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ข่าวฉบบัที่  025 /2563                                                                                      ประจ าวนัที่ 23 กรกฎาคม 2563  
 

 

 ขสมก.จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชน  
ช่วงวันหยุดต่อเน่ืองวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

พร้อมจัดรถให้บริการฟรี 3 เส้นทาง อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” 

 
 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถให้สอดคลอ้งกับความต้องการ
เดินทางของประชาชน ในช่วงวนัหยุดต่อเน่ืองวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ระหว่างวนัที่  24 - 28 
กรกฎาคม 2563 และจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี 3 เส้นทาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน ”  
ระหว่างวนัที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563  

นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล   ผูอ้  านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า 
ในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  
โดยรัฐบาลได้ก าหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไป
ด้วยกัน” ระหว่างวนัที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563  ณ ท้องสนามหลวง ตั้ งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. และตามมติ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่ อวันที่  30 มิถุนายน 2563 ก าหนดให้วันที่  27 กรกฎาคม 2563  
เป็นวนัหยุดราชการชดเชยวนัสงกรานต์  ท าให้มีวนัหยดุต่อเน่ือง 4 วนั ตั้งแต่วนัที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 
ซ่ึงคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง  เพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิล  าเนา 
เป็นจ านวนมาก  ขสมก.จึงได้เตรียมความพร้อมจัดรถโดยสาร เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ 
ของประชาชน และจดัรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จ านวน 3 เส้นทาง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การจัดแผนเดินรถโดยสาร ช่วงวันหยุดต่อเน่ือง วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
 1.   เส้นทางปกติ  จดัรถออกว่ิง เฉลี่ยวนัละ 2,731 คนั  จ านวน 21,415  เที่ยว และเพ่ิมการเปลี่ยนกะ    
ของพนกังานประจ ารถ จ านวน 129 เส้นทาง  ต้ังแต่วันที่ 24 - 28  ก.ค. 63    

 2. จัดเดินรถเช่ือมต่อสถานีขนส่ง   จ านวน  4  สถานี รวม  36  เส้นทาง ไดแ้ก่  
      - สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จ านวน 12  เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16,  49, 77, 96, 134, 

136, 138, 145, 509, 517, และ 536   
    - สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จ านวน 6 เส้นทาง ไดแ้ก่ สาย  66, 79, 511, 515, 516 และ 556 
    - สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จ านวน 8 เส้นทาง ไดแ้ก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501,508 และ 511  
                              - สถานีรถไฟหัวล าโพง  จ านวน 10  เส้นทาง  ไดแ้ก่  สาย 4, 7, 21, 25, 29 , 34, 73, 73 ก ,75  และ 501     
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 3. จัดเดินรถ  AIRPORT  BUS  เช่ือมต่อท่าอากาศยาน จ านวน 5 เส้นทาง  ไดแ้ก่ 
    - สาย A 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า  BTS จตุจกัร  เฉลี่ยวนัละ 20 คนั 
    - สาย A 2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ  เฉลี่ยวนัละ 15 คนั  
    - สาย A 3  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี  เฉลี่ยวนัละ 10 คนั 
    - สาย A 4  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง  เฉลี่ยวนัละ 10 คนั 
    - สาย S 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง  เฉลี่ยวนัละ 8 คนั 
 

การจัดรถโดยสารธรรมดาเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) ให้บริการฟรี จ านวน 3 เส้นทาง  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่ม 
พระบารมี...เราสร้างไปดว้ยกนั ”  ระหว่างวนัที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
                     -  เส้นทางที่ 1 อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ - สนามหลวง          จอดรับ - ส่ง บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวน 5 คนั 
                     -  เส้นทางที่ 2 หัวล าโพง - สนามหลวง            จอดรับ - ส่ง บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวน 5 คนั 
 - เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง            จอดรับ - ส่ง บริเวณตรงขา้มศาลฎีกา 
จ านวน 5 คนั 
 ทั้งน้ี  รถโดยสารทั้ง 3 เส้นทาง จะให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. รถคันแรก ออกจาก 
ท่าตน้ทาง เวลา 09.00 น. คนัสุดทา้ย ออกจากท่าตน้ทาง เวลา 17.00 น.  โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 15 นาที 
 

                  มาตรการความปลอดภัย   
 
 

