. +0.78%  - 812.00  - 

Krung Thai 12 Oct. 10 1,430.00 4 yrs. & 1 month +1.00%  -  - 1,430.00

Krung Thai 2 Nov. 10 1,000.00 5 yrs. +1.05%  -  - 1,000.00

Krung Thai 9 Dec. 10 1,000.00 5 yrs. +1.05%  -  - 1,000.00

Krung Thai 25 Jan. 11 1,210.00 4 yrs. +1.19%  -  - 1,210.00

Krung Thai 31 Mar. 11 986.00 6 yrs. +1.45%  -  - 986.00

Krung Thai 31 Mar. 11 879.00 5 yrs. +1.45%  -  - 879.00

Government Savings 14 Jun 11 100.00 4 yrs. +1.33%  -  - 100.00

Government Savings 26 Jul. 11 1,469.00 3 yrs. +1.41%  - 1,123.60  - 

Government Savings 24 Feb. 12 1,760.00 6 yrs. +1.32%  -  - 1,760.00

Government Savings 2 Apr. 12 2,412.00 5 yrs. +1.29% 195.54  - 2,412.00

Government Savings 13 Jun 12 335.00 3 yrs. +1.29%  -  - 335.00

Government Savings 26 Sep. 12 475.00 2 yrs. +0.30% 295.00 325.00  - 

(withdraw 325.00)

Total 18,367.50 490.54 4,691.71 11,287.00
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พันธบัตร

ขสมก.
จ�าหน่าย

โดยธนาคาร

วงเงิน ก�าหนด 

ไถ่ถอน

วนัทีอ่อก

พนัธบตัร

วนัทีค่รบ

ก�าหนด

อตัรา

ดอกเบีย้

ต่อปี

จดัจ�าหน่าย 

ระหว่างงวด

โอนเป็นหนี้ 

ทีค่รบก�าหนด 

ช�าระใน 1 ปี

คงเหลอื

พ.ศ. ครัง้ที่

2550 2 กรงุเทพ 900.00 8 ปี 13 ธ.ค. 49 13 ธ.ค. 57 4.830  -  - 900.00

2550 4 นครหลวงไทย 1,000.00 8 ปี 8 ก.พ. 50 8 ก.พ. 58 4.790  -  - 1,000.00

2550 7 ออมสนิ 2,000.00 8 ปี 1 ม.ิย. 50 1 ม.ิย. 58 3.646  -  - 2,000.00

2550 8 ไทยพาณชิย์ 2,000.00 7 ปี 7 ม.ิย. 50 7 ม.ิย. 57 3.808  - 2,000.00  -

2550 9 กรงุเทพ 2,000.00 9 ปี 7 ม.ิย. 50 7 ม.ิย. 59 3.980  -  - 2,000.00

2550 11 ไทยพาณชิย์ 1,556.00 8 ปี 14 ม.ิย. 50 14 ม.ิย. 58 4.030  -  - 1,556.00

2551 1 สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์

1,000.00 6 ปี 29 ต.ค. 50 29 ต.ค. 56 4.738  - 1,000.00  -

2551 2 ฮ่องกงและ

เซี่ยงไฮ้ฯ

1,000.00 8 ปี 29 ต.ค. 50 29 ต.ค. 58 4.940  -  - 1,000.00

2551 3 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 6 ปี 17 ธ.ค. 50 17 ธ.ค. 56 4.967  - 1,000.00  -

2551 4 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 6 ปี 10 เม.ย. 51 10 เม.ย. 57 4.170  - 1,000.00  -

2551 5 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 8 ปี 10 เม.ย. 51 10 เม.ย. 59 4.680  -  - 1,000.00

2551 6 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 6 ปี 24 เม.ย. 51 24 เม.ย. 57 4.120  - 1,000.00  -

2551 7 สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์

1,000.00 8 ปี 24 เม.ย. 51 24 เม.ย. 59 4.490  -  - 1,000.00

2552 1 สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์

1,000.00 7 ปี 4 พ.ย. 51 4 พ.ย. 58 4.210  -  - 1,000.00

2552 2 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 8 ปี 4 พ.ย. 51 4 พ.ย. 59 4.220  -  - 1,000.00

2552 3 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 8 ปี 15 ธ.ค. 51 15 ธ.ค. 58 3.420  -  - 1,000.00

