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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ประวัติความเป็นมา ขสมก.

 กิจการรถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพมหานคร                   
ในสมยัก่อนเรยีกว่า รถเมล์  เข้าใจว่าคงเรยีกชือ่ตามเรอืเมล์  รถเมล์
ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใช้ก�าลังม้าลากจูง ซึ่งพระยาภักดีนรเศรษฐ            
(นายเลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผู้ริเริ่มกิจการรถเมล์ เมื่อปี พ.ศ. 2450  
ว่ิงจากสะพานยศเส (กษตัรย์ิศึก)  ถึงประตูน�า้สระปทมุ แต่เนือ่งจาก
ใช้ม้าลากจึงไม่รวดเร็วทันใจ  และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่      
ผูโ้ดยสารได้เพียงพอ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2456  พระยาภักดนีรเศรษฐ
จงึได้ปรบัปรงุกิจการใหม่ พร้อมกับเปลีย่นแปลงวิธีการเดนิรถ  โดย
น�ารถยนต์ย่ีห้อฟอร์ดมาวิง่แทนรถเดิมท่ีใช้ม้าลาก พร้อมทัง้ได้ขยาย
เส้นทางให้ไกลขึ้นถึงบางพลู (ประตูใหม่ตลาดยอด)
 การประกอบอาชีพรถโดยสารประจ�าทางได้ขยายตัวข้ึน   
เมือ่รฐับาลได้สมโภชกรงุรตันโกสนิทร์ 150 ปี (พ.ศ. 2475) ได้สร้าง
สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ เพ่ือเชื่อมการคมนาคมระหว่างฝั ่ง
พระนครและธนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  กิจการรถเมล์เริ่มเป็น
ปึกแผ่น มีเศรษฐีชาวจีนเล็งเห็นว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและท�า         
รายได้ดอีย่างหน่ึง จงึได้ก่อต้ังบรษิทั ธนนครขนส่ง เดนิรถจากตลาด
บางล�าพูถึงวงเวียนใหญ่  หลังจากนั้น มีผู้ลงทุน ตั้งบริษัทเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจ และราชการก็ท�าการเดินรถด้วย 
ได้แก่  เทศบาลนครกรงุเทพ   เทศบาลนนทบรุ ี  บรษิทั ขนส่ง จ�ากัด   
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.) และบริษัทเอกชนอีก 
24 บริษัท   รวมจ�านวนผู้ประกอบการในขณะนั้นมีถึง  28 ราย
 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ราชการได้ขายรถบรรทุกให้
เอกชนเป็นจ�านวนมาก  ซึง่เอกชนได้น�ามาดดัแปลงเป็นรถโดยสาร
ประจ�าทาง  มีการเลือกเส้นทางเดินรถเอง โดยไม่ให้ซ�้ากับเส้นทาง
ที่มีรถรางว่ิงอย่างเสรีก่อให้เกิดการแข่งขันข้ึน รัฐบาลจึงได้ออก    

พระราชบัญญัติการขนส่งในปี พ.ศ. 2497 มาควบคุม โดยก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�าทาง ต้องขออนุญาตประกอบ
การขนส่ง ระยะต่อมา การให้บริการ รถเมล์มกีารเดนิรถทับเส้นทาง
กันบ้าง แก่งแย่งผูโ้ดยสารกันบ้าง  การให้บริการของบรษิทัก็ไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  การเดินรถกันอย่างเสรี ท�าให้เกิดปัญหาความ
คับค่ังของการจราจร  เนื่องจากจ�านวนรถในท้องถนนมีมากเกิน
ความจ�าเป็น  ผลเสยีจงึตกอยู่กับผูใ้ช้บริการ  โดยเฉพาะผูป้ระกอบ
การประสบปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาน�า้มนัในตลาด
โลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา  แต่
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับข้ึนอัตราค่าโดยสารให้สมดุลกับ
ราคาน�้ามันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลให้หลายบริษัท
เริ่มประสบปัญหาการขาดทุน บางบริษัทมีฐานะทรุดลงจนไม่
สามารถรกัษาระดบับรกิารทีด่แีก่ประชาชนต่อไปได้   จงึเป็นท่ีมาของ
การรวมรถโดยสารประจ�าทางต่างๆ ให้เหลอืเพียงหน่วยงานเดยีว
 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2518  สมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  
ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติของคณะรัฐมนตรี ให้รวม      
รถโดยสารประจ�าทางในกรุงเทพมหานครเป็นบริษัทเดียวเรียกว่า 
“บริษัท มหานครขนส่ง จ�ากัด”   เป็นรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท 
จ�ากัด   รัฐบาลถือหุ้น 51 % และเอกชนถือหุ้น 49 % แต่การจัดตั้ง
บรษิทั มหานครขนส่ง จ�ากัด ในขณะน้ัน  มปัีญหาบางประการด้าน
กฎหมายการจดัตัง้ในรูปแบบของการประกอบการขนส่ง  ต่อมาใน
สมัยรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี  จึงได้ออก
พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเป็นองค์การของรัฐ ชื่อว่า “องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519  
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 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 Phraya Phakdi 
Noraset (Lert Setthabutr) . However, the 
horse-drawn carriages were not fast 
and convenient enough to serve the 
rising 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 Lamphu (Pratu mai Talad Yod). 
 The business of  bus service 
rapidly expanded when the government 
built  Phra Phuttha Yodfa Bridge 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 business-
man 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. Even-
tually, more investors came in and    
numerous companies were founded. 
Apart from this , state enterprises and 

Information on State Enterprises
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)

BMTA History

government agency also ran bus         
route such as Bangkok Municipality,                        
Nonthaburi Municipality, the Transport 
Company Limited, Express Transpor-
tation of Thailand, as well as 24  other 
private companies making the total 28 
at the time.
 After World War ll, the govern-
ment 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 pub-
lic bus operators, setting up requlations 
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 creat-
ed traffic congestion because there 
were too many buses on the road than 
necessary. The negative impact there-
fore fell on the service consumers, es-
pecially 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.
 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 Pramoi became 
Prime Minister, a Royal Decree was 
issued to create a state agency called 
the Bangkok Mass Transit Authority on 
1 October 1976.



7



8

วิสัยทัศน์, ภารกิจ, พันธกิจ, 
วัตถุประสงค์, เป้าหมายการด�าเนินงาน

วิสัยทัศน์	
 “ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง”

ภารกิจ 
 “จดับรกิารรถโดยสารประจ�าทางว่ิงรบัส่งผูโ้ดยสารในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี 
ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจากน้ี       
ยังมีหน้าทีใ่นด้านประกอบการอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวกับหรอืต่อเนือ่งกับการ
ประกอบการขนส่งบุคคล”

พันธกิจ	
 “บริการรถโดยสารประจ�าทางที่มีคุณภาพ แบบมืออาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม” 

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพ                
โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. เพ่ือให้ ขสมก. สามารถเลีย้งตนเองได้ลดภาระกับภาครัฐ

เป้าหมาย
 1. ให้บริการรถโดยสารประจ�าทางส�าหรับประชาชน         
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการเดินทางประกอบธุรกิจ
และด�าเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
 2. พัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร โดยการจดัหารถโดยสาร
ปรับอากาศ NGV รถโดยสารไฟฟ้า มาให้บริการ เพ่ือลดมลพิษ           
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือพัฒนาระบบการขนส่ง
มีการเชื่อมประสานกันอย่างบูรณาการ โดยการปรับปรุงเส้นทาง
ให้สามารถเชือ่มต่อกับระบบขนส่งรปูแบบอืน่ อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดนิ, 
รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การเดินทางทางน�้า          
และทางอากาศ 

แนวนโยบายผู ้ถือหุ ้น/ภาครัฐ	 (Statement	 Of																								
Directions:	SODs)	ท่ีมีต่อองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ
 กระทรวงการคลัง ได้ประสานกับคณะกรรมการจัดท�า
บันทึกข้อตกลงฯ (รายสาขา) กระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวง
เจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส�านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบาย            
ผูถื้อหุน้ภาครฐั  (Statement Of Directions : SODs) ทีม่ต่ีอ ขสมก. 
ที่จะใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และชี้ประเด็นท่ี 
ขสมก. ควรให้ความส�าคัญและเร่งด�าเนินการตลอดจนใช้เป็น
แนวทางในการก�าหนดตวัชีวั้ดส�าหรบัการประเมนิผล การด�าเนนิงาน 
ของขสมก. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement Of 
Directions : SODs) ที่มีต่อ ขสมก. มี 3 ระดับ ดังนี้

1.	แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
 เป็นกลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศบนพ้ืนฐานการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2.	แนวนโยบายส�าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบขนส่งเชื่อมโยง          
โครงข่ายและการให้บรกิารให้มมีาตรฐาน สนบัสนุนบริการขนส่งมวลชน
และการพัฒนาระบบโลจสิตกิส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
3.	 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
 พัฒนาคุณภาพการให้บริการและปรับปรุงเส้นทาง                   
ให้สามารถรองรบัการขยายตวัของระบบขนส่งในภาพรวม ปรบัปรงุ
ฐานะการเงินให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
 จาก SODs ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น จึงได้ก�าหนดหลักการและแนวทาง            
การด�าเนินงานตาม SODs ดังนี้

แผนระยะสั้น
 1.  ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือฟื้นฟูฐานะ         
การเงินและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
 2.  ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงเพื่อใช้ในการปรับปรุง
ราคาค่าโดยสารให้มีประสิทธิภาพ
 3.  จัดหารถโดยสารที่ใช้พลังงานทางเลือก

แผนระยะยาว
 ปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกบทบาทก�ากับดแูลออกจาก
การประกอบการ
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Visions
 “The Leader of the Bus Service”

Duty	and	Responsibility	
 “To provide bus service for passengers in Bangkok 
and 5 provinces nearby, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut 
Prakan, Samut Songkhram and  Nakhon Pathom; To provide 
also other services related to all types of mass transit”

Mission 
 “We provide the quality and professional bus service 
with advance and environment-friendly technologies”

Objective
 1. To improve effectiveness of work operation            
systems by using new buses with advanced technology.
 2. To become self-sufficient and minimize burden 
of state sector.

Objectives	of	operation
 1. To service buses for people in Bangkok Metro-
politan Region conveniently and safely. 
 2. To develop service quality by supplying                                
air- conditioned NGV buses and electric buses in order to 
minimize pollution in Bangkok Metropolitan Region 
 3. Cooperated with Department of Land Transport 
to develop the integrated transportation system by improving 
the route to connect with other transports such as subway, 
BTS, airport rail link, and water and air transport. 

Statement		of		Directions		(SOD)
 The Ministry of Finance has coordinated with              
the Committee to Draft the Memorandum (Sectoral), Ministry 
of Transport as the supervisory agency and other related 
agencies such as the Office of Transport and Traffic Policy 
and Planning, Office of the National Economic and Social 
Development Council, etc., to summarize the Statement of 
Directions : SODs for the organization. This Statement will 
be used as the guideline in managing state enterprises and 

identifying points that the Bangkok Mass Transit Authority 
(BMTA) should prioritize and execute, as well as to be used 
as the guideline for setting indicators for the organization’s 
performance evaluation in the future. The Statement of          
Directions : SODs for shareholders in the Government               
Sector are divided into 3 levels, as follows:

1.General	Statement	of	Directions	for	State	Enterprises	
 To be a tool for driving the country’s economic          
and social strategy on the basis of efficiency and good 
governance.
2.Statement	 of	 Directions	 for	 State	 Enterprises	 in										
the	Transport	Sector
 To develop basic infrastructure and a transportation 
system interconnected in  a network that provides standard 
services, to support mass transit, to develop logistics to 
increase the country’s competitiveness, and to promote the 
role and participation of the private sector.
3.Statement	 of	 Directions	 for	 Shareholders	 in																						
the	Government	Sector	for	the	BMTA
 To develop the qulity of services and improve routes 
to be able to respond to the expansion of the transportation system 
as a whole Improve financial state to become  self-sufficient .
 From the above SODs, in order to achieve concrete 
implementation, the following principles and guidelines were 
identified.

Short-term	Plan
 1. Improve organizational management to rehabili-
tate the financial situation and efficiently provide services to 
the public
 2. Study the true investment costs per unit to                            
efficiently determine bus fares 
 3. Procure buses that use alternative energy

Long-Term	Plan	
 To Improve organizational structure by separating 
the supervision role from the  operation role.
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดย           

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519)

ลักษณะประกอบการ
 1. ประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานครและระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  

สมุทรสาคร และนครปฐม

 2. ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหรือข้อต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งบุคคล

Type	of	Operation	and	Business	Characteristics

Type	of	Operation
 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).

Business	Characteristics
 1. Operate mass transportation of passengers in Bangkok and between Bangkok with the provinces of, Nonthaburi, 

Pathum Thani, Samut Prakan Samut Sakhon and Nakhon Pathom

 2. Operate other services related to or continuous from mass transportation services
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ชื่อ	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้ง	โทรศัพท์	โทรสารและสัดส่วนการถือหุ้นของนิติบุคคล
ที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยตรงตั้งแต่ร้อยละ	25	ขึ้นไป

ชื่อ :         องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประเภทธุรกิจ :        ประกอบการขนส่งบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สถานที่ตั้ง :        ส�านักงานใหญ่ 131 ถนนวัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท ์:       0-2246-0339 , 02246-0741-4  Call Center 1348

โทรสาร :        0-2247-2189

เว็บไซต์ :        http://www.bmta.co.th

อีเมล์ :        แนะน�าบริการ 1348@bmta.co.th แนะน�าเว็บไซต์ webmaster@bmta.co.th

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

Name,	Type	of	Business,	Location,	Telephone	Number,
Facsimlie	and	Sharehold	Percentage	That	the	State	Enterprise	Directly	Holds	25%	and	Up

Name :         Bangkok Mass Transit Authority

Type	of	Business :  Provide mass transit in Bangkok and greater metropolitan area

Location :        Head Office 131 Watthanatham Rd., Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone :       0-2246-0339 , 02246-0741-4  Call Center 1348

Facsimile :        0-2247-2189

Website :        http://www.bmta.co.th

E-mail :                    Service advice 1348@bmta.co.th  Website service webmaster@bmta.co.th

 BMTA is a state enterprise under the Ministry of Transportation, the Ministry of Finance holds 100% share.
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สถานะทางการเงิน 
Financial Status

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ

รายการ

 สินทรัพย์รวม 

 หนี้สินรวม 

 ทุนและส่วนเกินทุน 

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 

 ส่วนของทุน 

 รายได้จากการด�าเนินงาน 

 รายได้รวม (รวมได้อื่น ๆ) 

 ค่าใช้จ่ายรวม 

 ดอกเบี้ยจ่าย 

 ขาดทุนสุทธิ 

 EBITDA 

 (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย, ค่าเสื่อม) 

 ค่าใช้จ่ายบุคคล 

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 9,020.63  7,871.85  7,502.39  7,645.64  8,000.06  7,980.74  8,127.19  8,160.00 11,677.09 10,288.01 

 76,146.40 81,927.52 86,873.54 92,214.04 97,382.04 102,057.39 107,098.98 113,237.50 124,348.88 127,187.02 

 11,473.56 11,473.10 11,472.69 11,472.35 11,449.17  11,556.73 11,578.39 11,647.24 11,655.47 11,655.29 

(78,599.33) (85,528.76) (90,843.84) (96,040.76) (100,831.15) (105,633.38) (110,550.18) (116,724.74) (124,327.26) (128,554.30)

(67,125.77) (74,055.66) (79,371.16) (84,568.40) (89,381.98) (94,076.65) (98,971.79) (105,077.50) (112,671.79) (116,899.01)

 7,084.80  6,853.79  6,781.00  6,649.13  6,682.01  7,149.91  6,981.50  4,512.37  4,572.76  3,799.10 

 7,901.29  7,754.86  7,489.89  7,798.25  8,062.53  8,308.96  8,114.07  7,045.61  7,028.35  8,611.11 

 13,028.21 13,197.25 12,804.97 12,995.16 12,852.93  13,111.18 13,030.87 13,220.17 14,630.87 12,838.16 

 2,242.47  2,653.02  2,756.98  2,900.68  2,999.08  2,877.52  2,890.27  2,876.52  2,879.09  2,623.54 

(5,126.92) (5,442.38) (5,315.08) (5,196.91) (4,790.40) (4,802.23) (4,916.80) (6,174.56) (7,602.52) (4,227.05)

(2,619.13) (2,660.70) (2,503.62) (2,154.72) (2,453.61) (1,778.79) (1,882.79) (3,154.91) (4,548.24) (1,382.83)

 5,248.74  5,425.28  4,978.48  5,242.88  5,270.30  5,383.39  5,522.63  5,612.62  5,609.06  5,468.81 

 3,682.96  4,722.58  5,103.39  5,269.18  5,579.79  5,564.30  6,117.99  5,852.42  7,960.30  6,796.68 

 15,678.02 16,848.29 18,554.09 15,587.51 28,485.34  23,552.12 28,710.56 17,679.23 26,046.30 27,787.66 
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อัตราส่วนทางการเงิน
Financial  ratio

ค่าใช้จ่ายรวม/รายได้รวม 

 

ค่าใช้จ่ายบุคคล/ค่าใช้จ่ายรวม (%) 

 

ค่าดอกเบี้ยจ่าย/รายได้รวม (%) 

สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วน 

เงินหมุนเวียน 

(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) 

ความสามารถในการท�าก�าไร (%) 

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ 

(ก�าไรสุทธิหลังหักภาษี/ยอดขายสุทธิ) 

ปีงบประมาณ

รายการ

หน่วย : ล้านบาท

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1.65   1.70   1.71    1.67      1.59      1.58       1.61        1.88          2.08            1.49 

 

0.40   0.41   0.39      0.40      0.41      0.41       0.42        0.42          0.38            0.43 

 

0.28   0.34   0.37      0.37      0.37      0.35       0.36        0.41          0.41            0.30 

            

0.23   0.28   0.28      0.34      0.20      0.24       0.21        0.33          0.31            0.24 

         

         

(64.89)      (70.18)      (70.96)      (66.64)      (59.42)      (57.80)      (60.60)      (87.64)      (108.17)     (49.09)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

ปัจจัยภายใน
 1. โครงสร้างการบริหารจัดการของ ขสมก. มีขนาดใหญ่         
ส่งผลให้ต้นทุนในการด�าเนินงานท่ีสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรถเอกชน          
ร่วมบรกิาร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายหลกั ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน         
ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าบ�ารุงรักษารถโดยสาร เป็นต้น 
 2. สภาพรถโดยสารท่ีช�ารดุทรดุโทรม จากการใช้งานมากกว่า 
20 ปี นอกจากจะมีผลกระทบประสิทธิภาพในการให้บริการแล้ว ยังส่ง
ผลกระทบต่อค่าซ่อมบ�ารุงท่ีสูงกว่ารถโดยสารทั่วไป รวมท้ังจ�านวน          
รถโดยสารมจี�านวนไม่เพียงพอต่อการให้บรกิาร ท�าให้เสยีโอกาสในการ
หารายได้ โดยในปี 2563 ขสมก. เร่งด�าเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ 
ประกอบด้วย การเช่ารถโดยสารปรบัอากาศไฟฟ้า (EV) จ�านวน 2,511 คนั 
โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่ว่ิงจริง  และจ้างเอกชนเดินรถ           
ในเส้นทางของรถเอกชน จ�านวนไม่เกิน 1,500 คัน (54 เส้นทาง                  
ภาคสมัครใจ) โดยจ่ายค่าจ้างตามกิโลเมตรบริการท่ีว่ิงจริง รวมท้ัง        
น�าเทคโนโลยีท่ี ทันสมัยมาใช้ เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์การใช้สัญญาณ WIFI บนรถโดยสาร 
การช�าระค่าโดยสาร ผ่านระบบ QR-Code เป็นต้น 
 3. ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร โดยในแต่ละปีมีบุคลากร 
ทยอยเกษยีณอาย ุขณะทีข่าดผูเ้ข้ามารบัช่วงต่อองค์ความรูใ้นสายอาชพี 
เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี นิติกร เศรษฐศาสตร์ สถิติวิเคราะห์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)             
ปี 2538 ไม่ให้ ขสมก. เพ่ิมอตัราก�าลงัในส่วนของพนกังานประจ�าส�านักงาน 
 4. การขาดทุนจากการด�าเนินงานและหน้ีสะสม เน่ืองจาก        
ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ ที่ให้บริการแก่ประชาชนท่ีม ี
รายได้น้อยถึงปานกลางเป็นหลักและไม่มีเงินทุนประเดิมต้ังแต่เริ่ม             
ก่อตัง้ประกอบกับนโยบายของรฐับาลก�าหนดมาตรฐานการให้บรกิารสงู 
แต่ ขสมก. ไม่สามารถก�าหนดราคาค่าโดยสาร ทีเ่หมาะสมกับต้นทนุได้ 
รวมถึงขสมก. ต้องเดนิรถเชงิสงัคมในบางเส้นทางและเส้นทางท่ีเปิดใหม่ 
ที่มีผู้โดยสารน้อย ซึ่งท�าให้รายได้ต�่ากว่าต้นทุนที่ด�าเนินการส่งผลให้      
ขสมก. มผีลประกอบการท่ีขาดทนุ และหนีส้ะสมเกินความสามารถของ
ขสมก.ที่จะช�าระคืนได้ 
 5. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ที่เกิดจากการ 
ด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ ขสมก. มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมาก ตลอดจน
ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ไม่มีความสามารถช�าระหน้ี
ได้ในปัจจุบัน 
 6. สถานทีท่�าการ (อู)่ ถงึแม้ว่า ขสมก. จะมอีูจ่อดรถจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มรถเอกชนร่วมบริการ แต่ด้วยอู่      
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นกรรมสทิธ์ิของ ขสมก. เป็นการเช่าจากท้ังเอกชนและ 
หน่วยงานภาครัฐท�าให้ต้องมีการย้ายอู่เม่ือหมดสัญญาเช่าเป็นระยะ         
ขณะท่ีพ้ืนท่ีใหม่ ๆ  ทีจ่ะใช้ในการสร้างอู ่เริม่หายากมากขึน้และอยู่ไกลมาก
ขึน้ก่อให้เกิดความสญูเสยีจากการว่ิงรถเปล่าส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้

