
“โครงการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารจัดการรถ
โดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” 

11 พฤศจิกายน 2562



• ศึกษา ทบทวน วิเคราะหถ์อดบทเรยีนการก ากับดูแลและบริหารจดัการ
รถโดยสารประจ าทาง

• สร้างการรบัรู้และความเขา้ใจของประชาชนและผูป้ระกอบการขนสง่ตอ่
กระบวนการปฏริปูระบบรถโดยสารประจ าทางในเขตกรงุเทพฯ และ
ปริมณฑล

• ประชาสมัพนัธก์ารใหบ้ริการและเสน้ทางเดินรถ ตามแผนการปฏิรปู
เส้นทาง

• พัฒนารปูแบบการก ากบัดูแลและบรหิารจดัการรถโดยสารประจ าทางใน
เขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิัตอิยา่งเปน็รูปธรรม

• ต่อยอดโครงการสร้างมาตรฐานการบรหิารจดัการรถโดยสารประจ าทาง
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล

• ส่งเสริมความปลอดภยัในการใชบ้ริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ

วัตถุประสงค์



• กองบรหิารรถโดยสารประจ าทางพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
ด าเนินงานตามแผนการปฏิรปูเสน้ทางและการบรหิารจดัการรถ
โดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

• ผู้ประกอบการมีความรับผดิชอบตอ่สงัคม และมคีวามพรอ้มใน
การจัดการเดนิรถไดอ้ยา่งปลอดภยั

• ประชาชนและผู้ประกอบการขนสง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ต่อกระบวนการปฏิรปูฯ

• ได้แนวทางการด าเนนิงานพฒันาระบบรถโดยสารประจ าทางของ
กรมการขนสง่ทางบก

เป้าหมาย
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รถเมล์ไทย ท าไมต้องปฏิรูป?
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ปัญหาคุณภาพการให้บริการที่ผ่านมา...
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ผู้โดยสารรถเมล์ลด รถส่วนตัวกลับเพิ่ม เพราะ...

ที่มา: รวบรวมจากรายงานประจ าปี 2560 ของส านักการจราจารและขนสง่ กทม. โดยทีดีอาร์ไอ (2562)
หมายเหตุ: หมายเหตุ: 1. รถส่วนบุคคล ได้แก่ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถกระบะ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ 2. ผู้โดยสาร เฉพาะที่ใช้บริการ ขสมก. 6

สะดวกกว่า 

ไม่เสียเวลารถติด

ไม่ต้องขับรถเอง
ไม่ต้องหาที่จอดรถ

จ านวนรถส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 

6.2% 

จ านวนผู้โดยสาร
ลดลงเฉลี่ยปีละ 

4.4% 

จ ำนวนผู้โดยสำรรถสำธำรณะลดลง และจ ำนวนรถส่วนบุคคลจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 2552-2560

จ านวนรถส่วนบุคคล จดทะเบียนสะสม ในกทม. และปริมณฑล (คัน)

จ านวนผู้โดยสาร ขสมก. (เที่ยวคน/วัน)
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ใบอนุญาต ผู้ประกอบการเดินรถเอกชนขสมก.

ไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุง
การให้บริการเพื่อแข่งกับ
ผู้ประกอบการรายอ่ืน

มีบทบาททับซ้อน
ทั้งก าหนดนโยบาย
ก ากับรถร่วม 
และให้บริการ

ที่ผ่านมาสัญญาเดินรถร่วม 
ใหห้รือต่ออายุได้โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือก

แบบแข่งขัน

กุญแจไขปัญหาคือ การก ากับดูแล



ในอีกไมก่ีป่กีจ็ะทับซอ้นกบัรถไฟฟา้
มากขึ้นดว้ย

ที่มา: ทีดีอาร์ไอ (2560)
8

ปัญหาเส้นทางเดินรถเดิม...ทับซ้อนกันเอง

เส้นทางรถเมลท์ีท่บัซ้อนกบัรถไฟฟา้ 
(รวมสถานทีีก่ าลงักอ่สรา้ง)

อัตราสว่น
เส้นทางทีท่บัซอ้น 

5 สถานขีึน้ไป

อัตราสว่นเสน้ทางที่
เหมาะเปน็ 
feeder

อัตราสว่นเสน้ทางที่
ไม่ทับซอ้นกบั
รถไฟฟา้

71%

25%

4%
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แนวคิดการปฏิรูป

ประเด็นส าคัญวันน้ี

ประเด็นเกี่ยวข้อง
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แนวคิดการปฏิรูป
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ก่อนปฏิรปู

บทบำทหน้ำที่ขสมก. ทับซ้อน
ให้บริการเดินรถก าหนดนโยบาย

และวางแผนเส้นทาง
ก ากับดูแล

ผู้ประกอบการ
รถร่วมบริการ
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หลังปฏิรปู

ให้ใบอนุญาตผ่านการคัดเลือกที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบรกิาร

สร้างระบบก ากับดูแลและประเมินผล เน้นใช้เทคโนโลยี เช่น GPS

มีการตักเตือนและเพิกถอนใบอนุญาต

กรมขนส่งทำงบก ก ำกับเอกชนโดยตรง



หากประกอบการจริง

ผู้ประกอบการทุกรายต้องปรับการบริการ 
และรายงานเพื่อต่อใบอนุญาต

ดีกว่าเกณฑ์
จะได้ต่ออายุใบอนุญาต

หากประกอบการจริง
แย่กว่าเกณฑ์
ต้องยื่นค าขอใหม่

อนุญาตใหม่ 
และอาจโดนลงโทษ
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แนวคิดการปฏิรูป



การพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง

พื้นทีค่รอบคลมุรอบขา้ง
โครงขา่ยในรศัมี

โครงขา่ยเกา่
(ตร.กม.)