2552 5 ออมสนิ 1,000.00 5 ปี 23 ม.ิย. 52 23 ม.ิย. 57 3.440  - 1,000.00  -

2552 7 ออมสนิ 782.00 5 ปี 30 ม.ิย. 52 30 ม.ิย. 57 3.310  - 782.00  - 

2553 1 ทหารไทย 1,000.00 12 ปี 28 ต.ค. 52 28 ต.ค. 64 4.850  -  - 1,000.00

2553 2 กสกิรไทย 883.88 10 ปี 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 62 4.380  -  - 883.88

2553 3 กสกิรไทย 1,000.00 12 ปี 4 ธ.ค. 52 4 ธ.ค. 64 4.590  -  - 1,000.00

5.15.2 พนัธบตัรเงนิกู้ ขสมก. จ�านวน 50,912.88 ล้านบาท มรีายละเอยีดดงันี้

หน่วย : ล้านบาท
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BMTA 

bond

BMTA bond credit 

line

maturity date of 

bond 

issuance

due date interest 

rate per 

year

sale during 

installment

transferred 

as long-term 

 payable 

within 1 year

balance

year time

2007 2 Bangkok Bank 900.00 8 yrs. 13 Dec. 06 13 Dec. 14 4.830  -  - 900.00

2007 4 Siam City 1,000.00 8 yrs. 8 Feb. 07 8 Feb. 15 4.790  -  - 1,000.00

2007 7 Government Savings 2,000.00 8 yrs. 1 Jun. 07 1 Jun. 15 3.646  -  - 2,000.00

2007 8 Siam Commercial 2,000.00 7 yrs. 7 Jun. 07 7 Jun. 14 3.808  - 2,000.00  -

2007 9 Bangkok Bank 2,000.00 9 yrs. 7 Jun. 07 7 Jun. 16 3.980  -  - 2,000.00

2007 11 Siam Commercial 1,556.00 8 yrs. 14 Jun. 07 14 Jun. 15 4.030  -  - 1,556.00

2008 1 Standard  

Chartered

1,000.00 6 yrs. 29 Oct. 07 29 Oct. 13 4.738  - 1,000.00  -

2008 2 Hong Kong & 

Shanghai

1,000.00 8 yrs. 29 Oct. 07 29 Oct. 15 4.940  -  - 1,000.00

2008 3 Siam Commercial 1,000.00 6 yrs. 17 Dec. 07 17 Dec. 13 4.967  - 1,000.00  -

2008 4 Siam Commercial 1,000.00 6 yrs. 10 Apr. 08 10 Apr. 14 4.170  - 1,000.00  -

2008 5 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 10 Apr. 08 10 Apr. 16 4.680  -  - 1,000.00

2008 6 Siam Commercial 1,000.00 6 yrs. 24 Apr. 08 24 Apr. 14 4.120  - 1,000.00  -

2008 7 Standard  

Chartered

1,000.00 8 yrs. 24 Apr. 08 24 Apr. 16 4.490  -  - 1,000.00

2009 1 Standard  

Chartered

1,000.00 7 yrs. 4 Nov. 08 4 Nov. 15 4.210  -  - 1,000.00

2009 2 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 4 Nov. 08 4 Nov. 16 4.220  -  - 1,000.00

2009 3 Siam Commercial 1,000.00 8 yrs. 15 Dec. 08 15 Dec. 15 3.420  -  - 1,000.00

2009 5 Government Savings 1,000.00 5 ปี 23 Jun. 09 23 Jun. 14 3.440  - 1,000.00  -

2009 7 Government Savings 782.00 5 ปี 30 Jun. 09 30 Jun. 14 3.310  - 782.00  - 

2010 1 Thai Military 1,000.00 12 ปี 28 Oct. 09 28 Oct. 21 4.850  -  - 1,000.00

2010 2 Kasikornthai 883.88 10 ปี 4 Dec. 09 4 Dec. 19 4.380  -  - 883.88

2010 3 Kasikornthai 1,000.00 12 ปี 4 Dec. 09 4 Dec. 21 4.590  -  - 1,000.00

5.15.2 BMTA loan bond amount 50,912.88 million baht, having details as follows :

Unit : Million baht
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พันธบัตร