ปัจจัยภายนอก 
 1. รถโดยสารประเภทอื่น ๆ มีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น การวิ่ง          
ให้บรกิารรบัส่งผูโ้ดยสารบนถนนใหญ่ทบัเส้นทางกับรถโดยสารประจ�าทาง 
ของ ขสมก. เช่น รถส่ีล้อเล็ก รถสองแถวในซอย รถตู้ป้ายด�า เป็นต้น             
ซึ่งสร้างปัญหาการจราจรติดขัด ความไม่ปลอดภัยของผู ้โดยสาร                
จากการจอดรับผู้โดยสารตามป้ายหยุดรถประจ�าทางเป็นเวลานาน        
รวมทั้งจอดรถรับส่งผู้โดยสารนอกป้าย ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง             
ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. ลดลง 
 2. สภาพแวดล้อมในการเดินทางโดยรถโดยสารประจ�าทาง 
ไม่เอื้ออ�านวยจากสภาพการจราจร ที่ติดขัดหนาแน่น มีการสร้างระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะขนาดใหญ่ สภาวะการแข่งขนัของขนส่งประเภท
อื่นมากขึ้น เช่น ระบบขนส่งทางราง ระบบขนส่งทางน�้า เป็นต้น ท�าให้
ประชาชนมทีางเลอืกในการใช้บรกิาร  เพ่ือประหยัดเวลาในการเดนิทาง 
และมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
 3. เส้นทางเดินรถโดยสารไม่เป็นระบบตามสภาพแวดล้อม        
ที่เปลี่ยนแปลงและขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากเส้นทางเดินรถโดยสาร 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการก�าหนดเป็นรายเส้นทาง 
โดยไม่ได้พิจารณาถึงภาพรวมการขยายตัวของชุมชน และความเจริญ
ของเมืองท่ีต้องมีการปรับผังเมือง การขยายถนน ไปสู ่นอกเมือง 
ปริมณฑลแต่เส้นทางการเดินรถเท่าเดิมและไม่ได้มีการปรับปรุงตาม
ความเป็นจริง ประกอบกับการก�ากับดูแลท่ีมุ่งเน้นความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นหลัก  จึงท�าให้                   
เส้นทางมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องใช้รถจ�านวนมากในการให้บริการ 
และมเีส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง (สาย) จ�านวนมากท่ีทับซ้อนกันอยู่
ในช่วงถนนเดียวกัน สร้างปัญหาจากการจราจรเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ
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The  Factors That Makes a  main 
Affect to Business 

Internal	Factors
 1. Management structure of BMTA is large so it resulted 
in the high cost of operation  when comparing to the private 
contract buses, particularly the main expenses that included            
the expense for employees, employee welfare, bus maintenance, 
and etc.  
 2. The deteriorated buses that had been used for            
20 years not only affected the service efficiency but also                 
the higher maintenance cost. In addition, the number of buses 
did not sufficient for service so it was the loss of chance for 
earning revenue. In 2020, BMTA supplied  Procurement of 2,511 
electric vehicles (EV), The rent will be paid according to                          
the actual running kilometers for service  and Hire of private bus  
for private joint buses no more than 1,500 buses  (54 routes 
voluntary sector).The rent will be paid according to the actual 
running kilometers for service. Advance technologies, such as 
Enterprise Resource Planning (ERP), WIFI on bus,  and fare pay 
with QR-Code were implemented.
 3. There was the disruption of personnel continuity 
because some employees retired each year while there was        
the insufficiency of the new person in the specific professions 
such as law, accounting, lawyer, economics, statistical analysis, 
and information technology. In addition,  the resolution of                
the cabinet in 1995 did not allow BMTA to increase the manpower 
for the full-time staff. 
 4. The loss from operation and accumulated liabilities. 
As BMTA is the government public utility for people who earn 
low to moderate income, BMTA did not have the historical cap-
ital from the beginning of the establishment and the government 
policy required the high service standard which BMTA was 
unable to set the appropriate fare to the cost. Moreover, BMTA 
had to operate some routes for the collective community and 
some new routes where there were low volumes of passengers 
so the earnings was lower than the cost of operation. As a result, 
BMTA lost money and had exceeding accumulated debt to repay.
 5. BMTA lacked of financial liquidity from the loan debt 
for the business operation so there was the burden of high inter-
est and continuing deficit which led to the lack of solvency.       
 6. Although BMTA had many depots comparing to          
the public-private joint venture, BMTA had no ownership of most 
depots. BMTA rented them from the public sector and govern-
ment sector so there was the relocation after the rental contract 
finished. Meanwhile, the new area for depot construction was 
rare and in the distant area so it caused the loss from running 
the empty bus. Consequently, the expenses increased.  

External	factors	
 1. There were more other types of bus which the main 
route was overlapped with BMTA buses such as small public 
car, minibus, and black plate van. They caused the traffic jam 
problem and non-safety of passenger because they stopped at 
the bus stop and other locations. This problem was still unsolved 
so the numbers of service users of BMTA decreased. 
 2. The environment of taking bus was inconvenient. 
Because of the traffic congestion, the large mass transport          
system was set which led to the competition with other types of 
transportation such as rail transportation and water transportation. 
For this reason, people had alternative to save time and were 
more convenient.  
 3. The route was inefficient and did not follow the plan 
because of the changing environment. The bus routes in                      
Bangkok Metropolitan Region did not considered the expansion 
of community and the city growth that the city plan needed                   
the adjustment, the expansion of road to the suburb while                  
the routes were not increase. Additionally, the focus was on          
the order and the benefits of the entrepreneur so the routes were 
more complex and required more buses to service. Moreover, 
there were many overlapping routes on the same road which 
caused the traffic problem. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

การให้บริการรถโดยสารในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ�านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ต่อวัน จ�านวน 392,112 คน แบ่งออกเป็น                  
รถโดยสารปรับอากาศ จ�านวน 177,307 คน, รถโดยสารธรรมดา จ�านวน 187,698 คน และผู้ใช้บริการผ่านเคร่ืองรับช�าระเงิน                     
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) จ�านวน 27,107 คน (รถโดยสารปรับอากาศ จ�านวน 13,757 คน, รถโดยสารธรรมดา 
จ�านวน 13,350 คน) 
 1.  จ�านวนรถโดยสารประจ�าทาง รวมทั้งสิ้น  9,099 คัน แยกเป็น :
  - รถโดยสาร ขสมก. จ�านวน  3,005 คัน คิดเป็นร้อยละ 33.03 แยกเป็น รถโดยสารธรรมดา จ�านวน 1,520 คัน, รถโดยสาร           
ปรับอากาศ จ�านวน 1,368 คัน และรถ PBC จ�านวน 117 คัน
  - รถโดยสารเอกชนร่วมบริการ จ�านวน  6,094 คัน คิดเป็นร้อยละ 66.97 แบ่งเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ จ�านวน 624 คัน          
คิดเป็นร้อยละ 6.86, รถมินิบัส จ�านวน 497 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.46, รถโดยสารขนาดเล็ก (รถหมวด 4) จ�านวน 1,943 คัน คิดเป็น       
ร้อยละ 21.35, รถตู้โดยสารปรับอากาศ จ�านวน 2,955 คัน คิดเป็นร้อยละ 32.48 และรถตู้โดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศสุวรรณภูมิ                   
จ�านวน 75 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.82
 รถโดยสารประจ�าทางแต่ละประเภทมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันไป ซึ่งขสมก. มีนโยบายในการก�ากับ ควบคุมกิจการ
รถโดยสารประจ�าทางทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ท้ังด้านอัตราค่าโดยสาร ความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้ง 
กิริยามารยาทในการให้บริการของพนักงานประจ�ารถและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตารางแสดงจ�านวนรถและเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทาง	พ.ศ.	2563	
(ณ	วันที่	30	กันยายน	2563)

ประเภทผู้ให้บริการ จ�านวนรถ ร้อยละ จ�านวนเส้นทาง ร้อยละ

1. รถโดยสาร ขสมก. 3,005 33.03 112 28.21

2. รถเอกชนร่วมบริการ (รถโดยสารขนาดใหญ่) 624 6.86 55 13.85

3. รถมินิบัส 497 5.46 (41) -

4. รถโดยสารขนาดเล็ก (รถหมวด 4) 1,943 21.35 98 24.69

5. รถตู้โดยสารปรับอากาศ 2,955 32.48 124 31.23

6. รถตู้โดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 75 0.82 8 2.02

รวม 9,099 100 397 100

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) จ�านวนเส้นทางที่ว่ิงร่วมกับเส้นทางของรถธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยจะไม่น�ามารวมกับจ�านวน             
เส้นทางที่ได้รับอนุญาต
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1. รถขสมก.

2. รถเอกชนร่วมบริการ (รถโดยสารขนาดใหญ่)

3. รถมินิบัส

4. รถโดยสารขนาดเล็ก (รถหมวด 4) 

5. รถตู้โดยสารปรับอากาศ

6. รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวม

3,005

624

497

1,943

2,955

75

9,099

ประเภทผู้ให้บริการ

รวม

 2.  จ�านวนเส้นทางรถโดยสารประจ�าทางรวมทุกประเภท จ�านวน 397 เส้นทาง แบ่งเป็น
 - เส้นทางการเดินรถ ขสมก. จ�านวน 112 เส้นทาง
 - เส้นทางการเดินรถเอกชนร่วมบริการ (รถโดยสารขนาดใหญ่) จ�านวน 55 เส้นทาง
 - เส้นทางการเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (รถหมวด 4) จ�านวน 98 เส้นทาง
 - เส้นทางการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศ จ�านวน 124 เส้นทาง
 - เส้นทางการเดินรถตู้โดยสารเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�านวน 8 เส้นทาง
 เมื่อพิจารณาสัดส่วนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกแต่ละประเภทแล้ว พบว่า เส้นทาง
เดินรถรถตู้โดยสารปรับอากาศมีสัดส่วนมากที่สุด คือร้อยละ 31.23 และรองลงมาได้แก่เส้นทางเดินรถ ขสมก. คิดเป็นร้อยละ 28.21
 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายประหยัดพลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ จึงสนับสนุนให้ใช้รถโดยสารใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) บริการผู้โดยสารเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ขสมก.จึงได้จัดซ้ือรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)              
เพื่อน�ามาทดแทนรถโดยสารเดิมที่ใช้น�้ามันดีเซล จ�านวน 489 คัน

ตารางแสดงจ�านวนรถโดยสารที่ใช้น�้ามันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ	(NGV)	เป็นเชื้อเพลิง

929

624

497

473

2,955

75

5,553

2,076

-

-

1,470

-

-

3,546

จ�านวนรถใช้

น�้ามันดีเซล

จ�านวนรถใช้

ก๊าซธรรมชาติ

จ�านวนรถ	ณ	30	กันยายน	2563
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Industry Situation and  Future Prospects

Bus	Services	Fiscal	year	2020
 In the fiscal year 2020, 392,112 passengers used BMTA service; 177,307 passengers  used air-conditioned bus, 

187,698 passengers used ordinary bus, Service  users  passing through Electronic Data Capture (EDC) were 27,107 

(13,757 passengers of air-conditioned buses, and 13,350 passengers of common buses).

 1 . The number of buses totaled 9,099 as follows :

    - BMTA buses : 3,005  buses, or 33.03 percent. Of this number, there are  1,520 regular buses, 1,368  air-con-

ditioned buses and 117 PBC vehicles.

    - Private joint buses 6,094 buses, or 66.97 percent. Of this number, there are  624big buses (6.86 percent), 497 

minibuses (5.46 percent), 1, Minibuses (Bus Section 4)  (21.35 percent), 2,955 air-conditioned microbuses (32.48 percent) 

and 75  Suvarnnabhumi Airport connection microbuses (0.82 percent). 

 Buses in each category will have difference services. Which BMTA have to policy regulatory and control buses 

of all types to ensure the availability to the public. Both fares, convenient and secure manner of service of the staff and 

the persons involved.

Number	of	buses	and	routes	for	2020	
(As	of	30	September	2020)

Type	of	service Buses Percentage Routes Percentage

1. BMTA buses 3,005 33.03 112 28.21

2. Private joint buses (Large buses)
624 6.86 55 13.85

3. Minibuses 497 5.46 (41) -

4. Minibuses (Bus Section 4) 1,943 21.35 98 24.69

5. Air-conditioned microbuses 2,955 32.48 124 31.23

6.Suvarnnabhumi Airport connection microbuses 75 0.82 8 2.02

Total 9,099 100 397 100

Note	 :	Numbers in ( ) indicate routes shared with regular and air-conditioned vehicles in  normal  traffic, without                       
counting  authorized routes
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 2. The total number of routes including all types of buses is 397 routes, as follows .
  - 112  routes for BMTA buses
 - 55  routes for private joint buses  (Large buses)
 - 98  routes for Minibuses (Bus Section 4)
 - 124  routes for  air-conditioned passenger vans
 - 8  routes for Suvarnnabhumi Airport connection  microbuses
 When considering the proportion of passenger bus route types in the Bangkok area, it is found that air-conditioned 
microbuses take the highest share (31.23 percent), followed by BMTA buses (28.21 percent).
 Currently, the government sector’s policy is the conserve energy and fuel, as well as to decrease pollution. The 
natural gas vehicle (NGV) project was therefore widely supported for passenger vehicles. To support this government policy, 
The Organization buys vehicle use the natural gas (NGV) for bring replace the old buses using diesel oil amount 489 vehicle

Number	of	buses	using	diesel	oil	and	natural	gas	(NGV)	as	fuel

3,005

624

497

1,943

2,955

75

9,099

929

624

497

473

2,955

75

5,553

2,076

-

-

1,470

-

-

3,546

1. BMTA buses

2. Private joint buses (Large buses)

3. Minibuses

4. Minibuses (Bus Section 4)

5. Air-conditioned microbuses

6. Suvarnnabhumi Airport connection microbuses

Total

Type	of	service Buses	using

diesel

Buses	using

natural	gas
Total

Buses	as	of	30	September	2020
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แนวโน้มการให้บริการ และแผนงาน/โครงการในอนาคต

 การเดินทางของประชาชนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ 

เพราะมเีส้นทางครอบคลมุทัว่กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล อกีทัง้ยังสามารถเชือ่มต่อไปยังระบบขนส่งรปูแบบอืน่ อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดนิ, 

รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ การเดินทางทางน�้าและทางอากาศ แต่ในปัจจุบันการให้บริการยังประสบปัญหาในเร่ือง   

การให้บริการ เช่น ขับรถเร็ว ปาดซ้าย-ขวารับผู้โดยสาร ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย ขับรถขวางการจราจร การจราจรหนาแน่น                        

รถโดยสารส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารเก่าทีม่อีายุการใช้งานเกินกว่า 20 ปี ใช้น�า้มนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิท�าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

  ดังนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นระบบ กระทรวงคมนาคม                       

จงึมนีโยบายในการส่งเสรมิสนับสนนุให้ ขสมก.น�ารถโดยสารใช้พลงังานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) เป็นเชือ้เพลงิ พร้อมให้น�าระบบ

เทคโนโลยีทัง้ระบบ GPS และระบบต๋ัวร่วม (E-Ticket) มาตดิตัง้บนรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือจดัเก็บข้อมลูและเชือ่มโยงไปยังศนูย์ควบคุม 

ท�าให้สามารถบริหารจัดการการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีคุณภาพมากข้ึน                                    

จึงมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้

 1.  การเช่ารถโดยสารปรบัอากาศไฟฟ้า (EV) จ�านวน 2,511 คนั เพ่ือช่วยลดการปล่อยมลพิษสูส่ิง่แวดล้อมโดยเฉพาะฝุน่ละออง 

PM 2.5 และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ท่ีสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในระบบขนส่ง

สาธารณะ 

 2. การจ้างเอกชนให้บริการเดินรถ จ�านวน 1,500 คัน ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมรับจ้างเดินรถกับองค์การ

ขนส่งมวลชนกรงุเทพ ต้องเป็นรถโดยสารปรบัอากาศไฟฟ้า (EV) หรือรถโดยสารปรับอากาศ NGV พร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์ GPS  E-Ticket 

และ WIFI 

 3. การติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) ที่มาพร้อมกับตัวรถโดยสารที่เช่ามา                

ให้บริการและรถที่องค์การจ้างเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตวิ่งบริการ (ภาคสมัครใจ)  

 4.  การติดตั้งระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) และระบบ WIFI  ที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถโดยสารที่

เช่ามาให้บริการและรถที่องค์การจ้างเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตวิ่งบริการ   (ภาคสมัครใจ) 

 5. การพัฒนาพื้นที่เชิงธุรกิจ ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่จอดรถโดยสารทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและที่เช่าจากหน่วยงานอื่นที่เป็น

หน่วยงานของรัฐและเอกชนจ�านวนหลายแห่ง โดยอู่จอดรถโดยสารในบางพ้ืนท่ีต้ังอยู่บนท�าเลที่มีความเจริญสูง ประชาชนสามารถ              

เข้าถึงได้ง่าย แวดล้อมด้วยสถานที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ อาทิ สถานศึกษา ศูนย์การค้า และสถานที่จ้างงาน สามารถน�าไปสร้างมูลค่า

เพิ่มในเชิงธุรกิจอันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มแก่ ขสมก. 

 ขสมก. ได้วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอูจ่อดรถโดยสารในเชงิธุรกิจ 2 แห่ง ได้แก่  พ้ืนท่ีอูบ่างเขน และพ้ืนทีอู่ม่นีบรุ ีซึง่จากผลการศกึษา

ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาพื้นที่อู่บางเขนที่เหมาะสม คือ การจัดท�าเป็นโครงการแบบผสม (Mixed Use) ระหว่างศูนย์การค้า และ

โรงแรมระดับบน  ส่วนพื้นที่อู่มีนบุรี มีความเหมาะสมในการท�าเป็นโครงการตลาด
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Tendency of service and plan/project in the future 

 Main transport channel of people in the city is public transportation system, particularly public bus because           

the routes cover Bangkok Metropolitan Region and it connects to other transport systems such as subway, BTS, airport 

rail link and water and air transportation. However, some problems regarding the service are found such as fast-driving, 

crosscut drive to take the passenger, driving in the middle of the lane, and traffic blockade. Moreover, most buses have 

been used for more than 20 years and use diesel, which causes air pollution.

  Therefore, to be the guidelines for resolving the problems by using the systematic public transport Ministry of 

Transport sets the policy to promote BMTA to use NGV and EV buses, and install GPS and e-Ticket system on the public 

buses in order to collect data and link to the control center. This would help the efficient bus operation management and 

the development of service quality. Thus, the following plans/projects are initiated. 

