ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ข่าวฉบับที่ 012 / 2562 (ฉบับแก้ไข)

ประจาวันที่ 1 เมษายน 2562

ขสมก.ร่ วมกับ ธนาคารกรุงไทยจัดพิธีลงนาม MOU
การให้ บริการรับชาระค่ าโดยสารแบบไร้ เงินสด
บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ร่ วมกับ ธนาคารกรุ งไทย จะดาเนินโครงการนาร่ องบริ การ
รับชาระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด (Cashless) บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 ทุกคัน เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 9 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป โดยกาหนดจัดพิธีลงนามบันทึ กความร่ วมมือ (MOU) การให้บริ การ
รั บ ช าระค่ า โดยสารแบบไร้ เงิ น สด ในวัน จั น ทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 5
สานักงานใหญ่ องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
นายประยูร ช่ วยแก้ ว รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการเดิ นรถองค์การ รักษาการในตาแหน่ งผูอ้ านวยการ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า ตามที่ รัฐบาลมี นโยบายผลักดันให้ป ระเทศไทยก้าวเข้าสู่
ไทยแลนด์ 4.0 โดยนาแผนยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็ก ทรอนิ ก ส์
แห่ งชาติ มาใช้วางรากฐานสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ “สังคมไร้เงินสด” (Cashless

Society) ขสมก.จึงร่ วมกับ ธนาคารกรุ งไทย ดาเนิ นโครงการนาร่ อง บริ การรับชาระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด
บนรถโดยสารปรับ อากาศ สาย 510 ทุ กคัน เป็ นระยะเวลา 2 เดื อน เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 9 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
ซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถชาระค่าโดยสาร ผ่านเครื่ อง EDC (Electronic Data Capture) บนรถโดยสารด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้
1. ชาระค่ าโดยสารด้ วยบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ รุ่ นแรก (เวอร์ ชนั่ 2.0),
บัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐที่ ล งทะเบี ย นกับ การรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) (เวอร์ ชั่น 2.5)
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ ชนั่ 4.0
2. ชาระค่ าโดยสารด้ วยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต แบบ contactless ของธนาคารต่ างๆ
3. ชาระค่ าโดยสารด้ วยระบบ QR Code ของทุกธนาคาร
4. ชาระค่ าโดยสารด้ วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ของ ขสมก. โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถซื้ อบัตรโดยสารดังกล่าว
ได้บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 และจุดจาหน่ายบัตรที่ป้ายรถโดยสารประจาทาง ตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2562
ซึ่งบัตรโดยสารดังกล่าวจะมีมูลค่าภายในบัตร จานวน 50 บาท ผูใ้ ช้บริ การ สามารถเติมเงินในบัตรได้ 3 วิธี ดังนี้
- เติมเงินผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร
- เติมเงินผ่านตู ้ ATM ของทุกธนาคาร
- เติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขา
โดย ขสมก.จะมีส่วนลดให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ที่ซ้ื อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. ดังนี้
- ผูใ้ ช้บริ การที่ซ้ื อบัตร 10,000 ใบแรก ระหว่างวันที่ 3 - 30 เมษายน 2562 สามารถซื้ อบัตรได้ในราคา 40 บาท
- ผูใ้ ช้บริ การที่นาบัตรมาเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับมูลค่า
ภายในบัตรเพิม่ อีก 50 บาท (จากัดจานวน 2,000 ใบ)
ทั้ง นี้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถใช้บ ัตรโดยสารล่ วงหน้า (ตั๋วรายเดื อน - รายสั ป ดาห์ , บัตรนัก เรี ย น นักศึ ก ษา) ในการเดิ นทางได้ตามปกติ โดยก าหนดจัดพิ ธีล งนามบันทึ ก ความร่ วมมื อ (MOU) การให้บริ ก าร
รับชาระค่าโดยสารแบบไร้ เงิ นสด ระหว่าง ขสมก.โดย นายประยูร ช่ วยแก้ ว รองผู้อานวยการฝ่ ายการเดินรถองค์ การ
รักษาการในตาแหน่ ง ผู้อานวยการองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ และ ธนาคารกรุ งไทย โดยนายกิตติพฒ
ั น์ เพียรธรรม
ผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โส บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ในวั น จั น ทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 ชั้ น 5 สานักงานใหญ่ องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ถนนวัฒนธรรม แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
…………………………………………………..
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้บริ การ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรื อแนะนาบริ การ
ได้ที่ www.bmta.co.th. Facebook bmta@bmta.co.th หรื อ ศูนย์ call center 1348 ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