ขสมก.
จ�าหน่ายโดย

ธนาคาร

วงเงิน ก�าหนด 

ไถ่ถอน

วนัทีอ่อก

พันธบตัร

วนัที่

ครบ

ก�าหนด

อตัรา

ดอกเบีย้

ต่อปี

จดัจ�าหน่าย 

ระหว่างงวด

โอนเป็นหนี้ 

ทีค่รบก�าหนด 

ช�าระใน 1 ปี

คงเหลอื

พ.ศ. ครัง้ที่

2553 4 ไทยพาณชิย์ 1,000.00 10 ปี 6 พ.ค. 53 6 พ.ค. 63 3.660  -  - 1,000.00

2553 5 กรงุเทพ 1,000.00 5 ปี 26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 58 3.150  -  - 1,000.00

2553 6 กรงุเทพ 1,000.00 8 ปี 26 ส.ค. 53 26 ส.ค. 61 3.560  -  - 1,000.00

2553 7 กรงุเทพ 1,000.00 7 ปี 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 60 3.420  -  - 1,000.00

2553 8 กรงุเทพ 950.00 9 ปี 2 ก.ย. 53 2 ก.ย. 62 3.500  -  - 950.00

2554 1 สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์

980.00 10 ปี 16 ม.ิย. 54 16 ม.ิย. 64 3.750  -  - 980.00

2554 2 กรงุเทพ 1,940.00 8 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 19 4.300  -  - 1,940.00

2554 3 กรงุเทพ 1,000.00 10 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 62 4.380  -  - 1,000.00

2554 4 กรงุเทพ 1,000.00 12 ปี 28 ก.ค. 54 28 ก.ค. 64 4.450  -  - 1,000.00

2555 1 กรงุไทย 1,000.00 10 ปี 17 ต.ค. 54 17 ต.ค. 64 3.970  -  - 1,000.00

2555 2 ออมสนิ 1,000.00 7 ปี 13 ธ.ค. 54 13 ธ.ค. 61 3.585  -  - 1,000.00

2555 3 กรงุเทพ 1,259.00 5 ปี 4 ม.ค. 55 4 ม.ค. 60 3.460  -  - 1,259.00

2555 4 กรงุเทพ 1,000.00 6 ปี 8 ก.พ. 55 8 ก.พ. 61 3.340  -  - 1,000.00

2555 5 สแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์

800.00 10 ปี 16 ก.พ. 55 16 ก.พ. 65 3.500  -  - 800.00

2555 6 กรงุเทพ 1,200.00 10 ปี 12 เม.ย. 55 2 เม.ย. 65 4.020  -  - 1,200.00

2555 7 กรงุเทพ 650.00 5 ปี 17 เม.ย. 55 17 เม.ย. 60 3.734  -  - 650.00

2555 9 ซไีอเอม็บ ีไทย 900.00 5 ปี 25 ม.ิย. 55 25 ม.ิย. 60 3.750  -  - 900.00

2555 11 ดอยซ์ แบงค์ เอจี 1,000.00 5 ปี 29 ส.ค. 55 29 ส.ค. 60 3.440  -  - 1,000.00

2555 12 กรงุเทพ 994.00 3 ปี 29 ส.ค. 55 29 ส.ค. 58 3.432  -  - 994.00

2556 1/1 ไทยพาณชิย์ 400.00 3 ปี 13 ธ.ค. 55 13 ธ.ค. 58 3.115 400.00  - 400.00

2556 1/2 กสกิรไทย 500.00 3 ปี 13 ธ.ค. 55 13 ธ.ค. 58 3.129 500.00  - 500.00

2556 1/3 กรงุเทพ 100.00 3 ปี 13 ธ.ค. 55 13 ธ.ค. 58 3.150 100.00  - 100.00

2556 2/1 กรงุเทพ 100.00 3 ปี 14 ม.ค. 56 14 ม.ค. 59 3.130 100.00  - 100.00

2556 2/2 กรงุเทพ 100.00 3 ปี 14 ม.ค. 56 14 ม.ค. 59 3.150 100.00  - 100.00

หน่วย : ล้านบาท
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Unit : Million baht