 1. Rental of 2,511 air-conditioned EV buses will be managed to reduce emission to environment, especially                  

P.M. 2.5 dust particles as well as to be comply with the resolution of National New Generation Vehicle Committee which 

support electric vehicles (EV) in public transportation. 

 2. Private bus service providers will be hired for running 1,500 buses. Private transport entrepreneurs who             

want to join BMTA must possess air-conditioned EV buses or air-conditioned NGV buses equipped with GPS, E-Ticket, 

and WIFI. 

 3. Installation and use of E-Ticket is built-in with the rental service buses, and the rental buses must have service 

licenses (voluntary sector).

 4.  Installation of global positioning system (GPS) and WIFI is built-in with the rental service buses, and the rental 

buses must have service licenses (voluntary sector).

 5. In development of business areas, at present, BMTA possesses many bus parking garages either with owner-

ship and rent from government and private agencies. Some parking garages are in highly developed areas with easy 

access by passengers and surrounding with business-valuable places such as academic institutions, shopping centers, 

and places for employment. These areas can be managed for adding business value and earning more income for BMTA. 

 BMTA plans for developing 2 bus parking areas for business at Bangkhen and Minburi. According to the results 

of the feasibility study, Bangkhen Garage should be suitably managed for mixed use between shopping center and on-top 

hotels whereas Minburi Garage is suitable for a market project.     
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โครงสร้างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
แนบท้ายข้อบังคับองค์การฉบับที่ 159/2552 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
The Board of Directors of the Bangkok Mass Transit Authority

ส�านักผู้อ�านวยการ
Director	Office	Department	

ฝ่ายบริหาร		
Management		Division	

ส�านักการเจ้าหน้าที่  
Personnel Department  

ส�านักบริการและจัดซื้อ  
Service and Purchasing 

Department  

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
Personnel  Management  Division 

กลุ่มงานบริการ 
Service Division 

กลุ่มงานจัดซื้อ  
Purchasing Division 

งานธุรการกลาง
Central Administration

กลุ่มงานนิติกรรม 
Legal Act Division 

กลุ่มงานวิชาการ
Academics Division กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง

Risk Management Division

กลุ่มงานควบคุมภายใน
Internal Control Division

กลุ่มงานฝึกอบรม
Training Division

งานธุรการ
Administration Operation

กลุ่มงานคดี 
Lawsuits Operation Division 

ส�านักกฎหมาย
 legal Department 

กลุ่มงานพัฒนาระบบสวัสดิการ  
Benefit System Development Division 

ส�านักพัฒนาบุคลากร 
Personnel  Development  Department 

ส�านักบัญชีและกองทุนกลาง 
Accounting and Central Fund Office 

กลุ่มงานบัญชี  
Account Division 

กลุ่มงานการเงินและกองทุนกลาง  
Finance and Central Fund Division

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 Public Relations division

กลุ่มงานเลขานุการและงานประชุม 
Secretariat and Meeting Division

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  General Administration Division

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  Account and Finance Division

- งานบริการ  Service Operation
- งานบริหารงานบุคคล Personnel  Management Operation
- งานแผนงานเขต Zone Planning Operation

-งานตรวจสอบ  Audit Division 
-งานบัญชีและงบประมาณ  Account and Budget Division 
-งานการเงิน  Finance Division 

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Department 

กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Planning and Information Technology 
System  Development Division

กลุม่งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 
Computer Operation and Network Division 

ส�านักแผนงาน  
Planning  Department 

กลุ่มงานวางแผน 
Planning Operation Division

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล  
Analysis and Evaluation  Division

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การ 
Research and Organization 

Development Division 

หน่วยก�ากับ 
(REGULATOR)

งานอุบัติเหตุ  Accidents Claim Operation

งานตรวจการ  Inspection Operation

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

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Risk Management and internal  Control

ส�านักบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

Risk Management and internal  
Control Department
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งานธุรการ
Administration Operation

กลุ่มงานซ่อมบ�ารุง
Repair and  Maintenance Division

กลุ่มงานสื่อสาร
Communication Division

Organizational Structure of Bangkok Mass Transit Authority
Annex to Regulation No.159/2552 Dated 29 December 2009

ผู้อ�านวยการ		
Director

ฝ่ายการเดินรถองค์การ	
Bus	Operation	Division

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Joint	Bus	Operation	Division

ส�านักบริหารการเดินรถ  
Bus Operation Department 

ส�านักปฏิบัติการรถเอกชรร่วมบริการ 1
Private Joint Bus Operation 1 Department

ส�านักปฏิบัติการรถเอกชรร่วมบริการ 2
Private Joint Bus Operation 2  Department

เขตการเดินรถ 1-8  
Bus Operation Zones 1-8 

ส�านักตรวจสอบ	
Audit	Department	

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
General Administration Division 

กลุ่มงานรถเอกชรร่วมบริการ 1
Private Joint Bus Operation 1 Division

กลุ่มงานรถเอกชรร่วมบริการ 3
Private Joint Bus Operation 3 Division

กลุ่มงานควบคุมและวิเคราะห์การเดินรถ  
Control and  Analysis Division Bus Operations 

กลุ่มงานรถเอกชรร่วมบริการ 2
Private Joint Bus Operation 2  Division

กลุ่มงานรถเอกชรร่วมบริการ 4
Private Joint Bus Operation 4  Division

ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ 
Entrepreneurship private transport engagement

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
Account and Finance Division 

กลุม่งานปฏิบตักิารเดินรถ 1-3    
Bus Operation 1-3 Division

- งานธุรการปฏิบัติการเดินรถ   Bus Operation Administration
- สายการเดินรถ  Bus Operation Zone

กลุ่มงานตรวจสอบ พัฒนาระบบงาน 
Operation System Development Audit Division

กลุ่มงานตรวจสอบปฏิบัติการ
Operation  Audit  Division 

กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน
Accounting Audit Division

ผู้ตรวจการ
Inspectors	General

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
Special	Inspectors

หน่วยปฏิบัติ 
 (OPERATOR)
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ประวัติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ประจ�าปีงบประมาณ  2563 
(คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2562)  

นายวิทยา  ยาม่วง (ประธานกรรมการ)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 22 กรกฎาคม 2508  
อายุ: 55
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ:
   - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
   - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 
   - อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประวัติการท�างาน:
   - ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  
   - ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า (นักวิชาการขนส่งคุณวุฒิ) 
      กระทรวงคมนาคม
   - ผู้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค  2 (อยุธยา) (ผู้อ�านวยการระดับสูง)
   - ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย (ระดับสูง)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mr. Withaya Yamoung (President)
Date	of	Birth:  22 July 1965
Age: 55
Education	&	Qualification:	
   - Master of Public Administration  Pathumthani University
   - Bachelor of law, Sukhothai Thammathirat  University 
Current	Position:
   - Director  General of Marine Department 
Working	Experience:
   - Inspector General of Ministry of Transport
   - Consultant in water transportation economy 
     (Transport Technical Officer at the Advisory Level) 
     Ministry of Transport 
   - Director of Marine Office 2 (Ayutthaya) 
     (Director Higher Level) 
   - Director of Legal Department (Higher Level)
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
   - N/A
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 BMTA’s Board of Director 2021
(Appointing from the resolution of the cabinet on 17 December 2019)

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ (รองประธานกรรมการ คนที่ 1)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 10 สิงหาคม 2515 
อายุ: 48
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  Political  &  Social Theory 
      University of Kent at  Canterbury  United  Kingdom
   - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 
   - รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการขนส่ง)
ประวัติการท�างาน:
   - อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
   - รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง
   - หัวหน้าส�านักบริการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
      และสาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้านการพัฒนาระบบไฟ  
   - รองโฆษกกระทรวงคมนาคม
   - ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mr. Sorapong Paitoonphong 
(Executive vice president No.1)
Date	of	Birth:  10 August 1972
Age: 48
Education	&	Qualification:	
   - Master of Political Science Political & Social Theory 
      University of Kent at  Canterbury  United  Kingdom
   - Bachelor of Chiang Mai University 
Current	Position:	
   - Deputy Permanent Secretary of Ministry of Transport 
     (Head of Transportation)
Working	Experience:
   - Director  General of the Department of Rail Transport
   - Deputy Director - General of the Department of  Rail   
      Transport Deputy Permanent Secretary
   - Head of Office of Cooperation Management between 
      Government of Thailand and People’s Republic in China on 
      development of electrical systems
   - Deputy Spokesman Ministry of Transport 
   - Assistant Permanent Secretary of Ministry of Transport
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
  - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
  - N/A
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นางปาณิสรา ดวงสอดศรี (รองประธานกรรมการ คนที่ 2) 
วัน/เดือน/ปีเกิด: 21 มีนาคม 2505   
อายุ: 58
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 
   - ที่ปรึกษาส�านักกฎหมาย ธนา เบญจาทิกุล  จ�ากัด
ประวัติการท�างาน:
   - กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mrs. Panisara Duangsodsri 
(Executive vice president No.2)
Date	of	Birth: 21 March 1962  
Age: 58
Education	&	Qualification:	
   - Bachelor of law, Ramkhamhaeng University 
Current	Position:
   - Former advisor of Thana Benjathikul Law Office Company Limited 
Working	Experience:   
   - Former director of  Provincial Electricity Authority
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
   - N/A
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นายสุเมธ สังข์ศิริ (กรรมการ)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 9  กุมภาพันธ์ 2504  

อายุ: 59

ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 

   - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 

   - ประธานกรรมการตรวจสอบ

   - กรรมการอิสระ บริษัท  ซาฟารีเวิลด์  จ�ากัด  (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น

   - ไม่มี

การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10

   - ไม่มี

Mr. Sumate Sangsiri (Director)
Date	of	Birth: 9 February 1961 
Age: 59
Education	&	Qualification:	

   - Bachelor of law, Ramkhamhaeng University
Current	Position:	

   - Independent Director
   - Chairman of the Audit Committee Safari World Public 
      Company Limited
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
  - N/A
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พลต�ารวจโท กรไชย คล้ายคลึง (กรรมการ)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 17 กุมภาพันธ์ 2509   
อายุ: 54
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   - ปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  
   - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ รุ่นที่ 41 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง:
   - ผู้บัญชาการต�ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
ประวัติการท�างาน:
   - จเรต�ารวจ (สบ 8)
   - ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  
   - รองผู้บังคับการปราบปราม 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Police Lieutenant General (Pol.Lt.Gen.) 
Kornchai  Klayklueng (Director)
Date	of	Birth: 17 February 1966
Age: 54
Education	&	Qualification:	
   - Master of Social Science Mahidol University
   - Bachelor of Public Administration Royal Police Cadet 
      Academy Class 41 
Current	Position:
   - Commissioner of Cyber Crime Investigation Bureau
Working	Experience:
   - Inspector General (Level 8)
   - Commander of The Anti-Trafficking in Persons Division (ATPD)
   - Deputy Commander of The Crime Suppression Division
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
  - N/A
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นายภาณุทัด  แนวจันทร์ (กรรมการ)  
วัน/เดือน/ปีเกิด: 22 พฤษภาคม 2507 
อายุ: 56
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   - ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยซานโทโทมัส
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
      ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
   - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26
   - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6 ส�านักงานศาลปกครอง  
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับกรรมการ 
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP 115
   - หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
      และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 
   - ผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
   - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 
ประวัติการท�างาน:
   - กรรมการผู้จัดการสายงานอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อีเอ็มซี จ�ากัด (มหาชน)
   - กรรมการ คณะกรรมการพิจารณารายได้ บริษัท ท่าอากาศไทย จ�ากัด (มหาชน)
   - ที่ปรึกษาประจ�าคณะกรรมาธิการการงบประมาณ วุฒิสภา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถอืครองหุ้นในรัฐวสิาหกจิ/ บริษัทท่ีเกีย่วข้องกบั ขสมก. เกนิกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mr. Phanuthat  Naewcharn (Director)
Date of Birth: 22 May 1964
Age: 56
Education	&	Qualification:	
   - Master of Science in Real Estate Business, Thammasat University
   - Bachelor of Engineering in Civil Engineering, University of Santo Tomas
   - Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic  
      Systems for Executives, Class 16 at King Prajadhipok’s Institute 
   - Capital Market Academy Programs, Class 26 
   - The 6th Training Course on Administrative Justice for Executives,  
      Office of the Administrative Court
   - Director Certification Program, Thai Institute of Directors, DCP 115 
   - Corporate Governance for Directors and Senior Executives of 
      Regulator, State Enterprises and Public Organizations, Class 22 at 
      King Prajadhipok’s Institute  
Current	Position:	
   - Professional Member of the Committee on Consumer Protection, 
      House of Parliament 
   - Subcommittee Member of the Subcommittee on Real Estate Development 
      of the Transport Company Limited
Working	Experience:  
   - Managing Director on Real Estate, EMC Public Company Limited
   - Committee of the Committee on Revenue, Airport Authority Thailand
   - Advisor of the Committee on the Senate Budget
The	holding	post	of		board	of	directors	or	chief	executive	in		state	enterprise	and	other	
companies.
  - N/A
Shareholding	in	state	enterprise/	related	companies	with		BMTA	more	than	10	%
  - N/A
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นายจ�าเริญ  โพธิยอด (กรรมการ)
วัน/เดือน/ปีเกิด: 3  พฤศจิกายน 2506 
อายุ: 57
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   - ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์
   - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง:
   - รองปลัดกระทรวงการคลัง
ประวัติการท�างาน:
   - หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   - รองอธิบดีกรมศุลกากร
   - ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบอากร
   - ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรภาคที่ 1
   - ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง
   - ผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรตรวจสินค้า ลาดกระบัง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mr. Chamroen  Phothiyod (Director)
Date	of	Birth: 3 November 1963
Age: 57
Education	&	Qualification:	 
   - Master of Public Administration National Institute of 
      Development Administration
   - Bachelor of law, Ramkhamhaeng University
Current	Position:	
   - Deputy Permanent Secretary Ministry of Finance
Working	Experience:
   - Chief Inspector General  Ministry of Finance
   - Deputy Director - The Customs Department
   - Director of Post - Clearance Audit Bureau
   - Director of Regional Customs Bureau I
   - Director of  Central Administration Bureau 
   - Director of  Lad  Krabang Cargo Control Customs Office 
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
   - N/A
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นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด:  2 ตุลาคม  2504
อายุ: 60
ประวัติการศึกษา และคุณวุฒิ: 
   -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  University of  Hartford USA
   -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง: 
   -  ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ประวัติการท�างาน:
   -  กรรมการบริหาร บริษัท เอ อี เอช จ�ากัด
   -  กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจและบริษัทอื่น
   - ไม่มี
การถือครองหุ้นในรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. เกินกว่าร้อยละ 10
   - ไม่มี

Mr. Surachai  Eamvachirasakul
(Director and Secretary) 
Date	of	Birth: 2 October 1961 
Age: 60
Education	&	Qualification:	 
   - Master of Business Administration, University of Hartford, USA
   - Bachelor of Law, Thammasat University
Current	Position:	
   - Director of Bangkok Mass Transit Authority 
Working	Experience:
   - Director, A E H Company Limited 
   - Managing Director, Dhanarak Asset Development  
     Company Limited
The holding post of  board of directors or chief executive in  
state enterprise and other companies.
   - N/A
Shareholding in state enterprise/ related companies with  
BMTA more than 10 %
   - N/A
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รายชื่อคณะผู้บริหาร ขสมก. ปี 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

นายสุระชัย	เอี่ยมวชิรสกุล	
Mr.Surachai		Eamvachirasakul

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ปี 2559  - ปัจจุบัน)

Director of Bangkok Mass Transit Authority

(Has taken since the year 2016 - Present) 
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นายประยูร	ช่วยแก้ว
Mr.Prayoon		Choygeo

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ

Deputy Director of Bus Operation 

นางพนิดา		ทองสขุ
Mrs.Panida		Thongsuk

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่ วันท่ี 3 - 31 มนีาคม 2563)

Deputy Director Administration 
Acting Director of Bangkok Mass Transit Authority 
(Has taken a position since 3 - 31 March 2020)

นายคมสัน		โชติประดิษฐ์
Mr.Komson		Chotpradit

ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบรกิาร
รักษาการในต�าแหน่ง

รองผูอ้�านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบรกิาร
Assistant Director of Private Joint Bus Operation 

Acting Deputy Director of Ptivate 
Joint  Bus Operation

BMTA s  Management Team 
(1 OCTOBER 2019 - 30 SEPTEMBER 2020) 



42

นางพริ้มเพรา		วงศ์สุทธิรัตน์
Mrs.Phimphaw	Wongsuthirat

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2

Assistant Director Bus Operation 2

นางสาวเบญจวรรณ		เปี่ยมสุวรรณ
Miss	Benchawan		Piemsuwan

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

Assistant Executive Director

นายช�านาญ		อยู่สอาด
Mr.Chamnan		Yoosaard

ผู้ช่วยผูอ้�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1

Assistant Director Bus Operation 1
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นางสาวสิริกร		อุดมผล
Miss	Sirikorn		Udomphont

ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ

Director of Director Office Department

นางสภุาพร		รุง่ประชาเดช
Mrs.Supaporn		Rungprachadej

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบ

Director of Audit Department

นางอารดา		อารวีโรดม
Mrs.Arada		Areewarodom

ผูอ้�านวยการส�านักบญัชแีละกองทนุกลาง

Director of Account and 

Central Fund Department
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นางสาวรัชนี		ลออทรัพยาภัทร
Miss	Ratchanee	Laorsapayapat				

ผู้อ�านวยการส�านักแผนงาน รักษาการในต�าแหน่ง
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน

Director of Planning Department
Acting  Director of Risk Management 

and Internal Control Department

นางสาวเพียร	บวรสิทธิไพบูลย์
Miss	Pian		Bowornsittiphaibool

ผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่ 
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร
Director of Personnel Department

Acting Director of Personnel
Development Department
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นายสมศกัดิ	์	นครเอ่ียม
Mr.	Somsak		Nakhornaim

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ 
รักษาการในต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ
Assistant Director of Service and 

Purchasing Department
Acting Director of Service and 

Purchasing Department 

นายวชิาญ		เทวาพทิกัษ์
Mr.	Wichan		Tewapitak

ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Director of Information Technology Department



46

นายมานติย์		ร่ืนภาคจิตร์
Mr.	Manit		Ruenpakjit

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

Director of Legal Department

นางมนญัยา		ปาลวงศ์
Mrs.	Mananya	Palawong

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเดินรถ  
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเดินรถ
Assistant Director of Bus 

Management  Department  
Acting Director of Bus Management Department  
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นางสาวมยุรี		บณัฑติไทย	
Miss	Mayuree	Banditthai

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
Assistant Director of Private Joint Bus 

Operation 1 Department Acting Director of Private Joint Bus 

Operation 1 Department

นางสาวปรศันย์ี		จรญูจติไพรชั
Miss	Presanee	Chroonjitpairat

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2 

รักษาการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2

Assistant Director of Private Joint Bus 
Operation 2 Department Acting Director of Private Joint Bus 

Operation 2  Department
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นายวิโรจน์		แหวนทองค�า
Mr.Viroch	Wanthongkam

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 1

Director of Bus Operation Zone 1

นายมนัส		ครุธชั่งทอง
Mr.	Manud		Krutchungtong

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 2

Director of Bus Operation Zone 2
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นายสวงค์		ฉิมพลี
Mr.Sawong		Chimplee

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 3

Director of Bus Operation Zone 3

นางจ�านงค์		อาจส�าอาง
Mrs.	Jumnong	Ardsamang

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 4

Director of Bus Operation Zone 4
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นายสถาพร		เพชรกอง	
Mr.Staporn		Petchkong

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 5

Director of Bus Operation Zone 5

นางนุชวิรินทร์		พิสุทธิ์ปกรณ์
Mrs.	Nudvirin		Pisutpakorn

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 6
รักษาการในต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 6
Assistant Director of Bus Operation Zone 6

Acting Director of Bus Operation Zone 6



51

นายณัฐพงษ์	อนันต์ไพฑูรย์
Mr.	Nattapong		Ananpaitoon

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 7

Director of Bus Operation Zone 7

นายวิชา		สินอุดม
Mr.Wicha		Sinudom

ผู้อ�านวยการเขตการเดินรถที่ 8

Director of Bus Operation Zone 8
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สรุปจ�านวนพนักงานที่มีปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกับข้อก�าหนด ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2563

1 ผู้อ�านวยการ (อัตราจ้าง) 11 1 1 0 1 1 0

2 รองผู้อ�านวยการฝ่าย 10 3 2 -1 3 2 -1

3 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย 9 4 4 0 4 4 0

4 ผูอ้�านวยการส�านัก/ ผู้ตรวจการระดบั 8/ ผูอ้�านวยการเขต 8 16 7 -9 8 7 -1 24 14 -10