   ด้านพนักงานประจ ารถ  
    1. ก ากบัดูแลพนักงานขบัรถโดยสารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้
พนกังานเก็บค่าโดยสาร คอยดูแลการขึ้น-ลงของผูใ้ชบ้ริการอยา่งใกลชิ้ด ให้บริการดว้ยความสุภาพเรียบร้อย 

 
 

       2. ตรวจวดัแอลกอฮอล ์ ความดนัโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนกังานขบัรถ และพนกังาน 
เก็บค่าโดยสารทุกคร้ัง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร  พร้อมทั้งก าชับพนักงานขับรถและพนักงาน 
เก็บค่าโดยสาร สวมหนา้กากอนามยั และถุงมือทุกคร้ัง ขณะปฏิบตัิหนา้ที่บนรถโดยสาร 
           3. ให้พนกังานขบัรถตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสาร  และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนน ารถ
ออกให้บริการ  ประสานผูรั้บเหมาซ่อมรถ  ตรวจเช็คสภาพรถโดยสาร และซ่อมบ ารุงรักษารถ ให้อยู่ใน
สภาพใชง้านไดดี้ ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2015 
                        4. จัดพนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจ าจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสาร 
ที่มีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่น เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผูใ้ชบ้ริการ   
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   ด้านรถโดยสารประจ าทาง      
                        1. เพ่ิมความถี่ในการลา้งท าความสะอาดระบบปรับอากาศ และผา้ม่านบนรถโดยสาร 

                        2. ใช้ผลิตภณัฑ์ฆ่าเช้ือโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นท าความสะอาด ภายใน 
รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว  เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผูใ้ช้บริการต้องสัมผัส เช่น 
เบาะที่นั่ง ราวจบั กร่ิงสัญญาณ เป็นตน้  พร้อมทั้งติดตั้งขวด เจลแอลกอฮอล์  ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการลา้งมือ 
บริเวณประตูทางขึ้น 

                        3. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง 
ภายในรถโดยสาร ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการสแกนผ่านโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง 
กรณีตรวจพบผูติ้ดเช้ือใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผูใ้ช้บริการ จะมีการแจ้งเตือน 
ผ่านระบบ SMS ว่าผูใ้ชบ้ริการมีความเส่ียงให้รีบไปพบแพทย ์
 

                        ด้านผู้ใช้บริการ 

                        1. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ัง ขณะใชบ้ริการรถโดยสาร 

                        2. เพื่อประโยชน์ของผูใ้ช้บริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะ บนรถโดยสาร 
เพ่ือเช็คอินเม่ือข้ึนรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ ส าหรับผูถ้ือบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภท  
ควรลงทะเบียนบัตรที่  www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน - เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ  
เมื่อน าบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เคร่ือง EDC เพื่อช าระค่าโดยสาร 
    3. ผูใ้ช้บริการสามารถนั่งไดทุ้กเบาะที่นั่ง  และอนุญาตให้ผูใ้ช้บริการยืนไดไ้ม่เกินคนัละ 20 คน 
โดยจะตอ้งยืนห่างกนัอยา่งนอ้ย 30 เซนติเมตร กรณีผูใ้ชบ้ริการเต็มจะตอ้งรอใชบ้ริการรถโดยสารคนัถดัไป   

                        4. ผู ้ใช้บ ริการจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเก็บค่ าโดยสาร นายตรวจ 
และเจา้หนา้ที่สายตรวจพิเศษอยา่งเคร่งครัด      
              นอกจากน้ี ไดจ้ัดตั้งศูนยป์ฏิบตัิการเดินรถ ช่วงวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ไดแ้ก่  ศูนยวิ์ทยุรัชดา  ส านักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   ศูนยวิ์ทยุเขตการเดินรถที่ 1 - 8  ตั้งแต่วนัที่   
24 - 28 กรกฎาคม 2563 และจดัเจา้หนา้ที่ Call Center 1348 ให้บริการดา้นขอ้มูลข่าวสารในการเดินรถอีกดว้ย 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 ตอ้งการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชบ้ริการ     สอบถามเส้นทางรถเมล์   หรือ แนะน าบริการได้ท่ี  
www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย ์ Call  Center  1348   ทุกวนั   ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นตน้ไป 
 

 
 
 

กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ ส านกัผูอ้  านวยการ 
 

 
 
  
 
 