โครงขา่ยใหม่
(ตร.กม.)

เพิ่มขึน้

500 เมตร 2,582.23 3,933.49 +52.33%

โครงข่ำยเดิม โครงข่ำยใหม่
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ปรับปรุงเส้นทางใหม่... แก้ปัญหาอะไรบ้าง
• แย่งผู้โดยสาร
• ปัญหาการจราจร

16

70% เป็นเส้นทางเก่า

- ลดการทับซ้อน
- ลดความยาว

เส้นทางที่ไม่จ าเป็น

ปรับปรุงเส้นทาง
ด้วยโครงสร้างเดิม



ลดการทับซ้อนด้วยโครงข่ายเส้นทางใหม่
ถนน ช่วงถนนหลกัที่พจิารณา โครงขา่ยเก่า(เสน้)

โครงขา่ยทีป่รบัปรงุ 
(เสน้)

ร้อยละทีเ่ปลีย่นแปลง

พหลโยธิน หมอชิต-อนุสาวรีย์ชัยฯ 30 18 -40

ลาดพร้าว บางกะปิ-ห้าแยกลาดพร้าว 20 14 -30

นวมินทร์ แฮปป้ีแลนด-์กม.8 14 9 -36

รามค าแหง หน้า ม.รามค าแหง 27 14 -48

สุขุมวิท พระโขนง-อุดมสุข 20 14 -30

เพชรเกษม แยกท่าพระ-พุทธมณฑลสาย 2 22 14 -36

บรมราชชนนี ป่ินเกล้า-ทางแยกฉิมพลี 20 18 -10

บรมราชชนนี สะพานพระปิ่นเกล้า-แยกป่ินเกล้า 27 20 -26

พระราม2 แยกพระราม2-สะแกงาม 15 14 -7
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แนวคิดการปฏิรูป



1 เส้นทาง 
1 ผู้ประกอบการ

• ลดการแข่งขันกันเองบนถนน
• ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ

ลงทุนและบริหารจัดการเดินรถ
• เพิ่มประสิทธิภาพของการก ากับดูแล

ผู้ประกอบการ
ต้องผ่านเกณฑ์

รถร่วมกว่า 70%
อายุมากกว่า 25 ปี

• อัตราค่าโดยสารใหม่ สะท้อนต้นทุน
การบริการ

• กองทุนอุดหนุน 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
เพื่อสนับสนุนทางการเงิน

• ไม่เก็บค่าเดินรถมีเพียงค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 7,000 บาท

• ประสบการณ์เดินรถ

• ความยั่งยืนของการประกอบการ

• การส่งเสริมการพฒันารปูแบบบริการ

• คุณภาพการให้บริการ

• ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• รถเก่ามีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น

• รถเก่ามีต้นทุนการซ่อม
บ ารุงที่สูง

สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการ
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ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้และเข้าใจการ
ปฏิรูป พร้อมเปิดรับ
สมัครผู้เข้าร่วมจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 1

รูปแบบการก าหนดเลขสาย
จากความเห็นของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารประจ าทาง 
จ านวน 10 รูปแบบ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 2

ลงคะแนนเสียงเลือก
รูปแบบการก าหนดเลขสาย

รายงานผลการ
ลงคะแนนต่อ
คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลาง

รูปแบบการก าหนดเลขสาย
ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 3 รูปแบบ

รูปแบบการก าหนดเลข
สายที่เหมาะสม

ประชาสัมพันธ์
เลขสายและ
เส้นทางใหม่

กระบวนการคัดเลือกเลขสาย
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“ภารกิจเรียงเบอร์”
คือ จุดเปลี่ยนการปฏิรูปยกระดับรถเมล์ไทย

เพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบและ
วางแผนเส้นทางการเดินรถประจ าทาง

ยกระดับการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง 



แผนการด าเนินการเพื่อก าหนดเลขสายใหม่

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

Workshop 102/11/62

Workshop 211/11/62

เปิดโหวตเลือกรูปแบบการก าหนดเลขสาย18/11/62

ปิดโหวตเลือกรูปแบบการก าหนดเลขสาย26/11/62

สรุปและจัดท ารายงานผลการลงคะแนนเลือกรูปแบบการก าหนดเลขสาย 26/11/62

2
5
6
2

2
5
6
3

สรุปผลท่ีได้จาก Workshop ท้ัง 2 ครั้ง15/11/62

รายงานผลการลงคะแนนต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง29/11/62

ประชาสัมพันธ์เส้นทางใหม่และเลขสายใหม่

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณา
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“การพิจารณาเพื่อคัดเลือกรูปแบบ
การก าหนดเลขสายรถโดยสารประจ าทาง

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล”

คือ 
เส้นทางน าไปสู่การปฏิรูปยกระดับรถเมล์ไทย


