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ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ข่าวฉบับที่ 007 /2564

ประจาวันที่ 23 มีนาคม 2564

ขสมก.เปิ ดรับผู้มีสิทธิ์ โครงการ “ม 33 เรารักกัน”
ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้ าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภท
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) เตรี ย มความพร้ อ มในการจาหน่ า ยบัต รโดยสาร
ล่ วงหน้า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บุ ค คลทั่วไป และบัต รโดยสารนั ก เรี ย น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ กับ
ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในโครงการ “ม 33 เรารักกัน ” สามารถซื้ อบัตรโดยสารดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋ าตัง” ณ จุดจาหน่ายบัตรโดยสาร กว่า 30 แห่ง ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64
นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิ รสกุล ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า
ตามที่รัฐบาลได้ดาเนินโครงการ “ม 33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกลุ่ ม “ผู ้ป ระกัน ตน มาตรา 33”
โดยมอบเงินเยียวยา คนละ 4,000 บาท ตลอดโครงการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ให้กบั ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์
ในโครงการตามคุณสมบัติที่กาหนด นาไปใช้ชาระค่าสิ นค้า อาหาร เครื่ องดื่ม และบริ การต่าง ๆ ณ ร้านค้า
ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ ง ร้านค้าทีล่ งทะเบียน “เราชนะ” และระบบขนส่ งสาธารณะต่าง ๆ (ยกเว้นทางอากาศ)
ในส่ วนของ ขสมก. ได้มี การเตรี ยมความพร้ อ มสนั บสนุ น โครงการดังกล่ าว โดยให้ ประชาชนผู ้มี สิ ท ธิ์
ในโครงการ สามารถซื้ อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิ กส์ บุคคลทัว่ ไป และบัตรโดยสารนักเรี ยน นิ สิต
นักศึกษาอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ณ จุดจาหน่ายบัตรโดยสาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อนาบัตรโดยสาร
ดังกล่าว มาใช้ชาระค่าบริ การบนรถโดยสารประจาทางของ ขสมก. ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ขสมก. ได้เปิ ดให้ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ โครงการ “เราชนะ” ทั้งผูท้ ี่ได้รับ
เงินผ่านบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” และผูท้ ี่ได้รับเงินผ่านบัตรประจาตัวประชาชน
(กรณี ไม่มีสมาร์ ทโฟน) สามารถนาเงินช่วยเหลือ ไปซื้ อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิ เล็กทรอนิ กส์ บุคคลทั่วไป
และบัตรโดยสารนักเรี ยน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิ กส์ ได้เช่นเดียวกับโครงการ “ม 33 เรารักกัน” พร้อมทั้ง
ยกเลิกค่าธรรมเนี ยมบัตร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนเปลี่ยนมาชาระค่าโดยสาร
ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัสเงินสด ลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19)
…………………………………
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้บริ การ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรื อ แนะนาบริ การ
ได้ ที่ www.bmta.co.th, facebook BMTA องค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ หรื อ ศู น ย์ Call Center 1348
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. เป็ นต้นไป