5
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านัก/ ผู้ช่วยผู้ตรวจการ ระดับ 7/  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขต

7 15 11 -4 8 8 0 23 19 -4

6 หัวหน้ากลุ่มงาน /ผู้ตรวจการ ระดับ 6  6-7 35 29 -6 40 39 -1 75 68 -7

7 หัวหน้างาน 5 65 49 -16 97 75 -22 162 124 -38

8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  3-4 18 14 -4 32 27 -5 50 41 -9

9 เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน  3-4 3 1 -2 8 0 -8 11 1 -10

10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-4 12 8 -4 0 12 8 -4

11 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง   3-4 3 3 0 8 2 -6 11 5 -6

12 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   3-4 39 34 -5 32 31 -1 71 65 -6

13 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  3-4 4 3 -1 0 4 3 -1

14 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม   3-4 9 7 -2 0 9 7 -2

15 นิติกร  3-4 23 9 -14 0 23 9 -14

16 เจ้าหน้าที่พัสดุ  3-4 4 4 0 0 4 4 0

17 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   3-4 22 14 -8 0 22 14 -8

18 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3-4 13 8 -5 0 13 8 -5

19 เจ้าหน้าที่สถิติ   3-4 1 0 -1 0 1 0 -1

20 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   3-4 2 0 -2 0 2 0 -2

21 บุคลากร /เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย  3-4 18 17 -1 16 14 -2 34 31 -3

22 พยาบาลวิชาชีพ  3-4 4 0 -4 0 4 0 -4

23 พยาบาลเทคนิค 3 7 0 -7 0 7 0 -7

24 ช่าง 4 2 0 -2 1 0 -1 3 0 -3

25 ช่าง 3 10 2 -8 0 10 2 -8

26 ช่าง  1-2 50 27 -23 59 0 -59 109 27 -82

27 ช่างสื่อสาร 4 2 1 -1 0 2 1 -1

28 ช่างสื่อสาร 3 5 5 0 0 5 5 0

29 ช่างสื่อสาร  1-2 2 1 -1 0 2 1 -1

30 พนักงานการเงินและบัญชี  3 9 8 -1 32 29 -3 41 37 -4

31 พนักงานการเงินและบัญชี   1-2 17 12 -5 40 37 -3 57 49 -8

32 พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานการเงินค่าโดยสาร) 4 0 24 20 -4 24 20 -4

33 พนักงานการเงินค่าโดยสาร 3 0 24 15 -9 24 15 -9

34 พนักงานการเงินค่าโดยสาร  1-2 0 189 138 -51 189 138 -51

35 พนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานบัญชีค่าโดยสาร) 4 0 24 18 -6 24 18 -6

36 พนักงานบัญชีค่าโดยสาร 3 0 24 20 -4 24 20 -4

37 พนักงานบัญชีค่าโดยสาร  1-2 0 148 124 -24 148 124 -24

38 พนักงานสื่อสาร 4 2 2 0 0 2 2 0

39 พนักงานสื่อสาร 3 6 1 -5 0 6 1 -5

40 พนักงานสื่อสาร   1-2 13 7 -6 62 44 -18 75 51 -24

41 พนักงานคอมพิวเตอร์ 3 2 1 -1 0 2 1 -1

42 พนักงานคอมพิวเตอร์   1-2 3 0 -3 0 3 0 -3

43 พนักงานธุรการ  4 25 20 -5 32 30 -2 57 50 -7

44 พนักงานธุรการ 3 29 22 -7 72 63 -9 101 85 -16

ระดับ ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ต�าแหน่ง

ส�านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ รวมทั้งองค์การ

ล�า
ดับ
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45 พนักงานธุรการ   1-2 70 55 -15 185 169 -16 52 117 169

46 พนักงานธุรการ (1348)   1-2 39 33 -6 0 39 33 -6

47 พนักงานควบคุมระบบสารสนเทศการเดินรถ  1-2 5 4 -1 14 8 -6 19 12 -7

48 พนักงานธุรการ (จ่ายงาน)  1-2 0 126 79 -47 126 79 -47

49 พนักงานพัสดุ 3 1 0 -1 0 1 0 -1

50 พนักงานพัสดุ  1-2 3 0 -3 1 0 -1 4 0 -4

51 ครูฝึกขับรถ  3 10 4 -6 0 10 4 -6

52 สายตรวจพิเศษ 3 250 72 -178 0 250 72 -178

53 นายตรวจ 3 0 192 127 -65 192 127 -65

54 พนักงานขับรถช่าง 2 0 0 0 0 0 0 0

55 พนักงานขับรถประจ�าส�านักงาน 2 29 29 0 64 63 -1 93 92 -1

56 ผู้จัดการสาย 5 0 63 29 -34 63 29 -34

57 ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 4 0 43 42 -1 43 42 42

58 นายท่า /นายท่าอู่ 3 0 432 296 -136 432 296 -136

59 พนักงานเติมน�้ามันหรือเชื้อเพลิง 1 0 175 112 -63 175 112 -63

60 พนักงานท�าความสะอาด 1 2 2 0 11 7 -4 13 9 -4

61 นักการ 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3

62 ยาม 1 0 0 3 3 0 3 3

รวมพนักงานมีจริงส�านักงาน(ไม่รวม ผอก.) 907 533 -374 2,286 1,678 -608 3,193 2,211 -982

63 พนักงานขับรถรายวัน 2 0 14 14 0 14 14

64 พนักงานขับรถรายเดือนเดิม 2 0 0 0 0 0 0

65 พนักงานขับรถรายเดือนใหม่ 2 0 6,312 5,914 -398 6,312 5,914 -398

รวม พขร. 0 0 6,312 5,928 -384 6,312 5,928 -384

66 พนักงานเก็บค่าโดยสารรายวัน 1 0 14 14 0 14 14

67 พนักงานเก็บค่าโดยสารรายเดือนเดิม 1 0 45 45 0 45 45

68 พนักงานเก็บค่าโดยสารรายเดือนใหม่ 1 0 6,312 5,925 -387 6,312 5,925 -387

      รวม พกส. 0 0 0 6,312 5,984 -328 6,312 5,984 -328

รวมพนักงานองค์การ 908 559 -365 14,935 13,073 -1,720 15,843 13,632 -2,085

69 นิติกร (อัตราจ้าง) 14 0 14 0

70 พนักงานขับรถโดยสาร ( อัตราจ้าง) 79 0 79 0

รวมพนักงานทั้งองค์การ+อัตราจ้าง+ผอก. 907 548 -374 14,910 13,669 -1,320 15,817 14,217 -1,694

แยก ชาย - หญิง แยกสังกัด

หน่วยงาน สนญ. ขดร.1 ขดร.2 ขดร.3 ขดร.4 ขดร.5 ขดร.6 ขดร.7 ขดร.8 รวม

ชาย 300 953 1,040 918 779 1,045 916 948 845 7,744

หญิง 233 955 762 816 604 944 685 694 686 6,379

รวมพนักงานองค์การแยกชายหญิง 533 1,908 1,802 1,734 1,383 1,989 1,601 1,642 1,531 14,123

พนักงาน outsource

1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  3-4 0 1 0 1

2 พยาบาล  3-4 0 9 0 9

รวมพนักงาน outsource 0 10 0 10

สรุปรวมพนักงานองค์การ+อัตราจ้าง+outsource	ทั้งหมด 14,227

ระดับ ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ข้อ
ก�าหนด

มีจริง
ปัจจุบัน

ผลต่าง
+เกิน,
-ขาด

ต�าแหน่ง

ส�านักงานใหญ่ เขตการเดินรถ รวมทั้งองค์การ

ล�าดับ
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Summarize the current number of employees. 
Compared with specifications September 30, 2020

1 Director (Hired Position) 11 1 1 0 1 1 0

2 Department Deputy Director 10 3 2 -1 3 2 -1

3 Department Assistant Deputy Director 9 4 4 0 4 4 0

4 Bureau Director/ Ombudsman/ Zone Director  8 16 7 -9 8 7 -1 24 14 -10

5
Bureau Assistant Director/ Assistan  Ombudsman/
Assistan Zone Director  

7 15 11 -4 8 8 0 23 19 -4

6 Chief of work Group/Equivalent  6-7 35 29 -6 40 39 -1 75 68 -7

7 Chief of work /Equivalent 5 65 49 -16 97 75 -22 162 124 -38

8 Finance  3-4 18 14 -4 32 27 -5 50 41 -9

9 Internal Control Officer  3-4 3 1 -2 8 0 -8 11 1 -10

10 Internal Auditor  3-4 12 8 -4 0 12 8 -4

11 Risk Management Officer  3-4 3 3 0 8 2 -6 11 5 -6

12 General Administration Officer  3-4 39 34 -5 32 31 -1 71 65 -6

13 Public Relations Officer  3-4 4 3 -1 0 4 3 -1

14 Training Officer  3-4 9 7 -2 0 9 7 -2

15 Lawyer  3-4 23 9 -14 0 23 9 -14

16 Supplies Officer  3-4 4 4 0 0 4 4 0

17 Computer System Office  3-4 22 14 -8 0 22 14 -8

18 Policy and Plan Analyst  3-4 13 8 -5 0 13 8 -5

19 Statistics Officer  3-4 1 0 -1 0 1 0 -1

20 Medical Science Officer  3-4 2 0 -2 0 2 0 -2

21 Occupational Health Personnel/Officer  3-4 18 17 -1 16 14 -2 34 31 -3

22 Nurse  3-4 4 0 -4 0 4 0 -4

23 Technical Nurse 3 7 0 -7 0 7 0 -7

24 Mechanic 4 2 0 -2 1 0 -1 3 0 -3

25 Mechanic 3 10 2 -8 0 10 2 -8

26 Mechanic  1-2 50 27 -23 59 0 -59 109 27 -82

27 Communication Officer 4 2 1 -1 0 2 1 -1

28 Communication Officer 3 5 5 0 0 5 5 0

29 Communication Officer  1-2 2 1 -1 0 2 1 -1

30 Finance and Account Employee 3 9 8 -1 32 29 -3 41 37 -4

31 Finance and Account Employee  1-2 17 12 -5 40 37 -3 57 49 -8

32 Finance and Account Employee (Fare Finance) 4 0 24 20 -4 24 20 -4

33 Fare Finance Employee 3 0 24 15 -9 24 15 -9

34 Fare Finance Employee  1-2 0 189 138 -51 189 138 -51

35 Finance and Account Employee (Fare Account Employee) 4 0 24 18 -6 24 18 -6

36 Fare Account Employee  3 0 24 20 -4 24 20 -4

37 Fare Account Employee  1-2 0 148 124 -24 148 124 -24

38 Communication Employee 4 2 2 0 0 2 2 0

39 Communication Employee 3 6 1 -5 0 6 1 -5

40 Communication Employee  1-2 13 7 -6 62 44 -18 75 51 -24

41 Computer Employee 3 2 1 -1 0 2 1 -1

42 Computer Employee  1-2 3 0 -3 0 3 0 -3

43 General  Employee 4 25 20 -5 32 30 -2 57 50 -7

44 General  Employee 3 29 22 -7 72 63 -9 101 85 -16

sequence Level Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Position

HO Zone 					Total
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45 General  Employee  1-2 70 55 -15 185 169 -16 52 117 169

46 General  Employee (1348)  1-2 39 33 -6 0 39 33 -6

47 Bus Operation IT System Control Employee  1-2 5 4 -1 14 8 -6 19 12 -7

48 General Employee (Job Distribution)  1-2 0 126 79 -47 126 79 -47

49 Supplies Employee  3 1 0 -1 0 1 0 -1

50 Supplies Employee   1-2 3 0 -3 1 0 -1 4 0 -4

51 Driver Trainer 3 10 4 -6 0 10 4 -6

52 Special Inspector 3 250 72 -178 0 250 72 -178

53 Inspector 3 0 192 127 -65 192 127 -65

54 Driver (Mechanic Bus) 2 0 0 0 0 0 0 0

55 Office Driver 2 29 29 0 64 63 -1 93 92 -1

56 Route Manager 5 0 63 29 -34 63 29 -34

57 Assistant Route Manager 4 0 43 42 -1 43 42 42

58 Bus Controller/Head of station 3 0 432 296 -136 432 296 -136

59 Gasoline/Fuel Filling Employee 1 0 175 112 -63 175 112 -63

60 Cleaner 1 2 2 0 11 7 -4 13 9 -4

61 Janitor 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3

62 Guard 1 0 0 3 3 0 3 3

  Regular Bus Operation Division 5,6 3 3 0 0 0 0 3 0

Total Office Staff (Not included Director ) 907 533 -374 2,286 1,678 -608 3,193 2,211 -982

63 staff daily driver 2 0 14 14 0 14 14

64 Old monthly staff fare collector 2 0 0 0 0 0 0

65 New Staff driver monthly 2 0 6,312 5,914 -398 6,312 5,914 -398

Include staff driver 0 0 6,312 5,928 -384 6,312 5,928 -384

66 Daily keep fare staff 1 0 14 14 0 14 14

67 Old monthly staff fare collector 1 0 45 45 0 45 45

68 New monthly staff fare collector 1 0 6,312 5,925 -387 6,312 5,925 -387

Include keep fare staff 0 0 0 6,312 5,984 -328 6,312 5,984 -328

                                              Total BMTA Staff  908 559 -365 14,935 13,073 -1,720 15,843 13,632 -2,085

69 Lawyer  (Hired Position) 14 0 14 0

70 Bus Driver (Hired Position) 79 0 79 0

       Total BMTA Staff+(Hired Position) +Director 907 548 -374 14,910 13,669 -1,320 15,817 14,217 -1,694

Separate Male - Female Separate

Department  Office Zone.1 Zone.2 Zone.3 Zone.4 Zone.5 Zone.6 Zone.7 Zone.8 Total

Male 300 953 1,040 918 779 1,045 916 948 845 7,744

Female 233 955 762 816 604 944 685 694 686 6,379

Total BMTA Staff  Separate Male - Female 533 1,908 1,802 1,734 1,383 1,989 1,601 1,642 1,531 14,123

	Staff	outsource

1 Nurse  3-4 0 1 0 1

2 Lawyer   3-4 0 9 0 9

Total  Staff outsource 0 10 0 10

	Total	BMTA	Staff+	Hired	Position	+outsource		 14,227

sequence Level Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Specified 
man- 
power

Current 
man- 
power

Differ-
ence

Position

HO Zone 					Total
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ผลการด�าเนินงานขององค์กร ปีงบประมาณ 2563

 ปีงบประมาณ 2563 องค์การจัดรถโดยสารประจ�าทางให้บริการประชาชน ท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ 
รวมทั้งที่ให้สัมปทานแก่เอกชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ�านวนทั้งสิ้น  9,099 คัน ประกอบด้วย

 1. รถโดยสารขององค์การ 3,005 คัน (รวมรถโดยสาร PBC 117 คัน) แยกเป็น
   - รถธรรมดา    1,520 คัน
   - รถปรับอากาศ  1,485 คัน 

 2. รถโดยสารของเอกชน ขนาดใหญ่ 624 คัน  แยกเป็น
   - รถธรรมดา     444 คัน
   - รถปรับอากาศ    180 คัน 

 3. รถโดยสารของเอกชน ขนาดเล็ก 5,470 คัน  แยกเป็น
   - รถมินิบัส      497 คัน
   - รถในซอย   1,943 คัน
   - รถตู้โดยสาร  2,955 คัน 
   - รถตู้ NGV      75 คัน 

 ในส่วนขององค์การน�ารถโดยสารออกให้บริการ เฉลี่ย 2,812 คัน/วัน เป็นรถธรรมดา 1,416 คัน  รถปรับอากาศ 1,396 คัน          
คดิเป็นร้อยละ 94 ของรถประจ�าการ ในจ�านวนเส้นทาง 117 เส้นทาง โดยมเีท่ียวว่ิงบรกิาร รวม 8,487,369 เท่ียว ระยะทางท่ีว่ิงให้บรกิาร 
รวม 245,280,537 กม. ใช้เชื้อเพลิงทั้งสิ้น แยกเป็น น�้ามันดีเซล 58,676,098 ลิตร ก๊าซ 43,054,367 กก. โดยมียอดการจ�าหน่ายตั๋วรวม 
283.077 ล้านใบ หรือเฉลี่ย 773,435 ใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารภาพรวม 3,371.591 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 9.212 ล้านบาท/วัน

	 เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ	
 การด�าเนินงานปีงบประมาณ 2563 องค์การน�ารถออกวิ่ง เฉลี่ย/วัน 2,812 คัน คิดเป็นร้อยละ 94 ของรถประจ�าการ โดยมีเที่ยว
ว่ิงรวม เฉลีย่ 23,190 เทีย่ว/วัน กม.ท�าการ เฉลีย่ 670,165 กม./วนั ใช้น�า้มนัดเีซล เฉลีย่ 160,317 ลติร/วัน ใช้ก๊าซ เฉลีย่ 117,635 กก./วัน 
โดยจ�าหน่ายตั๋วได้ทั้งสิ้น 283.077 ล้านใบหรือเฉลี่ย 773,435 ใบ/วัน และมีรายได้ค่าโดยสารในภาพรวม 3,371.591 ล้านบาท หรือ
เฉลี่ย 9.212 ล้านบาท/วัน   
 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น หากน�าผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ ปีงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เกิดจริง
ปีงบประมาณ 2562 และเกิดจริงปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ	ปีงบประมาณ	2563	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
 การให้บริการ ปีงบฯ 2563 องค์การน�ารถออกวิ่งเฉลี่ยต่อวัน 2,812 คัน คิดเป็นร้อยละ 94  ของรถประจ�าการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย รถออกวิ่งสูงกว่าเป้าหมาย 13 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.49 เนื่องจากองค์การเร่งรัดการซ่อมรถให้สามารถออกวิ่งได้มากขึ้น 
ส่งผลให้เท่ียวว่ิงและ กม.ท�าการ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 1.20 และ 1.38 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของรถปรับอากาศ              
ด้านการใช้เชื้อเพลิง การใช้น�้ามันต�่ากว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 9.78 ส่วนการใช้ก๊าซสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 0.05 เนื่องจาก
ผันแปรตาม กม.ท�าการ ของรถใช้น�้ามันและรถใช้ก๊าซ
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Outcome of operations for fiscal year 2020

 In fiscal year 2020, BMTA provided bus services for the public, both  Regular buses and air-conditioned buses  
operated buses and private joint buses. As of  30 September 2020, the services included a total of 9,099  buses, as follows:

 1. BMTA buses - 3,005 ( including 117 PBC buses) , divided as   buses
   - Regular buses     1,520
   -  Air-conditioned buses                1,485

 2. Private joint buses (big buses)  624   divided as 
   - Regular buses     444
   -  Air-conditioned buses                    180

 3. Private joint buses (small buses)  5,470   divided as 
   - Minibuses              497 
   - Shuttles in sois     1,943
   - Microbuses     2,955
   - Microbuses NGV         75

 On the part of BMTA 2,812 buses/day were out for service, as 1,416 regular buses and 1,396  airconditioned 
buses, totaling 94 percent of all buses Of the 117 routes, there were 8,487,369  rides/year in  a total distance of 245,280,537 
km./year, using  58,676,098 liters of diesel oil/year and 43,054,367 kg. of gas/year. Ticket sales  totaled 283.077  million 
tickets/year, or 773,435 million tickets/day, with total revenue of 3,371.591 million baht/ year, or 9.212 million baht/day.

