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ขสมก.จัดงานสถาปนาครบรอบ 44 ปี  
ภายใต้แนวคิด “ New BMTA New Normal ” 

 
 

            องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดงานวนัคล้ายวนัสถาปนาครบรอบ 44 ปี ภายใต้
แนวคิด “ New BMTA New Normal ” ในวนัพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหนา้อาคารส านกังานใหญ่  
องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ถนนวฒันธรรม  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 
                     นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผูอ้  านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า  
ในวนัพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวนัคลา้ยวนัก่อตั้ง ขสมก. ครบรอบ 44 ปี  ซ่ึงการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ขสมก.ได้มีการพฒันาคุณภาพบริการรถโดยสารประจ าทางมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การจัดหารถโดยสาร 
ปรับอากาศใหม่แบบชานต ่า (Low Floor) ใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) รองรับผูใ้ช้บริการทุกประเภท 
(เด็ก ผูสู้งอายุ คนพิการ) จ านวน 489 คัน มาให้บริการประชาชน พร้อมติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวกภายในรถ  
อาทิ กล้อง CCTV, ระบบ GPS  รวมทั้งการน าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E - ticket) มาใช้แทน 
การรับช าระค่าโดยสารด้วยเงินสด เป็นต้น   นอกจากน้ี ขสมก.ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  โดยน ารถโดยสารมาฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรค  
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์70%  และใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าว เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ผูใ้ชบ้ริการ
ต้องสัมผัส เช่น ราวจับ กร่ิงสัญญาณ เบาะ พนักพิง เป็นต้น ก่อนน ารถออกว่ิงให้บริการประชาชน   
รวมทั้ง ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะภายในรถ ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการ สแกนผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
เพ่ือเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาทก์่อนลงจากรถ เพือ่เก็บขอ้มูลการเดินทาง  
 ส าหรับปีน้ี ขสมก.ไดจ้ดังานสถาปนาครบรอบ 44 ปี ภายใตแ้นวคิด “ New BMTA New Normal ” 
เพื่อให้สอดรับกบัการที่ประชาชน จะตอ้งใช้บริการรถโดยสารประจ าทางแบบวิถีใหม่ (New Normal) ไดแ้ก่  
การสวมหน้ากากอนามยัทุกคร้ังขณะใช้บริการ การล้างท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การเวน้
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการสแกน QR Code แอปพลิเคชันไทยชนะภายในรถโดยสาร 
ในขณะเดียวกนั ขสมก.ก็จะด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ และการบริหาร
จัดการองค์กรให้สามารถเลี้ ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของภาครัฐ โดยพฒันาเป็น ขสมก.โฉมใหม่ (New BMTA)  
ซ่ึงประชาชนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของ ขสมก. ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 
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 1. การเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) แบบชานต ่า จ านวน 2,511 คัน ซ่ึงเมื่อรวมกับ 
รถโดยสารปรับอากาศใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คันที่ ขสมก.จัดซ้ือไวเ้ดิม จะท าให้  
ขสมก.มีรถโดยสารปรับอากาศให้บริการประชาชน จ านวน 3,000 คนั   
 2. เมื่อ ขสมก. สามารถจดัเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า ไดค้รบตามจ านวนแลว้ ก็จะปลดระวาง 
รถโดยสารปรับอากาศเคร่ืองยนต์ดีเซล และรถโดยสารธรรมดาทั้งหมด  ท าให้ในอนาคต ขสมก.จะมีแต่ 
รถโดยสารปรับอากาศใชพ้ลงังานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บริการประชาชน  
 3. การน าระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการติดตั้ง
เคร่ืองอ่านบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณประตูรถโดยสาร เพื่อให้ผูใ้ช้บริการแตะบตัรโดยสารที่เคร่ือง
ดงักล่าว  แทนการแตะบตัรที่เคร่ือง EDC ของพนกังานเก็บค่าโดยสาร  
 4. การจดัเก็บค่าโดยสารในอตัรา 30 บาท / คน / วนั ไม่จ ากดัจ านวนเที่ยวและจ านวนเส้นทาง 
เหมาะส าหรับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารวันละหลาย ๆเที่ยว  เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  
ส่วนประชาชนที่ใชบ้ริการเพียงวนัละ 1 เที่ยว  ขสมก.จะจดัเก็บค่าโดยสาร เพียงเที่ยวละ 15 บาทเท่านั้น 
 5. การปรับปรุงเส้นทางเดินรถไม่ให้ทับซ้อนกัน และเช่ือมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ  
จ านวน 162 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางของ ขสมก.108 เส้นทาง และเส้นทางของเอกชน 54 เส้นทาง โดย ขสมก.
และผูป้ระกอบการเอกชน จะน ารถมาว่ิงให้บริการประชาชนใน 4 รูปแบบ คือ Feeder, Liner, Circle และ Express  
 6. การพฒันาอู่บางเขน และอู่มีนบุรีในเชิงธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบั ขสมก. 
 7. เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการ ส านักบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.)  
จะรับภาระยอดหน้ีคงคา้ง ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 ของ ขสมก. 
 8. เมื่อ ขสมก.ด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการไดอ้ย่างสมบูรณ์แลว้ จะท าให้ ขสมก.มี EBITDA 
กลบัมาเป็นบวก ภายในปี 2572  
 

………………………………………………….. 
 

               ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะน า
บริการไดท้ี่  www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย ์ Call  Center  1348  ทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
05.00 - 22.00 น. เป็นตน้ไป 


