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ข่าวฉบับที่ 026 /2563

ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ประจาวันที่ 7 สิ งหาคม 2563

ขสมก.จัดโครงการครอบครัวสุ ขสั นต์ “12 สิ งหาพาแม่ เที่ยว”
พร้ อมจัดรถให้ บริการฟรี 3 เส้ นทาง กิจกรรมจิตอาสา
“วันแม่ แห่ งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) จัดโครงการครอบครัวสุ ขสั นต์ “12 สิ งหาพาแม่เที่ยว”
(คุณลูกเสี ยค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ ส่ วนคุณแม่ได้สิทธิ ใช้บริ การฟรี ) เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่ องในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี พนั ปี หลวง
ประจ าปี พุ ท ธศัก ราช 2563 ในวันที่ 12 สิ งหาคม 2563 ณ อู่ บางเขน เขตการเดิ นรถที่ 1 และจัดรถโดยสาร
ธรรมดาให้ บริ การฟรี 3 เส้นทาง เพื่ ออานวยความสะดวกให้ กับประชาชนเดิ นทางไปร่ วมกิ จกรรมจิ ตอาสา
“วันแม่แห่งชาติ 12 สิ งหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิ งหาคม 2563
นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า
ขสมก.ได้จดั โครงการครอบครัวสุ ขสันต์ “12 สิ งหาพาแม่เที่ยว” และจัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริ การฟรี
3 เส้ นทาง เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ กับประชาชน เดิ น ทางไปร่ วมกิ จกรรมจิ ตอาสา “วันแม่ แห่ งชาติ
12 สิ งหาคม 2563 รั กเอยรั กลู ก” เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ประจาปี พุทธศักราช 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการครอบครัวสุ ขสั นต์ “12 สิงหาพาแม่เที่ยว” ณ อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ในวันที่
12 สิ งหาคม 2563 ผูใ้ ช้บริ การสามารถนาหลักฐานความเป็ นแม่และลูก ที่ถูกต้อ ง ได้แก่ บัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน แม่จะได้รับสิ ทธิ ในการใช้บริ การฟรี แต่ลูกเสี ยค่าใช้จ่าย
ในอัตราปกติ โดยมี รายละเอียดสถานที่ ท่องเที่ยว ได้แก่ อยุธยา, เพชรบุรี, แม่ กลอง, สิ งห์บุ รี, สมุทรสาคร,
นครปฐม, อ่ า งทอง, กาญจนบุ รี และกรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ 0 - 2552 - 0885,
0 - 2521 - 1461
2. จัดรถโดยสารธรรมดาเฉพาะกิจ (จอดรั บ - ส่ งทุกป้ าย) ให้ บริการฟรี จานวน 3 เส้ นทาง
เส้ นทางละ 5 คัน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน เดิ นทางไปร่ วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่ แห่ งชาติ
12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิ งหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริ เวณหน้า ม.ธรรมศาสตร์
- เส้นทางที่ 2 หัวลาโพง - สนามหลวง
จอดรับ - ส่ง บริ เวณหน้า ม.ธรรมศาสตร์
- เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง
จอดรับ - ส่ ง บริ เวณตรงข้ามศาลฎี กา
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
…………...………………
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริ ก าร สอบถามเส้ นทางรถเมล์ หรื อ แนะนาบริ การ
ได้ที่ 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