	 Camparison	of	Bus	Operations
 In fiscal year 2020, BMTA serviced out 2,812 buses/day, totaling 94 percent of all buses  On average there were 
23,190  rides/day in a total distance of 670,165  km./day, using 160,317 liters of diesel oil/day and 117,635 kg. of gas/day. 
Ticket sales totaled 283,077 million tickets, or 773,435 million tickers/day, with total revenue of 3,371.591  million baht, or 
9.212 million baht/day. 
 From the details above, when comparing the bus operations in fiscal year 2020 as compared to the target set,   
the actual operations in fiscal year 2019, and fiscal year 2018, the following can be analyzed

	 1.	Analysis	of	bus	service	performance	in	the	2020	fiscal	year	in	comparison	with	the	targets
 Service giving:  In the 2020 fiscal year, BMTA provided bus service at the average of 2,812 buses / day (94% of 
buses in operation). Compared to the targets, the number of buses running for service was 13 buses (0.49%) more than 
the targeted number. Since BMTA speeded up the bus repair for more operation, the number of running rounds and          
operational kilometers were 1.20% and 1.38% higher than the target on the part of the air-conditioned buses. Regarding 
fuel consumption, the diesel consumption was 9.78% lower than the target whereas the gas consumption was 0.05% 
higher than the target due to the operational km. variation of the diesel and gas buses.   
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 การหารายได ้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมต่อวัน เฉลี่ย 9.225 ล้านบาท ต�่ากว่าเป้าหมาย (ตามงบประมาณ) 2.720 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 22.77 เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิ เมือ่วันท่ี 26 มนีาคม 2563 ห้ามบคุคลออกนอกเคหสถาน ตัง้แต่เวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุง่ข้ึน ประกอบกับ

ให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาท�างาน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมท้ังให้หน่วยงานราชการทุกหน่วย       

ท�าแผนท�างานจากบ้าน (Work from Home) ท�าให้ผู้ใช้บริการลดลง ดังนั้น องค์การจึงปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง

ทุกประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลรายได้ค่าโดยสารลดลง

 

	 2.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ	ปีงบประมาณ	2563	เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	2562

 การให้บริการ  ปีงบฯ 2563 เปรียบเทียบกับปีงบฯ 2562 องค์การน�ารถออกวิ่งเฉล่ียต่อวัน 2,812 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.81 

เนื่องจากปลดระวางรถประจ�าการ ส่งผลให้เท่ียวว่ิงลดลงร้อยละ 0.06 ขณะที่ กม.ท�าการ เพ่ิมข้ึน 2.01 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วน                  

รถปรบัอากาศ จากการเพ่ิมการให้บรกิารได้มากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  ด้านการใช้เชือ้เพลิง การใช้น�า้มนัลดลงร้อยละ 4.05 ขณะทีก่ารใช้ก๊าซ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 เนื่องจากผันแปรตาม กม. ท�าการ ของรถใช้น�้ามันและรถใช้ก๊าซ  

  การหารายได้  รายได้ค่าโดยสารภาพรวมเฉล่ียต่อวัน ลดลงจากปีงบฯ 62 เท่ากับ 2.100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.55 

เน่ืองจากปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน            

ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประกอบกับให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อม

เวลาท�างาน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยท�าแผนท�างานจากบ้าน (Work From Home) 

ท�าให้ผู้ใช้บริการลดลง 

 

	 3.		การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้านเดินรถ	ปีงบประมาณ	2562	เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ	2560

 การให้บริการ  ปีงบฯ 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบฯ 2561 รถออกว่ิงเฉลี่ยต่อวัน เพ่ิมขึ้น 230 คัน คิดเป็นร้อยละ 8.92 

เนื่องจากรถประจ�าการเพิ่มขึ้นจากการรับรถโดยสาร NGV จ�านวน 489 คัน ส่งผลให้เที่ยววิ่งและ กม.ท�าการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.26 และ 

8.10  ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนในส่วนรถปรับอากาศ จากการเพ่ิมเท่ียวว่ิงปกติ เท่ียวว่ิงเสริมและเที่ยววิ่งรวมได้มากขึ้นจากปีงบฯ 2561           

ด้านการใช้เชื้อเพลิง การใช้น�้ามันลดลงร้อยละ 13.72 ขณะท่ีการใช้ก๊าซเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.02 เน่ืองจากผันแปรตาม กม. ท�าการ           

ของรถใช้น�้ามันและรถใช้ก๊าซ  

  การหารายได ้ รายได้ค่าโดยสารภาพรวมเฉลี่ยต่อวัน ลดลง 1.034 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.08 เนื่องจากปีงบประมาณ 

2563  เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลออกนอก

เคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประกอบกับให้ทุกหน่วยงานพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาท�างาน                 

และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมท้ังให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยท�าแผนท�างานจากบ้าน (Work From Home) ท�าให้ผู้ใช้

บริการลดลง 
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 Income earning: The total income of bus fares were at the average of 9.225 million baht i.e. 2.720 million baht 
(22.77%) lower than the target (according to the budget). In the 2020 fiscal year, the COVID-19 pandemics broke out so 
the government declared the state of emergence in 26 March 2020. Accordingly, people were not allowed to go out of 
their residences during 11.00 p.m. – 04.00 a.m. in the next morning, and workplaces considered to shift working hours. The 
use of the Internet was enhanced and all government agencies planned for work from home. As a result, the number of 
service users reduced, and BMTA adjusted the timetables of all service buses according to the situations, resulting             
reduction of income from the bus fares.   

	 2.	Analysis	of	bus	routing	performance	in	the	2020	fiscal	year	in	comparison	with	the	2019	fiscal	year
 Service giving:  In comparison of the 2020 and 2019 fiscal years, BMTA managed 2,812 buses (0.81%) running 
for service per day. Because some buses were out-of-service, the number of running rounds reduced 0.06% whereas the 
operational kilometers increased 2.01% on the part of the air-conditioned buses. Due to the addition of regular and extra 
running rounds,   With the increasing service from last year, Regarding fuel consumption, the diesel consumption reduced 
4.05 % whereas the gas consumption increased 0.93 % due to the operational km. variation of the diesel and gas buses.
 Income Earning: The average income from bus fares in 2019 fiscal year reduced to 2.100 million baht (18.55%) 
due to the COVID-19 pandemic in 2020 fiscal year. The government declared an emergency situation with curfew during 
11.00 p.m. - 04.00 a.m. in the next morning. Moreover, every agency determined working hours in overlapping time and 
promoted working through the Internet whereas the government agencies implemented work-from-home plans. As a      
result, the service users reduced.

	 3.	Performance	analysis	on	bus	running	in	comparison	between	2019	and	2017	fiscal	years	
 Service providing: In 2020 fiscal year, the average bus running per day increased to 230 buses (8.92%) than in 
2018 fiscal year due to the increase of 489 on-duty NGV buses. As a result, the number of running and operating kilome-
ters increased 4.26%. In addition, the increase of 8.10% was from the increase number of air-conditioned buses and the 
increase of normal and extra running rounds, resulting in much higher total running than that of 2018 fiscal year. Oil fuel 
consumption reduced 13.72% whereas gas fuel consumption increased 47.02, depending on the operating kilometers of 
buses consuming oil fuel or gas fuel.     
 Income Earning: The average income from bus fares reduced to 1.034 million baht (10.08 %) due to the COVID-19 
pandemic in 2020 fiscal year. The government declared an emergency situation with curfew during 11.00 p.m. - 04.00 
a.m. in the next morning. Moreover, every agency determined working hours in overlapping time and promoted working 
through the Internet whereas the government agencies implemented work-from-home plans. As a result, the service users 
reduced.
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บทวิเคราะห์ทางการเงิน

 1. การหารายได้จากรายได้หลัก  คือรายได้ค่าโดยสารท่ีมีแนวโน้มลดลง  เนื่องจากองค์การปลด รถโดยสารท่ีไม่

สามารถใช้งานได้ออกจากรถประจ�าการ ท�าให้รถประจ�าการคงเหลือ 3,005 คัน ขณะท่ีปริมาณรถจอดซ่อมมีจ�านวนสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

 2. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของค่าภาระผลประโยชน์พนักงาน การปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปี         

รวมถึงต้นทุนทางการเงินได้แก่ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญากู้ยืมเงินระยะยาว

 3. ผลการด�าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  ท�าให้ฐานะทางการเงินขาดสภาพคล่องมาโดยตลอด  เน่ืองจากมีภาระ    

หนีส้นิสงูกว่าส่วนของทุน โดยในปีงบประมาณ 2563 ขาดทุนสุทธิ 4,227.04 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของทุนตดิลบ 116,899.01 ล้านบาท 

EBITDA  ขาดทุน 1,382.83 ล้านบาท
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 4. อัตราส่วนทางการเงิน

    4.1 ค่าใช้จ่ายรวม / รายได้รวม อยู่ในอัตรา 1.49 : 1 เน่ืองจากรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายมาก จากการที่จัดเก็บ                     

ค่าโดยสารต�า่กว่าต้นทนุและผูใ้ช้บรกิารมแีนวโน้มลดลงจากการเจริญเตบิโตของระบบขนส่งสาธารณะ ขณะทีม่ค่ีาใช้จ่ายคงท่ี 

      4.2 ค่าใช้จ่ายบุคคล / ค่าใช้จ่ายรวม คิดเป็นร้อยละ 42.60 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก เนื่องจากสัดส่วน จ�านวนพนักงาน

ต่อจ�านวนรถโดยสาร 4.64 คน ต่อรถ 1 คัน  (จ�านวนพนักงานเฉลี่ย 13,942 คน จ�านวนรถ 3,005 คัน) เกินค่าเฉลี่ยของสากล 

3.60 คน ต่อรถ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 13.17 ท�าให้ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ

ประเภทเดียวกันในประเทศอื่น ๆ

     4.3 ค่าดอกเบีย้จ่าย / รายได้รวม  คดิเป็นร้อยละ 30.47 จากการทีอ่งค์การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้ต้อง           

กู้เงินเพื่อน�ามาช�าระค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อม 

     4.4 สภาพคล่องทางการเงิน  มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อยู่ในอัตรา 0.24:1 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ามากแสดงว่า

องค์การมีขีดความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นที่ต�่ามาก คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 0.24 บาท ที่สามารถน�าไปช�าระหนี้

สินหมุนเวียนได้ทุก ๆ 1 บาท เท่านั้น ท�าให้เกิดการค้างช�าระหนี้ที่สูงมาก

     4.5  ความสามารถในการท�าก�าไร  มีอัตราส่วนก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) คือก�าไรสุทธิต่อขายสุทธิ อยู่ในอัตรา

ติดลบร้อยละ 49.09  แสดงว่าความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในระดับต�่ามาก
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การบริหารความเสี่ยงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ประจ�าปีงบประมาณ 2563

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยด�าเนินการ อย่างต่อเนื่อง                              

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส�าหรับหน่วยงานของรัฐ                     

พ.ศ. 2562 ซ่ึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ได้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน เพ่ือท�า

หน้าท่ีก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ                     

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งมีปัจจัยเส่ียงจ�านวน 9 เร่ือง และแผนการบริหาร

ความเสี่ยงฉุกเฉิน 1 เรื่อง ดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk	Management	:	SRM)
 SRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการจัดหารถโดยสารใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

  1.1 การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ�านวน 2,511 คัน

  1.2 การจ้างเอกชน จ�านวน 1,500 คัน 

 SRM 2 :  ความเสี่ยงด้านการเกิดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 

	 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน	(Operation	Risk	Management	:	ORM)
 ORM 1 :  ความเสี่ยงด้านจ�านวนรถจอดเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ORM 2 :  ความเสี่ยงด้านจ�านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายผิด/ล้าน กม.บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ORM 3 :  ความเสี่ยงด้าน Database server  ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย

                     

	 ความเสี่ยงด้านการเงิน	(Financial	Risk	Management	:	FRM)
 FRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Cashless) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 FRM 2 :  ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่าตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

	 ความเสี่ยงด้านกฎ	ระเบียบ	และกฎหมาย	(Compliance	Risk	Management	:	CRM)
 CRM 1 :  ความเสี่ยงด้านการด�าเนินคดีภายในอายุความไม่ได้ตามเป้าหมายท�าให้องค์การเสียหาย

 CRM 2 :  ความเสี่ยงด้านองค์การต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแทนรถร่วมบริการ   

	 แผนการบริหารความเสี่ยงฉุกเฉิน
 ORM-E1 : ความเสี่ยงด้านพนักงานประจ�ารถโดยสารมีโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

	 ผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	(ต.ค.	62	-	ก.ย.	63)
 การด�าเนนิงานการบรหิารความเสีย่งประจ�าปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 9 เร่ือง และแผนการบริหารความเสีย่ง จ�านวน 1 เรือ่ง 

สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ�านวน 5  เรื่อง คือ ORM 1, ORM 2, FRM 1, FRM 2 และ CRM 1 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถ              

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย จ�านวน 5 เรื่อง คือ SRM 1.1, 1.2, SRM 2, ORM 3, CRM 2 และความเสี่ยงฉุกเฉิน ORM-E1 ดังนี้ 
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Risk Management of Bangkok Mass Transit 
Authority for the Fiscal Year 2020 

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) prioritizes and implements risk management constantly according to               

the criteria of Ministry of Finance regarding risk management standard and criteria for the state agency B.E. 2562. Bangkok 

Mass Transit Authority assigned  a group of subcommittees on risk management and internal audit, to supervise and               

monitor  the efficient risk management, and plan for the consistent risk management to be consistent with the goal, vision, 

mission, and rehabilitation plan of BMTA. The 9 risk aspects and set 1 plan for emergency risk management, as detailed below.    

	 Strategic	Risk	Management
 SRM 1:  Risks on bus procurement, not as planned.

  1.1 Rental of 2,511 EV buses.  

  1.2 Hire of 1,500 private buses.

 SRM 2: Risks on air pollution from particulate matter (PM 2.5). 

	 Operation	Risk	Management
 ORM 1: Risks on the number of broken buses, not meeting the target.  

 ORM 2: Risks on the number of accidents with guilt / million service kilometers, not meeting the target.

 ORM 3: Risk of non-application of database server. 

 Financial	Risk	Management
 FRM 1: Risks on using electronic cards (Cashless), not meeting the target.

 FRM 2:  Risk of non-achievement of collecting the compensation from private  contract  buses. 

 Compliance	Risk	Management
 CRM 1:  Risk of non-achievement of proceeding within limitations that damages the organization.

 CRM 2:  Risk of restitution for the private contract bus to the party. 

	 Emergency	risk	management	plan
 ORM-E1: Risks on high chances on COVID-19 infection of the bus staff.

	 Performance	of	the	fiscal	year	2020	
 The implementation in 2020 fiscal year was on 9 issues in risk management, 1 issue in risk management plan,      

5 aspects were achieved, which were ORM 1, ORM 2, FRM 1, FRM 2 and CRM 1 while 5 aspects which included                

SRM 1.1, 1.2, SRM 2, ORM 3, CRM 2 and ORM-E1 emergency risk as follows.
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ปัจจัยเสี่ยง

ผลการด�าเนินงานสะสม	(เดือน	ต.ค.	62	-	ก.ย.	63)

โอกาส ผลกระทบ ค่าเกณฑ์วัด ผลการด�าเนินงาน

SRM 1 : ความเสี่ยงด้านการจัดหารถ

โดยสารใหม่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด

    1.1 การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า(EV)

         จ�านวน 2,611 คัน

    1.2 การจ้างเอกชน จ�านวน 1,500 คัน

(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5X5 สงูมาก) 

(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3X5 สูง)

5

5

5

5

สูงมาก

สูงมาก

- โอกาสเกิดระดับ 5 สูงมาก

- ผลการทบระดับ 5 ต�่า

ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ด� า เ นิ น ก า ร ไ ด ้ ต า ม                   

เป้าหมายองค์การได้ว่าจ้างท่ีปรึกษา

จัดท�าร่างขอบเขต (TOR) การเช่า        

รถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ�านวน 2,511 คนั

และการจ้างเอกชนจ�านวน 1,500 คัน 

ซึ่งที่ปรึกษาได้จัดท�าร่าง TOR แล้ว 

ข ณ ะ น้ี อ ยู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ร อ น� า เ ส น อ                     

คณะรัฐมนตรีมากกว่าค่าเกณฑ์วัดท่ี

ยอมรับได้

SRM 2 : ความเสี่ยงด้านการเกิดมลภาวะ

ทางอากาศจากฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) 

(ค ่าเกณฑ์ วัดตามแผนที่ก�าหนด 5x5                   

สูงมาก) (ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 1x1 ต�่า)

5 2 สูง
- โอกาสเกิดระดับ 5 สูงมาก

- ผลกระทบระดับ 2 ต�่า

ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ด� า เ นิ น ก า ร ไ ด ้ ต า ม                         

เ ป ้ า ห ม า ย ท่ี ก� า ห น ด  เ น่ื อ ง จ า ก                      

ตรวจพบรถควันด�า 6,222 คัน คิดเป็น

ร้อยละ 1.36 มากกว่าค่าเกณฑ์วัดที่

ยอมรับได้ 
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Risk	issue

Overall	operation		accumulate		(October	2019	-	August	2020)

Possibility Impacts Criteria Performance

SRM 1:  Risks on bus procurement, 

not as planned

1.1 Rental of 2,511 EV buses

1.2 Hire of 1,500 private buses

(Criteria as planned 5 x 5 very high)

(Acceptable criteria 3 x 5 high)

5

5

5

5

Very High

Very High

- Very high chance of possibility             

at level 5

- low effects at level 5 

The implementation did not meet 

the target BMTA has employed 

consultants to form terms of          

references (TOR) on rental of 

2,511 EV buses and hire of 1,500 

private buses. The consultants 

have already formed TOR which is 

in an on-going process to submit 

to the cabinet. This is more than 

the acceptable criteria. 

SRM 2: Risks on air pollution from par-

ticulate matter (PM 2.5) 

(Criteria as planned 5 x 5 very high)

(Acceptable criteria 1 x 1 Low)

5 2 Very High

- Very high chance of possibility              

at level 5

- low effects at level 2 

The implementation did not meet 

the target.

The implementation did not meet 

the target since 6,222 buses 

(1.36%) were inspected and found 

with black smoke. Such number 

was more than the acceptable 

measurement criteria.
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ORM 1 : ความเสี่ยงด้านจ�านวนรถจอดเสีย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ค่าเกณฑ์วัดตาม
แผนที่ก�าหนด 5x4 สูงมาก)
(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x3 ปานกลาง)

1 5 ปานกลาง

ส�าเร็จตามเป้าหมาย
 - โอกาสเกิดระดับ 1 ต�่ามาก
 - ผลกระทบระดับ 5 สูงมาก  
   ในเดือน ต.ค. 62-ก.ย. 63 มีจ�านวน
  รถเสีย/รถประจ�าการ ต�่ากว่า                       
  เป้าหมาย ร้อยละ 4.22
   จ�านวนรถเสีย X วัน X 100
จ�านวนรถประจ�าการ X วัน 
146.10 X 366 X 100
3,005 X 366 
(53,473 คัน/1,099,830 คัน) X100 = 
4.86 เป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 9.08 - 
4.86 = 4.22) โดยมีจ�านวนรถออกวิ่ง/
รถประจ�าการ ต�่ ากว ่าเป ้าหมาย               
ร้อยละ 3.80
   จ�านวนรถออกวิ่ง X วัน X 100
จ�านวนรถประจ�าการ X วัน 
(1,029,060/1,009,680) X 100 = 
93.56 เป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 97.36-
93.56 = 3.80) เป็นไปตามค่าเกณฑ์
วัดที่ยอมรับได้

ORM 2 : ความเสี่ยงด้านจ�านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุท่ีเป็นฝ่ายผิด/ล้าน กม.บริการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
(ค่าเกณฑ์วัดตามแผนท่ีก�าหนด 5x4 สูง
มาก)(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 4x3 สูง)

1 5 ปานกลาง

ส�าเร็จตามเป้าหมาย
- โอกาสเกิดระดับ 2 ต�่ามาก 
- ผลกระทบระดับ 4 สูงมาก
  เกิดอุบัติเหตุฝ่ายผิดจ�านวน 1,258 
ราย คิดเป็นเงิน 32,878,319 บาท 
เฉล่ียเดือนละ 4,109,790 บาท                  
ต�่ากว่าเป้าหมาย 0.60 ครั้ง/ล้าน กม. 
บริการ เป็นไปตามค่าเกณฑ์วัดท่ี
ยอมรับได้
(1,258/159,203,832 X 1 ล้าน = 
7.90 ครั้ง/ล้าน กม. บริการ เป้าหมาย 
8.50-7.90 = 0.60 ครัง้/ล้าน กม. บรกิาร) 
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ORM 1: Risks on the number of broken 
buses, not meeting the target. 
(Criteria as planned 5 x 4 very high)
(Acceptable criteria 3 x 2 Moderate)

1 5 Moderate

achieved to the target.
- low chance of possibility at level 1
- Very high effects at level 5 
In October 2019 - September 
2020, the number of broken buses 
/ on-duty buses was less than the 
target at 4.22%. 
   Broken buses X days X 100
No. of on-duty buses X days 
146.10 X 366 X 100
3,005 X 366 
(53,473 broken buses/1,099,830 
on-duty buses) X100 = 4.86                                                                              
Average target at the percentage 
of 9.08 - 4.86 = 4.22)   
The number of running buses / 
on-duty buses was less than the 
target at 3.80%. 
No. of running buses X days X 100
No. of on-duty buses X days 
(1,029,060/1,009,680) X 100 = 93.56
Average target at the percentage 
of 97.36-93.56 = 3.80) as the            
acceptable criteria

ORM 2: Risks on the number of acci-
dents with guilt / million service kilome-
ters, not meeting the target.
(Criteria as planned 5 x 4 very high)
(Acceptable criteria 4 x 3 very high)

1 5 Moderate

achieved to the target.  
- low chance of possibility at level 2
- Very high effects at level 4 
There were 1,258 guilty accidents, 
costing 32,878,319 baht or at the 
monthly average of 4,109,790 
baht. This number was less than 
the target at 0.60 accidents /         
million service km. This conforms 
to  the  acceptab le  c r i t e r ia 
(1,258/159,203,832 X 1 million = 
7.90 accidents/million service km; 
target 8.50-7.90 = 0.60 accidents 
/ million service km.)
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ORM 3 : ความเสี่ยงด้าน Database            
Server ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย
(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5x5 สงูมาก)
(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 2x3 ปานกลาง)

2 5 สูง

- โอกาสเกิดระดับ 2 ต�่า   
- ผลกระทบระดับ 5 สูงมาก 
 ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
เ น่ื องจาก  Da tabase  Se rve r                             
ไม่ท�างาน 1  ครั้ง ในปี 2563 มากกว่า 
120 นาที มากกว่าค่าเกณฑ์วัดที่

ยอมรับได้

FRM 1 : ความเสี่ยงด ้านการใช ้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (Cashless) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 4x5 สงูมาก)

(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x4 สูง)

1 5 สูง

ส�าเร็จตามเป้าหมาย
- โอกาสเกิดระดับ 1 ต�่ามาก 
- ผลกระทบระดับ 5 สูงมาก 
  มีรายได้ค่าโดยสารจากการ
ใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ (ต.ค. 62-ส.ค. 63) 
คิดเป็นร้อยละ 11.33 เป็นไปตาม
ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้

FRM 2 : ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บค่า
ตอบแทนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5x5 สงูมาก)
(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x3 ปานกลาง)

4 1 ปานกลาง
ส�าเร็จตามเป้าหมาย
- โอกาสเกิดระดับ 4 สูง  
- ผลกระทบระดับ 1 ต�่ามาก 
  รถเอกชนร่วมบริการมีหน้ีค้างช�าระ
จ�านวน 3,226 สัญญา ผู้ประกอบการ
มาช�าระเงิน 2,129 สัญญา คิดเป็น
เงิน จ�านวน 27,042,714.36 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 313.06 เป็นไปตาม
ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้
(*เป้าหมายค่าตอบแทนคิดจาก 25% 
ของเป้าหมายจริงในแต่ละเดือน)
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ORM 3:Risk of non-application of data-
base server. 
(Criteria as planned 5 x 5 very high)
(Acceptable criteria 2 x 3 Moderate)

2 5 very high

- low chance of possibility at level 2
- Very high effects at level 5 
The implementation did not meet 
the target. Since the Database 
Server was unworkable once                      
in 2020 in more than 120 minutes. 
This is more than the acceptable 
criteria.  