BMTA 

bond

BMTA bond credit 

line

maturity date of 

bond 

issuance

due date interest 

rate per 

year

sale during 

installment

transferred 

as long-term 

 payable 

within 1 year

balance

year time

2010 4 Siam Commercial 1,000.00 10 yrs. 6 May 10 6 May 20 3.660  -  - 1,000.00

2010 5 Bangkok Bank 1,000.00 5 yrs. 26 Aug. 10 26 Aug. 15 3.150  -  - 1,000.00

2010 6 Bangkok Bank 1,000.00 8 yrs. 26 Aug. 10 26 Aug. 18 3.560  -  - 1,000.00

2010 7 Bangkok Bank 1,000.00 7 yrs. 2 Sep. 10 2 Sep. 17 3.420  -  - 1,000.00

2010 8 Bangkok Bank 950.00 9 yrs. 2 Sep. 10 2 Sep. 19 3.500  -  - 950.00

2011 1 Standard  

Chartered

980.00 10 yrs. 16 Jun. 11 16 Jun. 21 3.750  -  - 980.00

2011 2 Bangkok Bank 1,940.00 8 yrs. 28 Jul. 11 28 Jul. 19 4.300  -  - 1,940.00

2011 3 Bangkok Bank 1,000.00 10 yrs. 28 Jul. 11 28 Jul. 21 4.380  -  - 1,000.00

2011 4 Bangkok Bank 1,000.00 12 yrs. 28 Jul. 11 28 Jul. 23 4.450  -  - 1,000.00

2012 1 Krung Thai 1,000.00 10 yrs. 17 Oct. 11 17 Oct. 21 3.970  -  - 1,000.00

2012 2 Government Savings 1,000.00 7 yrs. 13 Dec. 11 13 Dec. 18 3.585  -  - 1,000.00

2012 3 Bangkok Bank 1,259.00 5 yrs. 4 Jan. 12 4 Jan. 17 3.460  -  - 1,259.00

2012 4 Bangkok Bank 1,000.00 6 yrs. 8 Feb. 12 8 Feb. 18 3.340  -  - 1,000.00

2012 5 Standard  

Chartered

800.00 10 yrs. 16 Feb. 12 16 Feb. 22 3.500  -  - 800.00

2012 6 Bangkok Bank 1,200.00 10 yrs. 12 Apr. 12 2 Apr. 22 4.020  -  - 1,200.00

2012 7 Bangkok Bank 650.00 5 yrs. 17 Apr. 12 17 Apr. 17 3.734  -  - 650.00

2012 9 CIMB Thai 900.00 5 yrs. 25 Jun. 12 25 Jun. 17 3.750  -  - 900.00

2012 11 Deutsche Bank AG 1,000.00 5 yrs. 29 Aug. 12 29 Aug. 17 3.440  -  - 1,000.00

2012 12 Bangkok Bank 994.00 3 yrs. 29 Aug. 12 29 Aug. 15 3.432  -  - 994.00

2013 1/1 Siam Commercial 400.00 3 yrs. 13 Dec. 12 13 Dec. 15 3.115 400.00  - 400.00

2013 1/2 Kasikornthai 500.00 3 yrs. 13 Dec. 12 13 Dec. 15 3.129 500.00  - 500.00

2013 1/3 Bangkok Bank 100.00 3 yrs. 13 Dec. 12 13 Dec. 15 3.150 100.00  - 100.00

2013 2/1 Bangkok Bank 100.00 3 yrs. 14 Jan. 13 14 Jan. 16 3.130 100.00  - 100.00

2013 2/2 Bangkok Bank 100.00 3 yrs. 14 Jan. 13 14 Jan. 16 3.150 100.00  - 100.00
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จรรยาบรรณพนักงานต่อองค์การ
1. ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความสจุรติ ปราศจากอคต ิและไม่ใช้อ�านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์

ตนเองและผู้อื่น
2. ปฏบิตัหิน้าที่อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถให้เกดิผลด ีโดยค�านงึถงึประโยชน์องค์การและสงัคม
3. ประพฤตตินเป็นผูต้รงต่อเวลา พร้อมที่จะอทุศิตนและเวลาให้กบัการปฏบิตังิานขององค์การอย่างเตม็ที่
4. มคีวามรกั ความภาคภูมใิจ ในองค์การ ปกป้องและดูแลรกัษาชื่อเสยีง และภาพลกัษณ์ขององค์การ
5. ดแูลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิขององค์การอย่างประหยดัคุม้ค่า โดยระมดัระวงัมใิห้เสยีหาย หรอืสิ้นเปลอืง 

เสมอืนปฏบิตัติ่อทรพัย์สนิของตนเอง
6. ต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและ 

