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ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ

ข่าวฉบับที่ 025 /2563

ประจาวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน
ช่ วงวันหยุดต่ อเนื่ องวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
พร้ อมจัดรถให้ บริการฟรี 3 เส้ นทาง อานวยความสะดวกให้ กับประชาชน
เดินทางไปร่ วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ ร่มพระบารมี...เราสร้ างไปด้ วยกัน ”
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้ สอดคล้อ งกับความต้อ งการ
เดิ นทางของประชาชน ในช่วงวัน หยุดต่อ เนื่ อ งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิ บดี ศรี สินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่า งวันที่ 24 - 28
กรกฎาคม 2563 และจัด รถโดยสารธรรมดาให้ บ ริ ก ารฟรี 3 เส้ น ทาง เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนที่ จ ะเดิ น ทางไปร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสา “ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่ ใ ต้ร่ ม พระบารมี ...เราสร้ า งไปด้ ว ยกัน ”
ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563
นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า
ในวัน ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็ นวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 10
โดยรัฐ บาลได้ก าหนดจัด กิ จกรรมจิ ต อาสาเฉลิม พระเกี ยรติ ฯ “ ชี วิต วิถีใหม่ ใต้ร่ม พระบารมี ...เราสร้างไป
ด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 18.00 น. และตามมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 ก าหนดให้ ว ัน ที่ 27 กรกฎาคม 2563
เป็ นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ ทาให้มีวนั หยุดต่อเนื่ อง 4 วัน ตั้งแต่วนั ที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563
ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ป ระชาชนใช้บ ริ ก ารรถโดยสารประจ าทาง เพื่ อ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วและกลับ ภู มิ ล าเนา
เป็ นจ านวนมาก ขสมก.จึ งได้เตรี ย มความพร้ อ มจัด รถโดยสาร เพื่ อ รองรั บ ความต้อ งการใช้บ ริ ก าร
ของประชาชน และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริ การฟรี จานวน 3 เส้นทาง เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนที่จะเดินทางไปร่ วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การจัดแผนเดินรถโดยสาร ช่ วงวันหยุดต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
1. เส้ นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,731 คัน จานวน 21,415 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะ
ของพนักงานประจารถ จานวน 129 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ก.ค. 63
2. จัดเดินรถเชื่ อมต่อสถานีขนส่ ง จานวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ได้แก่
- สถานีขนส่ งกรุ งเทพ (จตุจักร) จานวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134,
136, 138, 145, 509, 517, และ 536
- สถานีขนส่ งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จานวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
- สถานีขนส่ งกรุงเทพ (เอกมัย) จานวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511
- สถานีรถไฟหัวลาโพง จานวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

-23. จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยาน จานวน 5 เส้นทาง ได้แก่
- สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจกั ร เฉลี่ยวันละ 20 คัน
- สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน
- สาย A 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน
- สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน
- สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน
การจัดรถโดยสารธรรมดาเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่ งทุกป้ าย) ให้ บริการฟรี จานวน 3 เส้ นทาง
เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กับ ประชาชน ที่ จะเดิ น ทางไปร่ วมกิ จ กรรมจิ ต อาสา “ ชี วิ ต วิ ถี ใหม่ ใ ต้ร่ ม
พระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ” ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 5 คัน
- เส้นทางที่ 2 หัวลาโพง - สนามหลวง
จอดรับ - ส่ง บริ เวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จานวน 5 คัน
- เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
จอดรับ - ส่ ง บริ เวณตรงข้ามศาลฎี กา
จานวน 5 คัน
ทั้งนี้ รถโดยสารทั้ง 3 เส้นทาง จะให้ บ ริ การ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. รถคันแรก ออกจาก
ท่าต้นทาง เวลา 09.00 น. คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลา 17.00 น. โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 15 นาที
มาตรการความปลอดภัย
ด้านพนักงานประจารถ
1. กากับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งให้
พนักงานเก็บค่าโดยสาร คอยดูแลการขึ้น-ลงของผูใ้ ช้บริ การอย่างใกล้ชิด ให้บริ การด้วยความสุภาพเรี ยบร้อย
2. ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงาน
เก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อ นขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร พร้ อมทั้งกาชับพนักงานขับรถและพนักงาน
เก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือทุกครั้ง ขณะปฏิบตั ิหน้าที่บนรถโดยสาร
3. ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนารถ
ออกให้บริ การ ประสานผูร้ ับเหมาซ่ อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่ อ มบารุ งรักษารถ ให้อ ยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริ การ ISO 9001 : 2015
4. จัด พนัก งานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่ ส ายตรวจพิ เศษประจาจุ ด ณ ป้ ายหยุดรถโดยสาร
ที่มีผใู ้ ช้บริ การหนาแน่น เพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผูใ้ ช้บริ การ

-3ด้านรถโดยสารประจาทาง
1. เพิ่มความถี่ในการล้างทาความสะอาดระบบปรับอากาศ และผ้าม่านบนรถโดยสาร
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉี ดพ่นทาความสะอาด ภายใน
รถโดยสาร และใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ ดังกล่ าว เช็ ดท าความสะอาดอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ผูใ้ ช้บ ริ การต้อ งสั มผัส เช่ น
เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่ งสัญญาณ เป็ นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวด เจลแอลกอฮอล์ สาหรับให้ผูใ้ ช้บริ การล้างมือ
บริ เวณประตูทางขึ้น
3. ติ ดตั้ง QR Code แอปพลิ เคชันไทยชนะ บริ เวณหลังเบาะที่นั่ง และบริ เวณผนังด้านข้าง
ภายในรถโดยสาร สาหรับให้ผูใ้ ช้บริ การสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง
กรณี ตรวจพบผูต้ ิ ดเชื้ อ ใช้บ ริ การรถโดยสารคัน เดี ยว และเวลาเดี ยวกัน กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร จะมี การแจ้งเตือ น
ผ่านระบบ SMS ว่าผูใ้ ช้บริ การมีความเสี่ ยงให้รีบไปพบแพทย์
ด้านผู้ใช้ บริการ
1. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริ การรถโดยสาร
2. เพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บนรถโดยสาร
เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ สาหรับผูถ้ ือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ของ ขสมก.ทุกประเภท
ควรลงทะเบี ย นบัต รที่ www.bmta.co.th เพื่ อ ให้ บัต รดัง กล่ า ว สามารถเช็ ค อิ น - เช็ ค เอาท์ โ ดยอัต โนมัติ
เมื่อนาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่ อง EDC เพื่อชาระค่าโดยสาร
3. ผูใ้ ช้บริ การสามารถนัง่ ได้ทุกเบาะที่นงั่ และอนุญาตให้ผใู ้ ช้บริ การยืนได้ไม่เกินคันละ 20 คน
โดยจะต้องยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร กรณีผใู ้ ช้บริ การเต็มจะต้องรอใช้บริ การรถโดยสารคันถัดไป
4. ผู ้ใ ช้ บ ริ การจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของพนั ก งานเก็ บ ค่ า โดยสาร นายตรวจ
และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการเดินรถ ช่ วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สานักงานใหญ่องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ศูนย์วิทยุเขตการเดิ นรถที่ 1 - 8 ตั้งแต่วนั ที่
24 - 28 กรกฎาคม 2563 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย
……………………………………………
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริ การ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรื อ แนะนาบริ การได้ที่
www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรื อ ศูนย์ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็ นต้นไป
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักผูอ้ านวยการ

