
“การน ารถโดยสารไฟฟ้า (EV)
มาใช้เพื่อให้บริการขนสง่สาธารณะ”

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



แผนฟื้นฟูกิจการ

หัวข้อการน าเสนอ

คุณลักษณะรถโดยสาร (เพื่อการเช่า)

แนวทางการจัดหา

ระยะเวลาด าเนินการ



แผนฟื้นฟูกิจการ

3S

แนวทางการปฏิรูประบบรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง
กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่งทางบก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ร่วม

ก าหนดและปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจ าทางให้มีความครอบคลุมพื้นทีก่รุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องเข้าถึงแหล่งชุมชน ลด
การทับซ้อนของเส้นทาง เชื่อมโยงการเดินทางหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

Single Network

Single Price

Single Management

1 กพ 64 24 กพ 64
คจร.มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบรถโดยสาร
ประจ าทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทาง
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติอนุมัติให้ ขสมก.เก็บค่าโดยสาร
รายวัน ในอัตรา 30 บาท และรายเที่ยวในอัตรา 15 บาท มีผลเมื่อแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
ขสมก.ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.



คุณลักษณะของรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (เพื่อการเช่า)

เพื่อการเช่า
จ านวน 2,511 คัน

ขนาด 10 – 12 เมตร

10 เมตร 12 เมตร

รุ่น 10 เมตร ที่นั่งไม่น้อยกว่า 31 ที่นั่ง และรุ่น 12 เมตร ที่นั่งไม่น้อยกว่า 
35 ที่นั่ง รวมที่นั่งคนพิการแบบพับเก็บได้
ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยที่ได้รบัการรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ
มีมูลค่าของวัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

มีพ้ืนที่ส าหรับผู้โดยสารยืนประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้องโดยสาร 

มีมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน ทั้งในด้านการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ที่มากับตัวรถ

คุณลักษณะของรถโดยสาร



คุณลักษณะของระบบและองค์ประกอบรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (เพื่อการเช่า)

แบตเตอรี่ตระกูลลิเธียม ขนาดแบตเตอรี่ต้องเพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่
เต็ม 1 ครั้ง  สามารถวิ่งได้ระยะทางโดยประมาณ 240 กิโลเมตร

DC Charger (Quick) 2 หัวจ่าย Mode 4 มาตรฐาน IEC16851 
Output Max ไม่น้อยกว่า 80 kW

คุณลักษณะของแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

AC Charger (Normal) 2 หัวจ่าย Mode 3 มาตรฐาน IEC16851 
Output Max ไม่เกิน 80 kW

1. เครื่องอ่านบัตรระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 1 เคร่ืองต่อคัน

2. เครื่องอ่านบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ได้ 

ส าหรับพนักงานสายตรวจ 100 ชุด

3. แผนการสนับสนุนการบริหารจัดการ
รถโดยสารท่ีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

4. ข้อมูลการให้บริการบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

5. ระบบเครือข่าย 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานบัตร

โดยสารอิเล็กทรอนิกส์

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 24 เคร่ือง

7. ระบบประมวลผลส่วนกลาง

8. ระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless) 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ

ประมวลผลส่วนกลาง

9.ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมูล
ตามมาตรฐานสากล

10. อุปกรณ์ส ารองและอะไหล่ ส าหรับระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 5% 

11. เครื่องอ่านบัตรและระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

12.ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายส าหรับ
ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

แบบไม่จ ากัดปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่งตลอดอายุสัญญาเช่า

ระบบการให้บริการพืน้ฐาน



แนวทางการจัดหารถเพื่อการเช่า

เช่ารถด้วยวิธีการประมูลราคา โดยผู้ให้เช่ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้เช่ารถโดยสาร EV พร้อมซ่อมบ ารุง จ านวน 2,511 คัน 
o รุ่น 10 เมตร จ านวน 1,000 คัน
o รุ่น 12 เมตร จ านวน 1,511 คัน 
o ติดต้ัง E-ticket, GPS, WIFI, และกล้องตรวจนับจ านวนผู้โดยสาร

2. จัดให้มีรถพร้อมใช้งานในแต่ละวัน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนรถทั้งหมด (เฉลี่ยรายเดือน)

3. จัดท าประกันภัยให้กับรถโดยสารเพื่อการเชาทุกคัน 

4. จัดหาและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่อู่ พร้อมซ่อม
และบ ารุงรักษา

o คมุครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 1,000,000 บาท/คน และไมเกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
o คุมครองทรัพยสินของบุคคลภายนอก ในวงเงิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
o คุมครองคารักษาพยาบาลและการเสียชีวิตของพนักงานขับรถและผโูดยสาร ในวงเงินไมต่ ากวา 200,000 บาท/คน

5. จัดหาและติดตั้ง E-ticket, GPS, WIFI, และกล้องนับจ านวนผู้โดยสาร จ านวน 1,011 เครื่อง พร้อมซ่อมและบ ารุงรักษา บนรถเดิม
ขององค์การชั่วคราวระหว่างที่ยังส่งมอบรถ EV ไห้ครบจ านวน

6. จัดหาและติดตั้ง E-ticket และ GPS จ านวน 489 เครื่อง พร้อมซ่อมและบ ารุงรักษา บนรถเดิมขององค์การ



B
C

D

แผนฟื้นฟูฯ ผ่านการ
เห็นชอบจากครม.

ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

เมษายน 2565

ตุลาคม 2565-เมษายน 2566

ระยะเวลาการด าเนินการ

A ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลงนามสัญญา

รับรถ



“การน ารถโดยสารไฟฟ้า (EV)
มาใช้เพื่อให้บริการขนสง่สาธารณะ”

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