การด�าเนนิงานขององค์การ
7. ต้องไม่น�าข้อมลูที่ตนได้จากการปฏบิตัหิน้าที่ไปใช้ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้บคุคลใด

บคุคลหนึ่งที่ไม่มสี่วนเกี่ยวข้อง

Ethics of employees to the organization
1. Perform duties with honesty, free from prejudice, and not to use one’s position to gain benefits for 

oneself or for others. 
2. Perform duties to the best of one’s ability for positive results, considering the benefit for the  

organization and for society.
3. Act in a timely manner, ready to fully dedicate oneself and one’s time for the work of the organization.  
4. Possess love and pride towards the organization, protect and maintain the good name and image 

of the organization.  
5. Take care of the organization’s property in a conservative manner and towards the best use of its 

value, taking precautions for damages or waste, as if its use were for one’s own property. 
6. Take precautions when expressing opinions towards outsiders, on issues that may affect the good 

name or operations of the organization.  
7. Not to misuse the information derived from duties in the wrong way, or reveal such information to 

persons not related to the work.  
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จรรยาบรรณพนักงานต่อตนเอง
1. เป็นผู้มศีลีธรรมอนัดแีละประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นพนกังานของรฐั
2. ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความอตุสาหะขยนัหมั่นเพยีร และอทุศิตนให้กบัการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ

ด้วยความรอบคอบ รวดเรว็ ถูกต้อง เสยีสละเพื่อให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามภาระหน้าที่ได้รบัมอบหมาย
3. ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุรติและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่น
4. เป็นผู้มคีณุธรรม จรยิธรรม รวมทั้งพฒันาตนเอง โดยแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการท�างาน

เพิ่มเตมิ เพื่อให้การปฏบิตัหิน้าที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
5. ด�ารงตนอย่างเรยีบง่าย ประหยดั อดออม และยดึหลกัการพึ่งตนเองเป็นส�าคญั
6. ยดึมั่นในระบบคณุธรรม ปฏบิตังิานโดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะที่ประชาชนจะได้รบั

และไม่มุ่งแสวงหาความดคีวามชอบจากผู้มอี�านาจ
7. ด�ารงชวีติพอประมาณ มคีวามซื่อตรง ไม่พงึยดึถอืเอาทรพัย์สนิผู้อื่นมาเป็นของตน และเบยีดเบยีนผูอ้ื่น 

ไม่ว่ากรณใีดๆ

Ethics of employees towards themselves
1. Be in good moral standing and appropriately behave in a manner suitable to be a state employee. 
2. Perform duties with industriousness and be hard-working, dedicating oneself to the work to the 

fullest of ability, with attention to detail, agility, accuracy, dedication, to achieve the success in the duties 
assigned.    

3. Perform duties with honesty and not to unlawfully secure benefits for oneself or others. 
4. Be a person with virtue, ethics, and develop oneself, while searching for additionally knowledge and 

work experience to perform duties efficiently and effectively. 
5. Be simplistic, economical, focus on savings and self-reliance.  
6. Be confident in virtuousness, perform duties by prioritizing the common good and benefit to the 

organization as a whole, especially for the people, while not seek for rewards from those in power. 
7. Live a life of sufficiency, loyalty, and not claim other’s property as one’s own or take advantage of 

others, in any circumstances. 
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จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
1. เป็นผู้มรีะเบยีบวนิยั ไม่กระท�าการใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถอืผู้บงัคบับญัชา
2. มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลอืผู้ร่วมงานทั้งในด้านให้ความคดิเหน็และ

แก้ปัญหาร่วมกนั รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เหน็ว่าจะมปีระโยชน์ต่อการพฒันางานในความรบัผดิชอบ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในระหว่างผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม
4. ปฏบิตัติ่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสภุาพมนี�้าใจ และมมีนษุย์สมัพนัธ์อนัดี
5. พงึละเว้นจากการน�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

Ethics of employees to superiors and co-workers
1. Be a person of discipline, and not disrespect superiors. 
2. Possess responsibility in work, giving cooperation and assistance to co-workers by sharing views and 

helping to solve problems, including to propose useful approaches to the work development in the responsible 
area.

3. Promote and support unity and camaraderie amongst co-workers in performing duties for the benefit 
of the whole. 

4. Treat co-workers and related persons with politeness, compassion, and good human relations. 
5. Avoid claiming credit for other people’s work. 
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