FRM 1: Risks on using electronic cards 
(Cashless), not meeting the target
(Criteria as planned 4 x 5 very high)
(Acceptable criteria 3 x 4 very high)

1 5 very high

achieved to the target.  
- low chance of possibility at level 1
- Very high effects at level 5 
Income from bus fares paid with 
electronic card was 11.33% 
(October 2019 - August 2020).
as the acceptable criteria

FRM 2:  Risk of non-achievement of 
collecting the compensation from private 
contract  buses. 
(Criteria as planned 5 x 5 very high)
(Acceptable criteria 3 x 3 Moderate)

4 1 Moderate
achieved to the target.  
- Very high chance of possibility           
at level 4
- low effects at level 1 
Overdue payment of private               
affiliated buses was in 3,226              
contracts. Entrepreneurs in 2,129 
contracts paid at 27,042,714.36 
baht (313.06%). This conforms to 
the acceptable criteria.
(*Target of remuneration was            
calculated from 25% of the real 
target in each month.)
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CRM 1 : ความเสี่ยงด้านการด�าเนินคดี
ภายในอายุความไม่ได้ตามเป้าหมายท�าให้
องค์การเสียหาย
(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5x5 สงูมาก)
(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x4 สูง) 

1 1 ต�่า

ส�าเร็จตามเป้าหมาย
- โอกาสเกิดระดับ 1 ต�่ามาก 
- ผลกระทบระดับ 1 ต�่ามาก 
   มีคดีขาดอายุความ 2 เรื่อง
คิดเป็นเงิน 46,000 บาท เป็นไปตาม
ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้

CRM 2 : ความเสี่ยงด้านองค์การต้องชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแทนรถร่วมบริการ

(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5x5 สงูมาก)

(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x3 ปานกลาง) 

5 5 สูงมาก
   - โอกาสเกิดระดับ 5 สูงมาก 
   - ผลกระทบระดับ 5 สูงมาก  
   ไม ่สามารถด�าเนินการได ้ตาม             
เป้าหมาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ/
ชดใช้ค่าเสียหายแทนรถร่วมบริการ
จ�านวน 9 ครั้ง 
คิดเป็นเงินจ�านวน 2,804,003.88 
บาท มากกว่าค่าเกณฑ์วดัท่ียอมรบัได้

ORM-E 1 : ความเสี่ยงด้านพนักงานประจ�า

รถโดยสารมีโอกาสในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 สูง

(ค่าเกณฑ์วดัตามแผนท่ีก�าหนด 5x4 สงูมาก)

(ค่าเกณฑ์วัดที่ยอมรับได้ 3x1 ต�่า) 

5 1 ปานกลาง
- โอกาสเกิดระดับ 5 สูงมาก 

- ผลกระทบระดับ 1 ต�่ามาก 

ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามเป้าหมาย

 เน่ืองจากพนักงานประจ�ารถโดยสารตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน 2 คน 

ต่อพนักงาน 11,880 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.017 (ระยะเวลาในการระบาด

ของโรคตั้งแต่ 26 มี.ค. 63-31 ก.ย. 63 

จ�านวน 189 วัน) มากกว่าค่าเกณฑ์วัด

ที่ยอมรับได้
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CRM 1:  Risk of non-achievement of 
proceeding within limitations that damages 
the organization.
(Criteria as planned 5 x 5 very high)
(Acceptable criteria 3 x 4 very high)

1 1 Low

achieved to the target.  
- low  chance of possibility at level 4
- low effects at level 1 
- There were 2 cases precluded 
by prescription, costing 46,000 
baht. This is according to the        
acceptable criteria. 

CRM 2:  Risk of restitution for the private 

contract bus to the party. 

(Criteria as planned 5 x 5 very high)

(Acceptable criteria 3 x 3 Moderate)

5 5 very high
- Very high chance of possibility            

at level 5

- Very high effects at level 5 

- Due to 9 accidents of private  

affiliated buses, BMPT paid the 

reparation of 2,804,003.88 baht 

for them. This is more than the 

acceptable criteria.

ORM-E1: Risks on high chances on 

COVID-19 infection of the bus staff.

(Criteria as planned 5 x 4 very high)

(Acceptable criteria 3 x 1 Low)

5 1 Moderate
- Very high chance of possibility          

at level 5

- Low effects at level 51

- The implementation did not meet 

the target since 2 of 11,880 bus 

staff (0.017%) were infected with 

COVID-19 (the period of the         

pandemic was during 26 Mar.2020 

-31 Sep.2020 with 189 days                      

in total). This is more than the                    

acceptable criteria.
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 การบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวมปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งองค์การไม่สามารถควบคุมได้ ดังนี้

 SRM 1 การก�าหนดเป้าหมายและมาตรการการจัดหารถโดยสารใหม่ต้องจัดท�าสัญญาการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV)                

จ�านวน 2,511 คัน และการจ้างเอกชน จ�านวน 1,500 คัน ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 แต่ขณะนี้ร่างขอบเขตของงาน (TOR)             

อยู่ในช่วงระหว่างการรอน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

 SRM 2 ระหว่าง เดือน เม.ย.-พ.ค. 63 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลกระทบต่อ

เป้าหมายของจ�านวนรถที่ออกวิ่งให้บริการ 

 ORM 3 Database มีสภาพเก่าและระบบ Database Server ไม่ท�างาน 1 ครั้ง (ขณะนี้องค์การได้เซ็นสัญญาเช่า Database 

แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรอการติดตั้ง)

  ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่น�าไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ 2564 หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้                      

ควรส่งมอบให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไปบริหารจัดการ หรือให้หน่วยงานควบคุมภายใน ไปก�าหนดแผนหรือกิจกรรม

การควบคุมภายใน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ประจ�าปีงบประมาณ 2564 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ไม่ให้เกิดอีกต่อไป รวมทั้งจะก่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์                  

การประเมินผลด้าน Core Business Enablers  
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 Regarding risk management according to the risk management plan in 2020 fiscal year, in overall, risk factors 

could not be implemented according to the target due to the external and physical factors which BMTA could not control. 

 SRM 1: The targets and measures were determined in new bus procurement by making contracts for rental of 

2,511 EV buses, and hire of 1,500 private buses in 2020 fiscal year. At present, the terms of references (TOR) is in                       

an on-going process to submit to the cabinet.

 SRM 2: During April and May 2020, the COVID-19 pandemic had effects on the target in the number of bus running 

for services.

 ORM 3: The database was old and the database server was unworkable once. (At present, BMTA has signed               

the contract for the database rental which is an on-going process for installation.)

 Risk factors which are not further managed in 2021 fiscal year or risk factors at the acceptable levels should be 

transferred to the responsible work units to manage, or the internal control unit to set plans or activities for internal control, 

conforming to the strategic plan on risk management in 2021 fiscal year. This is to prevent or reduce risks as well as to 

integrate between risk management and internal control, according to the assessment criteria in core Business Enablers.
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การควบคุมภายใน 

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีที่ ขสมก. ก�าหนด โดยให้เขตการเดินรถที่ 1-8 และ

ส�านักต่าง ๆ จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินการ

สุ่มสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการด�าเนิน

งานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ด้านการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

 จากการประเมินผลดังกล่าวพบว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารแสดงกิริยาวาจา           

ที่ไม่สุภาพ ไม่ดูแลอ�านวยความสะดวกในการข้ึน-ลงของผู้โดยสาร ซึ่ง ขสมก. ได้ก�าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม               

ไว้แล้ว โดยมกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง และน�าเสนอคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายในรบัทราบ 

เพื่อพิจารณาสั่งการพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส

 ผลการด�าเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจ�าปีงบประมาณ 2563 มีดังนี้

 1. สุ่มสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุ

 2. สุ่มสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานคณะท�างานตามแนวทางการบริหารการควบคุมภายใน

 3. สรุปรายงานการประเมินตนเองในภาพรวมทุกไตรมาส น�าเสนอผู้ก�ากับดูแล

 4. จัดท�าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค. 4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เสนอปลัดกระทรวงคมนาคม
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Internal control

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) has set the internal control system in accordance with the criteria from 

the Ministry of Finance regarding the standard and criteria for internal control for government agency B.E. 2561. BMTA 

requires Bus Operation Zone 1-8 and the offices to have Control Self-Assessment (CSA)each quarter to obtain                           

the information for random monitor and internal control system evaluation to achieve the objective of internal control in 

terms of efficient and effective operation, reliable, and transparent financial and non-financial report, and the compliance 

with laws, rules, and regulation related to the operation.  

 According to the assessing results, some risks were found on bus drivers’ and fare conductors’ impoliteness and 

no facilitation for passengers while getting in and off the buses. BMTA has already determined to adjust for the appropriate 

internal control, follows up continuously, and quarterly informs the internal follow-up and assessment committee in order 

for them to consider and give suggestions for planning the improvement of the internal control.  

 The performance on the internal control in the 2020  fiscal year as follows 

 1. random validation of the operation process accidents.

 2. random validation on the operation process of the working committee according to the guidelines for the          

internal control administration. 

 3. Summarized the self-assessment report every quarter and report to the supervisor. 

 4. Prepared the certification of internal control assessment (Por Kho 1) reported the evaluation result of internal 

control component (Por Kho 4), reported the internal control evaluation result (Por Kho 5), and proposed to Permanent 

Secretary for Ministry of Transport.
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การตรวจสอบภายใน

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส�านักตรวจสอบ

ยึดแนวปฏบิตัติามมาตรฐานสากล การปฏิบตังิานวิชาชพีตรวจ

สอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจปี 2555 ของกระทรวงการคลัง และคู ่มือการ  

ประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิตามระบบประเมนิผลใหม่

(State Enterprise Assessment Model : SE-AM)                             

โดยมีบทบาทในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการ

ตดิตามดแูลเก่ียวกับการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน 

การก�ากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การ

อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้

ฝ่ายบริหารมัน่ใจ โดยการตรวจสอบและให้ค�าปรกึษาอย่างเป็น

อิ ส ระ  เ ท่ี ยงธรรม  เ พ่ื อ ให ้ อ งค ์ การบรร ลุผลส� า เ ร็ จ                                                

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

 ในป ี  2563 ส�านักตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบ                       

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

	 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในตามมาตรฐานก�าหนด

ต�าแหน่งขององค์การ มคีณุวุฒไิม่ต�า่กว่าปรญิญาตร ีและส�านัก

ตรวจสอบส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในได้รับความรู้ 

ทักษะ และพัฒนาความสามารถต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้

รับมอบหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเชีย่วชาญ มคีวามระมดัระวังในการประกอบวชิาชพี

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องเข้ารบัการอบรมไม่น้อย

กว่า 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



83

	 โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน

 ส�านักตรวจสอบสามารถปฏิบตังิานได้อย่างเป็นอสิระ 

มกีารรายงานการปฏบิตังิานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ และผูอ้�านวยการ รวมทัง้ได้จดัท�ากฎบตัรส�านักตรวจสอบ 

ซึง่ก�าหนดบทบาทความรบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน และเผยแพร่

ให้พนกังานในองค์การรบัทราบ นอกจากน้ี เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ

ภายในมีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง

 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

 ส�านักตรวจสอบมีการหารือเก่ียวกับการวางแผนการ

ตรวจสอบร่วมกับผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจ และ

มกีารด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขการควบคมุภายใน ตามข้อเสนอ

แนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

ที่เกี่ยวข้อง

	 หน้าที่ความรับผิดชอบของส�านักตรวจสอบ

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมครบถ้วน 

และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ค�าสั่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน

ทีม่ผีลกระทบส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน และการรายงานความ

เหมาะสมของการเก็บรกัษาทรพัย์สนิ รวมทัง้ประเมนิว่าการใช้

ทรัพยากรขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

ส�านักตรวจสอบให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

ตามแนวทางของ COSO โดยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ        

ทุกครั้ง จะมีการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุม               

การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ

การสื่อสาร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 การปฏิบัติงานและการรายงาน

 ส�านักตรวจสอบจัดท�าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

แผนการตรวจสอบประจ�าปี และแผนการตรวจสอบในราย

ละเอยีด พิจารณาจากความเสีย่งท่ีอาจท�าให้วัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน และองค์การไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้           

มีการน�าปัจจัยเสี่ยงของส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในมาใช้ประกอบกับปัจจยัเสีย่งท่ีส�านักตรวจสอบก�าหนด

ขึน้ เพ่ือจดัล�าดบัความส�าคญัในการก�าหนดแผนการตรวจสอบ 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร มีการติดตาม

ผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบ 

และจดัท�ารายงานสรปุผลการปรบัปรงุแก้ไขของหน่วยรบัตรวจ

เป็นรายไตรมาส และรายปี น�าเสนอผูอ้�านวยการองค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ และคณะกรรมการตรวจสอบ

	 การรักษาคุณภาพงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายใน

 ส�านักตรวจสอบได้จดัท�าคูม่อืการปฏิบตังิานการตรวจ

สอบภายใน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกัน มกีารประเมนิคณุภาพ โดยหน่วยรบัตรวจ รวมถึงการ

ให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจภายหลังการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ การประเมินตนเองของส�านักตรวจสอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น การให้                 

ค�าปรึกษา การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผูบ้รหิารสงูสดุขององค์การ เป็นประจ�าทุกปี แล้ว

น�าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ เพ่ือปรบัปรงุการปฏิบตังิานของ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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The internal auditing procedure of the Audit

 Department was conducted according to the Inter-

national Standard for the Professional Practice of Internal 

Auditing and the Ministry of Finance’s Handbook for Internal 

Audit of State Enterprises B.E. 2555 and State Enterprise 

Assessment Model  Its role was to assist the Auditing       

Committee to systematically follow up and supervise the risk 

management, the effectiveness of the internal control system, 

the corporate governance and  the implementation of plans 

and policies of the organization. The Audit Department       

acted as a mechanism assuring the executives by providing 

independent and unbiased auditing and consultation so that 

the organization Achieve the objectives and efficiently and 

effectively.

 In 2020 the Audit Department followed the framework 

in conducting the internal audit of state enterprises as below: 

	 Qualications		of	Internal	Auditors

 The internal auditor as stated in the organization’s 

standard qualifications must have at least  a bachelor degree. 

The Audit Department encourages its internal auditors to 

acquire knowledge and skills and develop various capabil-

ities according to the assigned responsibilities. This is to 

enhance them to work with expertise and appropriate pru-

dence according to the professional standard and code of 

conduct of internal auditing by stipulating that an internal 

auditor must continuously develop his/her knowledge and 
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competency and receive training not less than 40 hours per 

person per year.

	 The	Structure	of	Internal	Audit	Unit

 The Audit Department was able to work independent-

ly. It had to report its auditing to the Audit Committee and 

the Director. It also created the Audit Department’s Charter 

which clearly defined its roles and responsibilities and was 

disseminated to employees in the organization for their       

acknowledgement. Besides, the internal auditor also                 

revealed his/her confict of interest before conducting the 

auditing every time.

	 Relationship	to	the	Executive	Department

 The Audit Department held a consultation  concern-

ing the planning of auditing with the high ranking executives 

and the administrators of the audited units. The procedure 

for internal control improvement suggested in the report was 

carried out by the administrator of the concerned audited 

unit. Tasks and Responsibilities of the Audit Department

 The internal audit/inspection work covered the com-

pletion and reliability of financial data,  the organization’s 

practice according to the related law, regulations, policies 

and orders. It also covered the work system which had sig-

nificant effects on the operation, the report on appropriate-

ness of assets maintenance as well as the evaluation for the 

effective and efficient use of the organization’s resources. 

The Audit Department adhered to the importance of the  

internal control system of COSO. Every time when conduct-

ing the auditing, the control environment evaluation, risk 

evaluation, control activities, information and communication 

and work follow-up and evaluation were carried out.

	 Operation	and	Report

 The Audit Department vetted the strategic audit plan, 

annual audit plan and detailed audit plan. It also considered 

the possible risks affecting the unit and organization’s        

objectives. The risk factors from the Risk Management and 

Internal Control Department were incorporated with the risk 

factors prescribed by the Audit Department in order to cat-

egorize the risk priority in formulating the audit plan for the 

effectiveness and efficiency of the organization. The result 

of the improvement according to suggestions/advices based 

on the auditing was followed up. A summary report on the 

improvement of the audited unit was made quarterly and 

annually and then presented to the Bangkok Mass Transit 

Authority Director and the Audit Committee.

	 Quality	control	on	the	internal	audits

 Audit Office has composed the internal audit man-

ual for internal auditors to work accurately in the same di-

rection. The quality assessment is implemented annually by 

the audit unit. This assessment includes cooperation of the 

audited units, self-assessment of Audit Office, and perfor-

mance on reliability, consultancy, internal audit implemen-

tation, audit committee, and organizational executives. The 

assessing results are analyzed for improving the internal 

auditors’ performance.  
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การด�าเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 ขสมก. ให้ความส�าคัญในการด�าเนินโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) อย่างต่อเนื่องทุกปี การด�าเนินกิจกรรม
สนบัสนุนให้พนักงานเข้ามามส่ีวนร่วม เพ่ือปลกูฝัง และสร้างจติส�านกึความรับผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในภายนอกองค์การควบคูไ่ปกับ
การปฏิบัติงานอย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน คือ เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสังคม               
ให้ดข้ึีน เพ่ือเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจในการใช้รถโดยสารประจ�าทางอย่างปลอดภยัให้กับเยาวชน การน�าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาก�าหนดแผนธุรกิจที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 
 ส�าหรบัแผนปฏิบติัการส่งเสรมิการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในปีงบประมาณ 2562  ขสมก. ก�าหนดแผน/
โครงการ CSR จ�านวน 2 โครงการ 
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Implementation of Actions on Corporate Social
Responsibility (CSR)

 Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) prioritizes the implementation of projects that express the responsibility 
to the society, community, and environment by setting up the annual action plan to promote Corporate Social Responsi-
bility (CSR) continuously. Staff are encouraged to participate in the projects to have consciousness of social responsibil-
ity, both in-house and outside the organization, coupled with sustainable implementation. The objectives are to eradicate 
environmental problems and improve the standard of living of the society in order to strengthen understanding amongst 
youth on the safe use of buses, and the utilization of the Sufficiency Economy Philosophy in business plan to minimize the 
costs for the public.
 For the fiscal year 2019, the BMTA has formulated a total of two plans/projects under the CSR Action Plans as follows.
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โครงการ	ขสมก.	ปันสุข
 ขสมก. จัดท�าโครงการ ขสมก. ปันสุข โดยการจัดหาตู้ส�าหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ข้าวสาร  น�้าดื่ม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19  ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอู่จอดรถโดยสาร และอาศัยอยู่ในบริเวณอู่
จอดรถโดยสารขององค์การ สามารถหยิบสิง่ของเครือ่งใช้ภายในตูน้�าไปใช้สอยโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่าง
องค์การกับชุมชน
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BMTA	Happiness	Sharing	Project:	
 BMTA implements BMTA Happiness Sharing Project by arranging happiness-sharing cupboards and providing 
things for consumption such as rice, drinking water etc. for people who are in troubles from the effects of the COVID-19 
pandemics. Residents in or nearby the areas of the bus parking garages can take things from the cupboards free of charge 
for their daily use. This project is for building good relation between BMTA and communities. 
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โครงการ	ขสมก.	จิตอาสา
 ขสมก. จัดท�าโครงการ ขสมก. จิตอาสา โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ             
เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสาพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่งผลให้เกิดความรู ้                   
ความสามัคคี ความรัก คุณธรรม และจริยธรรม กับพนักงาน และสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด 
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BMTA	Public	Mind	Project:	
 BMTA implements BMTA Public Mind Project by arranging various forms of activities  for society and public            
benefits in order to demonstrate responsibility on societies in the form  of public mind activities for developing communi-
ties around Victory Monument. The purpose  is to enhance employees’ knowledge, unity, love, moral, and ethics as well 
as to provide full benefits for societies. 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส�านักงานใหญ่	เลขที่	131	ถนนวัฒนธรรม	เขตห้วยขวาง	กทม.	10310

โทร.	0-2246-0339,	0-2246-0741-4,	0-2246-0750-2,	โทรสาร.	0-2247-2189

ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรื่อง  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  มีคุณธรรม  โปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบ
ได้ ค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การก�ากับดแูลกิจการทีด่ถืีอเป็นกลไกส�าคญัทีส่นับสนนุให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                 
ผู้บริหาร  และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. ส่งเสริมให้เป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณธรรม และยุติธรรมกับพนักงานทุกระดับ
 3. ส่งเสรมิให้พนกังานองค์การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาพร้อมมจีติส�านึกการให้บรกิาร  และรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
 4. ตอบสนองและเชื่อมต่อการบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส�าหรับกลุ่มคนทุกประเภท
อย่างมืออาชีพ

         สั่ง ณ วันที่ 21  ธันวาคม  2558
    

                                                         
        พลต�ารวจเอก              
          (เอก   อังสนานนท์)
           ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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Bangkok Mass Transit Authority
Head	Office	131	Watthanatham	Rd.,	Huai	Khwang	District,	Bangkok	10310	
Tel.	0-2246-0339,	0-2246-0741-4,	0-2246-0750-2,	Fax	0-2247-2189

Announcement	of		Bangkok	Mass	Transit	Authority

  Subject : Corporate governance policy of Bangkok Mass Transit Authority

 The sub-committee promotes the organization to have corporate governance and intend to promote Bangkok 
Mass Transit Authority to be an effective organization providing services for people, having corporate governance,            
morality, transparency, integrity and auditability. It also recognizes stakeholders and takes corporate social responsibility. 
Corporate governance  is  another  essential  mechanism  to achieve  such  intention  and  thus  the organization determines 
corporate governance policy  for  the board of directors of  Bangkok  Mass Transit Authority as well as executives and 
employees to hold as code of conducts as follows. 
 1. Promoting the organization to have effective, transparent, honest and auditable management system.
 2. Promoting  ethical  and  fair  human  resource  management  process  for employees  at  all  levels.
 3. Promoting the organization s employees to engage in development with service mind and social and environ-
mental responsibility.                                                 
 4. Responding and connecting with other public transport services with universal standard for every group of 
persons in a professional manner.

                                 Ordered on  21  December  2015 
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส�านักงานใหญ่	เลขที่	131	ถนนวัฒนธรรม	เขตห้วยขวาง	กทม.	10310
โทร.	0-2246-0339,	0-2246-0741-4,	0-2246-0750-2,	โทรสาร.	0-2247-2189

ค�าสั่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่	855/	2562

เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG)

	 ตามค�าสั่งองค์การมวลชนกรุงเทพที่ 476/2561 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี  (CG)  นั้น
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 ประกอบกับมติคณะกรรรมการ
บริหารกิจการองค์การ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเป็นคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ จึงให้ยกเลิกค�าสั่งองค์การที่ 476/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (CG)  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ประกอบด้วยบุคคล                 
ดังต่อไปนี้ 
 1. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์      เป็น ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    เป็น อนุกรรมการ
 3. รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร      เป็น อนุกรรมการ
 4. รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ    เป็น อนุกรรมการ
 5. รองผู้อ�านวยการฝ่ายองค์การเดินรถเอกชนร่วมบริการ   เป็น อนุกรรมการ
 6. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร     เป็น อนุกรรมการ
 7. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1,2    เป็น อนุกรรมการ
 8. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ   เป็น อนุกรรมการ
 9. ผู้อ�านวยการส�านักผู้อ�านวยการ     เป็น อนุกรรมการ
 10. ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีและกองทุนกลาง    เป็น อนุกรรมการ
 11. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  เป็น อนุกรรมการ
 12. ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ    เป็น อนุกรรมการ
 13. ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย     เป็น อนุกรรมการ
 14. ผู้อ�านวยการส�านักบริการและจัดซื้อ     เป็น อนุกรรมการ
 15. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร     เป็น อนุกรรมการ
 16. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ     เป็น อนุกรรมการ
 17. ผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่                                        เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
 18. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักการเจ้าหน้าที่    เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 19. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล     เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  โดยให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ก�ากับ ดูแลการบริหารงานขององค์การให้เป็น ไปตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
 2. ก�าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
 3. ให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานได้ตามความจ�าเป็น
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมอบหมาย
 5. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การเป็นระยะเพื่อพิจารณา

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่ 19  ธันวาคม  2562
    

               (นายวิทยา  ยาม่วง)
           ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	 ส�านักผู้อ�านวยการ	
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Bangkok Mass Transit Authority
Head	Office	131	Watthanatham	Rd.,	Huai	Khwang	District,	Bangkok	10310	

Tel.	0-2246-0339,	0-2246-0741-4,	0-2246-0750-2,	Fax	0-2247-2189

Order	of	Bangkok	Mass	Transit	Authority	No.	855/	2562

On	Appointment	of	Corporate	Governance	Promotion	Subcommittee

 Per orders of Bangkok Mass Transit Authority no. 855/2562 dated 29 June 2018 on Appointment of Corporate Governance                 
Promotion Subcommittee
 By virtue of Section 15 of Royal Decree Establishing Bangkok Mass Transit Authority B.E. 2519 and the resolution of Organization-
al Management Committee Meeting No. 1/2019 on 19 December 2019, it was agreed to appoint the Organizational Management Committee 
as the committees and sub-committees. Therefore, the Oder No. 476/2018 dated 29 June 2018  Appointment of Corporate Governance 
Subcommittee (Additional) and The Corporate Governance Promotion Subcommittee is appointed as follows. 
 1. Mr. Sorapong Paitoonphong     Chairman of the Sub-committee  
 2. Director of Bangkok Mass Transit Authority    as  Subcommittee 
 3. Deputy Director (Administration)     as  Subcommittee 
 4. Deputy Director (Bus Operation)     as  Subcommittee 
 5. Deputy Director (Private Joint Bus Operation)   as  Subcommittee 
 6. Assistant Director (Administration)     as  Subcommittee 
 7. Assistant Director (Bus Operation 1 and 2)    as  Subcommittee 
 8. Assistant Director (Private Joint Bus Operation)   as  Subcommittee 
 9. Director of Director Office Department    as  Subcommittee
 10.Director of Account and Central Fund Department   as  Subcommittee
 11.Director of Risk Management and Internal Control Department  as  Subcommittee
 12.Director of Information Technology Department   as  Subcommittee
 13. Director of Legal Department     as  Subcommittee
 14. Director of Service and Purchasing Department   as Subcommittee
 15. Director of Personnel Development Department   as  Subcommittee
 16. State Enterprise Union Representative    as  Subcommittee
 17. Director of Personnel Department     as Subcommittee and Secretary
 18.  Assistant Director of Personnel Department   as Assistant Secretary
 19. Chief of Human Resources Management Team   as Assistant Secretary 
 The Subcommittee shall have power and duties as follows,
 1. Supervise and oversee administration of the Entity to be consistent with Good Governance.
 2. Designate directions and strategies for Good Governance.
 3. To have power to appoint committee/work team as it may deem fit.
 4. Perform other tasks as assigned by Bangkok Mass Transit Authority.
 5. Monitor and submit reports on performance to the Board of Directors regularly for its consideration.

 Henceforward.            
            Ordered on  19  December  2019 
     

 Office of Director Authority
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หลักในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมให้องค์การมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน

การน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ          

ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้องค์การ                       

มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ             

ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นต้นแบบ ในการด�าเนินงานเพ่ือขยายผลไปยังผู้บริหารให้

สามารถก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้วยความส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือสนองตอบต่อ         

ความต้องการของพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ด้วยความรู้ส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้              

ใช้บริการในฐานะที่เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 7 ประการ 

 1. หลักนิติธรรม (Equity) 

     บริหารจัดการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรม  และเสมอภาค

 2. หลักคุณธรรม (Integrity) 

     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรณรงค์การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ/ค่านิยม เพื่อศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานที่ดีของรัฐ

 3. หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Honety)  

    แสดงความซื่อสัตย์สุจริต  ในการจัดท�าแผนโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

     ได้และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง

 4. หลักความโปร่งใส (Transparenty) 

    แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงานให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเปิดเผยตามกรอบ

     เวลาและตรวจสอบได้

 5. หลักการมีส่วนร่วม (Particpation)  

     ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนกังาน  รบัฟังความคดิเห็นของประชาชนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพ่ือน�าไปพัฒนา ปรบัปรงุให้มคีณุภาพย่ิงขึน้

 6. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 

    สร้างจิตส�านึกความเป็นเจ้าของและความรู้ส�านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีสนองตอบต่อปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการ

     ประชาชนและสังคมโดยรวม

 7. หลักความคุ้มค่า (Efficiency) 

     บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบประมาณ ทรัพยากรการผลิตทุกประเภท และบุคลากร โดยสมประโยชน์ มีความ

     คุ้มค่ารักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย  เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติประชาชนผู้ใช้บริการได้รับ

     ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การในการก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Corporate Governance)                   

มีความรับผิดชอบ ส�านึกในหน้าที่ มุ่งพัฒนาคุณภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ในการบริหารงานที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รู้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระบบการท�างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพ่ือให้ลูกค้า พนักงาน 

ประชาชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เชื่อมั่นแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  น�ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืน

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จึงได้จัดท�าแนวทางการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับองค์การ โดยใช้ชื่อเรียกว่า “นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี” และมีแนวทางการปฏิบัติรองรับนโยบายด้านน้ันๆ ให้มีความชัดเจน  ท้ังน้ี  เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ในองค์การ

ปฏิบัติตาม 
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Comporate Governance
Bangkok Mass Transit Authority

 Corporate Governance Promotion Subcommittee has policy to promote and support the application  of corporate gover-
nance into administration of Board of Directors of Bangkok Mass Transit Authority, its management, and employees to encourage 
knowledge and understanding as well as capability to apply corporate governance to concrete practical terms. This will help  the 
Entity to achieve an effective, transparent, clear, and auditable administration as well as build trust among BMTA stake holders.  
The Corporate governance especially encourages honesty which is displayed throughout the Board of Directors of Bangkok Mass 
Transit  Authority administration which will be extended to allow the management to conduct corporate governance with employees’ 
involvement in various activities and projects with due commitment to their duties to meet with the needs of users as state                      
infrastructure provider with 7 key elements: 
 1. Equity
    Administration is done in consistent with rules, regulations, order, and applicable laws in a manner that promote fairness, 
    justice, and equality.
 2. Integrity
     Promote integrity, morality, and movement to encourage ethical/valued practices for the dignity of state employees.
 3. Honesty
     Exhibit honesty in planning projects that require budget spending, transparent and auditable procurement and, more 
     importantly, not seek personal interest for oneself/relatives.
 4. Transparency
    Exhibit transparency in all practice and administrative procedures to allow people in general, stake holders, and 
     employees to  obtain information that is accurate, disclosed in a timely manner, and auditable.
 5. Participation
     Encourage participation of employees, listen to the people and stake holders’ opinions and apply  in quality improvement.
 6. Accountability
    Create conscience of ownership and responsibility for responding to problems and the needs  of users, people, and
     society in general.
 7. Efficiency
     Manage to ensure the highest efficiency of spending budget, all kinds of production resources, and personnel to be 
    suitable, efficient, keeping public interest, consistent with objectives/goals, practically effective, and providing the 
     people with convenient, fast, safe, and satisfactory services.
 Bangkok Mass Transit  Authority is a state enterprise providing public utility, supporting operations of the Entity in estab-
lishing rules and procedures in various aspects of the Entity’s business to be consistent with the Corporate Governance; with  
responsibility, duty awareness, commitment to improve quality, ethics and morality of good governance; allowing all stake holders’ 
access to information thoroughly and equally; promoting good organizational culture, transparent  and auditable work flows to 
ensure that all of its customers, employees, people, and stake holders can trust in BMTA’s Corporate Governance which will bring 
about sustainability and stability.
 Bangkok Mass Transit  Authority has created standard operation procedure concerning entity-level good governance and 
called it “Corporate Governance  Policy” to which practical guidelines are laid out clearly to promote and encourage compliance 
among BMTA’s different agencies.
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การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการ/ คณะท�างาน จ�านวน 1 ครั้ง

ล�าดับ งบประมาณปี	2563 จ�านวนเงิน

1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 10,000 บาท 

รวมปีงบประมาณ 2563 10,000 บาท 
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Board meetings and Remuneration  And the 
Subcommittee/ working group Had 1 meetings

No. Fiscal	year	2020 Amount	of	Money

1 February 2020 10,000 Baht 

Total Fiscal year 2020 10,000 Baht 
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โครงสร้างของคณะกรรมการ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผังโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกิจการ	ขสมก.

ประธานกรรมการบริหารกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ กรรมการกรรมการ กรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 2

กรรมการและเลขานุการ
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The Structure of the Board 
and  its Responsibility

Structure	Chart	of	BMTA	Executive	Board	

President	of	the	Bangkok	Mass	
Transit	Authority	Executive	Board

Executive vice president No.1

Director

Director Director Director Director

Director Director

Executive vice president No.2

Director and Secretary
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บทบาทคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
Role of the BMTA Board of Direct

 คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา               

ความสงบแห่งชาติ โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้

ความเชี่ยวชาญหลายด้านจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก                             

ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน และให้ผู้อ�านวยการ

เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยต�าแหน่งคณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อรัฐวิสาหกิจตามท่ี

ก�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ พ.ศ.2519  โดยประธานกรรมการมีความมุ่งมั่นใน

การบริหารจัดการให้เป็นท่ียอมรับ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนและสังคมโดยรวม ยึดหลักการท�างานร่วมกัน            

ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี (CG) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ตลอดจนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน

 The Board of Directors of the Bangkok Mass 

Transit Authority was appointed by the Cabinet and 

National Council for Peace and Order based on                        

the  qualications of eminent persons specialized in              

various fields of knowledge from both the government 

and private sectors. It is composed of a Chairman of the 

Board and other members of the Board not less than 

eleven persons. The Director of  the BMTA serves as the 

ex-officio Secretary of the Board. The Board carries out 

its functions under its responsibilities towards the state 

enterprise as stipulated in the Royal Decree establish-

ing the Bangkok Mass Transit Authority B.E. 2519.            

The Chairman of the Board adheres to the principle of 

managing the organization so that it is recognized and 

trusted by the people and society as whole by working 

as a team under the framework of good governance and 

policy of good corporate governance as well as equal 

responsibility as member of the Board.





111

Policy and Details on Remuneration of the BMTA 
Board of Directors

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ		มีการประชุม		จ�านวน	15		ครั้ง

The	Administrative	Committee	of	BMTA	had	15	meetings

หมายเหตุ	 ล�าดับที่  9 รักษาการในต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ตั้งแต่ วันที่  3 - 31  มีนาคม  2563  

Remark		 No.  9 Acting Director of Bangkok Mass Transit Authority since  3 - 31 March  2020. 

ล�าดับที่ ผู้เข้าประชุม  ต�าแหน่ง จ�านวนครั้ง

1 นายวิทยา   ยาม่วง ประธานกรรมการ 15

2 นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์  รองประธานกรรมการคนที่  1 15

3 นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี รองประธานกรรมการคนที่  2 15

4 นายสุเมธ  สังข์ศิริ กรรมการ 15

5 พลต�ารวจโท กรไชย คล้ายคลึง กรรมการ 15

6 นายภาณุทัด  แนวจันทร์ กรรมการ 15

7 นายจ�าเริญ  โพธิ์ยอด กรรมการ 15

8 นายสุระชัย                    เอี่ยมวชิรสกุล กรรมการและเลขานุการ 15

9 นางพนิดา                      ทองสุข กรรมการและเลขานุการ 1

Order Name	of	Person	Attending	the	Meeting  Position No.of	Meetings

Attended

1 Mr.Withaya                  Yamoung President 15

2 Mr.Sorapong               Paitoonphong Executive Vice President    No.1 15

3 Mrs.Panisara               Duangsodsri Executive Vice President    No.2 15

4 Mr.Sumate                  Sangsiri   Director 15

5 Police Lieutenant General (Pol.Lt.Gen.) 
Kornchai klayklueng

Director 15

6 Mr.Phanuthat               Naewcharn Director 15

7 Mr.Chamroen              Phothiyod Director 15

8 Mr.Surachai                 Eamvachirasakul Director and Secretary 15

9 Mrs.Panida                  Thongsuk Director and Secretary 1
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ให้รัฐวิสาหกิจรายงานค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง 

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารล�าดับถัดลงมาหนึ่งล�าดับ

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร	ขสมก.	

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน	/	เดือน

ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

1 นายสุระชัย   เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

129,648 129,648 167,000

2 นางพนิดา   ทองสุข รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 93,810 93,810 99,970

3 นายประยูร   ช่วยแก้ว รองผู ้อ�านวยการฝ่ายการเดินรถ
องค์การ

93,810 93,810 97,890

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

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

Remuneration	of	the	BMTA	Executives

Name Position
Remuneration	/	Month

2018	Year 2019	Year 2020	Year

1 Mr. Surachai  Eamvachirasakul Director of Bangkok Mass Transit 
Authority

129,648 129,648 167,000

2 Mrs.Panida   Thongsuk Deputy Director (Administration) 93,810 93,810 99,970

3 Mr.Prayoon  Choygeo Deputy Director of Bus Operation 93,810 93,810 97,890

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
Remuneration of the Executives
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ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2553

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 26 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และเพ่ือให้เป็นไปตาม                   
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงวางระเบียบว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และมี ความชัดเจน เกิดความรวดเร็วเป็นธรรม ขจัดการทุจริตมิชอบ รวมถึง 
หลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือแสวงหา ประโยชน์ส่วนตน เป็นการป้องกันการด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
พนักงานและลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2553”
 ข้อ 2 ในระเบียบนี้
 “องค์การ” หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท้ังท่ีด�ารงต�าแหน่งบริหารและมิได้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร และให้
หมายความรวมถึงลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” 
หมายความว่า การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งทางตรง และทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง คู่สมรส เครือญาติ พวกพ้องหรือบุคคล
อื่นใด  โดยอาศัยการกระท�าใดๆ ที่มีกับองค์การหรือในนามองค์การ หรือมีผลถึงกิจกรรมขององค์การ ซึ่งท�าให้เกิดผลประโยชน์ได้เสียในการกระท�านั้น และ
ขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์องค์การ
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
 “ญาติ “ หมายความว่า บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้     
สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
   “ พวกพ้อง” หมายความว่า ญาติ มิตรสหาย
   “ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ สิน ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหรือ สิ่งอื่นใด
 “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรีและให้หมายรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดที่ให้เป็นรางวัล หรือโดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจและหมายความรวมถึงการให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิได้เป็นสิทธิที่จัดไว้ส�าหรับบุคคล
ทั่วไป ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับการบริการหรือความบันเทิง หรือรับการฝึกอบรม ตลอดจนการออกค่า ใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช�าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการ
คืนเงินให้ในภายหลัง
 “ประโยชน์อืน่ใด” หมายความว่า สิง่ทีม่มีลูค่า เช่น การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับรกิาร การรบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกัน
 “ประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส�าคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การ
แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันตามปกติในสังคมด้วย
     ข้อ 3 การกระท�าหรือเหตุการณ์ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  (1) การใช้ข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น
           (2) การด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เว้นแต่การด�ารง ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต�าแหน่งการบริหารอื่นที่
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
      (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 ข้อ 4 การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
      (1) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ หรือบุคคลในครอบครัวที่ไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาทกรณี มีความจ�าเป็นที่ต้องรับ ของขวัญ ไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องแจ้งข้อเท็จจริงในแบบรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1) ต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระท�าได้ เพื่อให้ค�าวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยว่าไม่สมควรก็ให้ส่งมอบของขวัญนั้นเป็นสิทธิขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่า เกินกว่าสามพันบาท จากผู้ใต้บังคับ
บัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน  ได้รับของขวัญไว้ก่อนแล้ว
แต่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบในภายหลัง ให้ด�าเนินการตามข้อ 5 (1) หรือ ข้อ 7 แล้วแต่กรณี
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     (3) การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้การรับ
หรือการให้ของขวัญตาม (1) ถึง (3) ถ้าเป็นไปตามประเพณีนิยมและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินกว่าสามพัน ให้สามารถกระท�าได้
     (4)  พนักงานผู้ใดมีการกระท�าที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น
จนถึงผู้อ�านวยการทันทีที่สามารถประจ�าได้ตามแบบรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ1) และให้พนักงานผู้นั้นขอถอนตัวจากกการเป็น
กรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
    ข้อ 5 ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
      (1) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ รวมทั้งดูแลการใช้
ทรัพย์สินขององค์การให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ขององค์การเป็นหลัก
         (2) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์การไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
         (3) ไม่อาศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อาศยัต�าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง  ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมหาผลประโยชน์จากองค์การเพ่ือตนเองหรอืผูอ้ืน่
   (4) รักษาความลับของลูกค้าและขององค์การ รวมถึงไม่น่าความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
   (5) ไม่ยอมให้ประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การ
   (6) ต้องเปิดเผยในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใด หรือธุรกรรมใดท่ีจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การ และไม่เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเอง มีผลประโยชน์อยู่ด้วย
   (7) ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในการด�าเนินงานหรือปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลทุก ๆ โครงการโดย
มุ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้ร่วมงานมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารและผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
     (8)  ไม่กระท�าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในขบวนการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งเป็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
   (9) ต้องให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าหรือลูกค้าด้วยวิธีที่เปิดเผยและให้โอกาสลูกค้าหรือคู่ค้าเท่าเทียมกัน
  (10) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ลูกค้าหรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้ง หรือมอบหมายผู้ที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นคณะกรรมการ คณะท�างาน หรือเป็นผู้พิจารณา 
หรือเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลให้ความเห็นหรือมีอ�านาจสั่งการในเรื่องนั้น
 ข้อ 7 ให้ผู้อ�านวยการและพนักงานปฏิบัติ งานทุกคนจัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสาร-แนบ) เป็นประจ�าในเดือนธันวาคม
ของทุกปี หรือเมื่อได้รับต�าแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี
  รายงานของผู้อ�านวยการให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส�าหรับพนักงานให้น�าเสนอต่อ          
ผู้บงัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้จนถึงผูอ้�านวยการ และให้รองผูอ้�านวยการ ผูอ้�านวยการส�านัก / ผูอ้�านวยการเขต เป็นผูเ้ก็บรกัษารายงานดงักล่าวไว้ อย่างน้อย 2 ปี
 ข้อ 8 การใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ด�าเนินการ ดังนี้
  (1) ให้พนกังานทุกคนรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบคุคลตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ 1)
     (2) ให้รองผู้อ�านวยการ/ ผู้อ�านวยการส�านัก / ผู้อ�านวยการเขตจัดท�าสรุป รายงานความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน              
ทุกคนในสังกัด ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับพนักงานสังกัด ผู้อ�านวยการให้จัดท�าสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เสนอผู้อ�านวยการ
  ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อ�านวยการเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือค�าวินิจฉัยของผู้อ�านวยการเป็นที่สุด
   

                                                                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                  ให้ไว้ ณ วันที่ 30  เมษายน  2553

          (นายโอภาส  เพชรมุณี)
         ผู้อ�านวยการองค์การการขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 
 ฝ่ายบริหาร
 ส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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Regulations of the Bangkok Mass Transit Authority
On Conflict of Interest Year 2010 (B.E. 2553)

 By the virtue of thr Section 26 (2) 0f 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 issues 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, stupulating the rules and procedures to promote the organixation’s good corporate governance, as 
well as for greater clarity, expediency, justice, anti-corruption and prevent vested interest of its personnel, as follows :
 Item  1 This regulations 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
 “ralative” means parent, descendant, brother and sister of full blood, or of half blood, uncle, aunt, spouse, parent or descendant 
of spouse, adopted child or child adopter.
 “partisan” means relative, friend
 “benefit” 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 congratu-
lations, gratitude, welcoming, condolences or giving assistance according to the traditional practive in the society.
 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 positons assigned in written from 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 Receive  or giving a gift 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 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 ralationship, 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.
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  (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 as follows :
  (1) To insoect 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 must interest of the organization, not seeking for personal interest.
  (3) Do not use or alllow other to use one’s own position directly or intirectly for seeking the interest from the organization.
  (4) To keep secrets of customer and the organization, do not ise such secret for the benefit of oneself or others.
  (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 particpating in the project according to the government’s policy.
  (8) Do not take any action, directly or indirectly, on 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 of correct it.
 Item 6 The superior must not not appoint or assign a person who may have 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 oresented to the 
Executive Board of the Bangkok Mass Transit Authority. The employee’s report must be presented to the superior up to the director respec-
tively, and the deputy director/ bireau 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 pre-
sented 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

      

 Administration Department
 Internal  Control  and  Risk  Management  Bureau  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee’s Report ps_edited

 The Committee to Inspect State Enterprises for the Bangkok Mass Transit Authority comprises tree eminent 

persons with experiences in finance, Digital technology and organizational management, namely Mr.Sumate  

Sangsiri, Committee Chair, Police Lieutenant General (Pol.Lt.Gen.) Kornchai klayklueng and Mr.Phanuthat Naew-

charn being Committee members, with Director of Audit Department acting as secretary. Their tasks are to inspect 

operations as assigned by the Board of Directors, according to the Ministry of Finance RegulationA on                                

the Committee to Inspect State Enterprises of B.E. 2555, the Handbook for Internal Control of State Enterprises,             

Ministry of Finance  the Charter and Work Manual of the Committee. The Committee’s policy focuses on imple-

menting good governance activities an effective internal auditing/inspection system and State Enterprise Assess-

ment Model . In fiscal year 2020, the Committee held Five meetings in consultation with the executives, internal 

auditors and a certified accountant on related issues. Summary is as  follows : 

	 1.	Verification	of	Financial	Reports

 The Audit Committee has conducted verification of financial statements for the fiscal year 2019 and quar-

terly financial statements of fiscal year 2020 as well as consideration of performance, estimated cash receiv-

ables-payables and analysis of Bangkok Mass Transit Authority’s performance on a monthly basis. The consider-

ation was based on financial reports and disclosure of information to ensure that all the financial reports have been 

prepared in a complete, accurate, reliable manner and in compliance with accepted accounting standards.

	 2.	Validation	on	risk	management,	effectiveness	of	the	internal	control	system,	and	supervision	process	

 The audit committee’s performance is assessed individually, and both the whole audit committee from 

Audit Office validate the process of the internal control reports, according to the Rule of State Audit Commission 

and Criteria of Ministry of Finance on Internal Control Standards and Criteria for Government Agencies B.E. 2561 

(2018). The follow-up process is implemented for improving the internal control, according to the results of self- 

assessment from subunits. The validation is also implemented and give suggestions on work operation according 

to work systems, rules, regulations, and laws which relate to the organization’s affairs. Some examples include 

operation concerning air-conditioned passenger vans, transfer private joint buses to be under Department of Land 

Transport, exploitation of BMTA’s assets, problem-solving on lack of bus drivers,  problem-solving on waste kilo-
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meters at Sainoi Garage, searching for replacement area of Nakhorn-in Garage, contract administration on bus 

repairs and maintenance, contract administration on rental GPS system, contract administration and supervision 

on private joint buses, implementation on accidents and prevention measures, case and debt collecting system, 

control of information technology system, risk management, procurement system, ethics of executives and            

employees, control system on supplies, tickets and fuels, annual asset count by committee, document control on 

registration for organizational passenger vehicles, control of cars for central uses, report on conflicts of interest, 

employment of consultants, and so on.     

	 3.	Administering	internal	oversight

 The Committee vetted and approved the Audit Department’s Charter to improve its duties and responsi-

bilities, scope of work, rights and independence. It also approved the Strategic Audit Plan and the Annual Audit 

Plan which included the work plan, annual budget and personnel development plan. The Handbook for Internal 

Audit was also reviewed to build confidence in internal auditing Moreover, the Audit Committee arranged the               

internal report quality assessment and set a plan to the internal audit performance, follow up the progression, as 

well as promote and support the internal auditor to improve knowledge of internal audit constantly.   

	 4.	Discussion	with	the	auditor	

 Audit Committee discussed with the auditor about the guidelines of the auditor, observations from financial 

audit, problems or obstacles to the audit process, audit adjustment with the essence discovered from the audit, 

tentative corruption or offense, and other aspects detected from the financial audit that were remarked but did not 

mentioned on the report.

	 5.	Checking	the	report	on	conflict	of	interests

 The Committee reviewed and checked the report on conflict of interests of the BMTA employees in Bus 

Operation Zones 1-8 and the headquarters and did not find any case of conflict of interests.
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	 6.	Maintaining	quality	of	Audit	Committee

 Audit Committee shall comply with the charter of Audit Committee and evaluate  the performance of             

Individual  Audit Committee and the entire committee in accordance with the practice for Audit Committee in                   

the enterprise determined by Ministry of Finance, and report the evaluation result  to  the Administrative Committee.

	 7.	Remuneration	for	the	Certified	Accountant

 Bangkok Mass Transit Authority is a state enterprise with the Office of the Auditor-General acting as its 

certified accountant.  The remuneration is 1,100,000 baht.  
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
Report of the Selection 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 



130



131



132



133



134

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
       ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพงบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

				หมายเหตุ	 	 สารบัญ

 1 ข้อมูลทั่วไป

 2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 5.2 ลูกหนี้การค้า

 5.3 ลูกหนี้อื่น

 5.4 ลูกหนี้พนักงานพ้นสภาพ

 5.5 พัสดุคงเหลือ

 5.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 5.7 เงินลงทุนระยะยาว

 5.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาว

 5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 5.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 5.11 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 5.12 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 5.13 เงินกู้ยืมระยะสั้น

 5.14 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

 5.15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 5.16 เงินกู้ยืมระยะยาว

 5.17 รายได้รอการรับรู้

 5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 5.19 ประมาณการหนี้สินระยะยาว

 5.20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 5.21 ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

						หมายเหตุ	 	 สารบัญ

 5.22.1 รายได้จากการเดินรถ

 5.22.2 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

 5.22.3 รายได้อื่น

 5.23.1 ต้นทุนในการเดินรถ

 5.23.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 5.23.3 ค่าใช้จ่ายอื่น

 5.24 ผลการด�าเนินงานขององค์การ

 6  ภาระผูกพัน

 7  สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 8  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 9  การด�าเนินงานตามแผนฟื้นฟู

 10  การด�าเนินงานต่อเนื่องและการบริหารสภาพคล่อง

 11  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 12  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 13  การอนุมัติงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location of Bangkok Mass Transit Authority

เขต/	ส�านักงาน
Zone/	Office

สถานที่ตั้ง
Location

โทรศัพท์
Telephone

เขต/ส�านักงาน
Zone/Office

ส�านักงานใหญ่
Head Office

131 ถ.วัฒนธรรม ห้วยขวาง 
กทม. 10310
131 Watthanatham Rd., 
Huai Khwang Bangkok  10310

0 2246 0339

0 2246 0741-4

กปด.
Bus Oper.

อู่เก็บรถ
Garage

จ�านวนรถ
No. of bus

เส้นทางการเดินรถ
Bus routes

เขตการเดินรถที่ 1
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 1

113 ถ.พหลโยธิน บางเขน 
กทม. 10220
1 1 3  P h a h o l y o t h i n  R d . , 
Bangkhen, Bangkok 10220

0 2552 0885-6
0 2521 4554
0 2567 6619

-

0 2567 3078

1
2
2

3

บางเขน / Bangkhen
รังสิต / Rangsit
ธรรมศาสตร์/ 
Thammasat
รังสิต / Rangsit

รวม(คนั)/ Total (buses)

129
71
79

128

407

A1,A2,95,107,129,543,543ก

29, 95ก,185,520,555
A3,A4,39,510

34,59,503,522

20 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 2
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 2

8/ 192-198 ซ.สวนสยาม 9 
ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว 
เขตคันนายาว กทม. 10230
8/ 192-198 Soi Suan Siam 9 
Suan Siam Rd.
Kannayao District, 
Bangkok 10230  

0 2919 8713
แฟกซ์ 0 2919 8713

0 2517 2181-82
แฟกซ์ 0 2540 7271
0 2919 8952
แฟกซ์ 0 2919 8952
0 2540 3338
แฟกซ์ 0 2540 3329

1

2

3

มีนบุรี / Minburi

สวนสยาม / Suan siam

สวนสยาม / Suan siam

รวม (คัน) / Total (buses)

156

117

115

388

26,96,131,197,501,502,514,519

60,71,517,168

11,22,93,206,525,526

18 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 3
B u s  O p e r a t i o n 

Zone 3

1 0 0  ม . 8  ถ . บ า ง น า - ต ร า ด 
ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 
(เมกา บางนา)
100 Villag 8, Bangna-Trad Rd., 
Bangkaew
Subdistrict Bang Phli District
Samut Prakan Province 10540 
แฟกซ์ 0 2316 1680

0 2316 1680
-

0 2385 9326

0 2389 3033

0 2024 9761
0 2316 1693

1

1

2

3
3

ช้างเอราวัณ /
Chang Erawan
ปู่เจ้าสมิงพราย /
Pu chao Saming Phrai 
ฟาร์มจระเข้ / 
Crocodile Farm
แพรกษา/Prakkasa
เมกา บางนา/
Maga Bangna

รวม (คนั) / Total (buses)

83

22

130

83
68

386

2,ปอ.2,23,ปอ.23

45

102,142,508,511,536

25,ปอ.25,145,ปอ.145
23ก,145,207,S1

15 เส้นทาง / routes
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สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location of Bangkok Mass Transit Authority

เขตการเดินรถที่ 4
Bus Operation 
Zone 4

148 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย  กทม. 10110
148 Sunthon Kosa Rd., 
Khlong Toei,
Khlong Toei District, 
Bangkok 10110

0 2249 3638

0 2249 4025
แฟกซ์ 0 2249 4033
0 2294 4246
แฟกซ์ 0 2294 4248
0 2247 6497
แฟกซ์ 0 2247 6497

1

2

3

คลองเตย / 
Khlong Toei
สาธุประดิษฐ์ / 
Sathupradit
พระราม 9 / Rama 9

รวม (คัน) / Total (buses)

161

121

68

350

4,13,47,72,136,195,205

1,62,67,77,180

12,137,179

15 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 5
Bus Operation 

Zone 5

66/19 ม.4 ซ.94 ถ.พระราม 2  
แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน  
กทม. 10150
66/19 Villag 4, Rama 2 Rd., Soi 
94 Samae Dam Bangkhunthean  
District, Bangkok 10150

0 2896 2343
แฟกซ์ 0 2896 2344

0 2463 5862
0 2496 1977
0 2451 4103

1
2
3

พระประแดง/
Phrapradaeng
กัลปพฤกษ์/ kalphapuk
แสมด�า / Samae Dam

รวม (คัน) / Total (buses)

129
75

179

383

20, 21,37,82,ปอ.138
15,75,88,111,720
68,76,105,ปอ.140,ปอ.141

14 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 6
Bus Operation 
Zone 6

84 ถ.บรมราชชนนี 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  
กทม. 10170
84 Borommaratchachonnani 
Rd, Salathumsop,Thaveewattna, 
Bangkok  10170

0 2454 7194
แฟกซ์ 0  2454 7194

0 3438 8998

0 2413 0655

0 2413 1164

1

2

3

ไร่ขิง / Rai King

บรมราชชนนี
Borommaratchachonnani
บรมราชชนนี
Borommaratchachonnani

รวม (คัน) / Total (buses)

119

126

130

375

80ก, ปอ.80, 84, ปอ.84, 
91ก,  189, 556
42, 84ก, ปอ.79, 101, 509

7, 7ก, ปอ.91, 165,  
515, 
710, 91ก, ปอ.198

18 เส้นทาง / routes
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เขตการเดินรถที่ 7
Bus Operation 
Zone 7

85 ม.4  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 
ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
85 / 3 Villag 3, Bang Kruai  
Sai Noi Rd.,
Bang Bua Thong 
Nonthaburi 11000

0 2194 4736-37

0 2194  4736-37
         
0 2194  4732
0 2443 0737
0 2147 1457

1

1

2

3

เทศบาลบางบัวทอง / 
Bang Bua Thomg 
Municipal Garage
บัวทองเคหะ / 
Buathongkaha
นครอินทร์ / Nakhon In

ไทรน้อย/Chainoi

รวม (คัน) / Total (buses)

88

66

75

147

376

18, 32, 166, 751 

134, 516

50, 63, 114

53, 65, 66, 70, 97, 203, 
505
16 เส้นทาง / routes

เขตการเดินรถที่ 8
Bus Operation 

Zone 8

8 / 185-191 ซอยสวนสยาม 9   
ถ.สวนสยาม  คันนายาว  
กทม. 10230
8 / 185-191 Suan Siam 9, 
Suan Siam Rd.,
Kannayao District, 
Bangkok 10230

0 2919 8949
แฟกซ์ 0 2919  8948

-
-

0 2509 1803-4
0 2540 4947

1

2
3

ก�าแพงเพชร /
Gampaengpet
หมอชิต2 / Mochit 2
รามอินทรา / Ram Inthra
สวนสยาม / Suan Siam

รวม (คัน) / Total (buses)

56

55
120
109

340

24,49,204

3,16,36
54,73,117,156
36 ก, 73 ก, 178, 191

14 เส้นทาง / routes

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
Private Joint Bus Operation Depanment
                        131 ถ.วัฒนธรรม ห้วยขวาง กทม. 10320
                    131 Watthanatham Rd., Huai Khwang 
                     Bangkok 10320

ฝรร.   0 2246 2800
Dept.  0 2246 2800
กรร.1  0 2248 8465
Div.1  0 2248 8465
กรร.2 0 2248 8466
Div.2  0 2248 8466
กรร.3 0 2248 8897
Div.3  0 2248 8897
กรร.4 0 2248 8467
Div.4  0 2248 8467

ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมขนาดใหญ่
Responsible for joint big bus
ดูแลความรับผิดชอบรถมินิบัส
Responsible for minibus
ดูแลความรับผิดชอบรถตู้ปรับอากาศ
Responsible for air conditioned van
ดูแลความรับผิดชอบรถร่วมซอย  (หมวด 4)
Responsible for shuttie in soi (category 4)

สถานที่ตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Location of Bangkok Mass Transit Authority


