กรมการขนส่งทางบก
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
เริ่มโครงการ ตุลาคม 2558
สถานะ: 25 มี.ค. 59

เริ่มติดตั้ง

มกราคม 2559

โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS
วัตถุประสงค์

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
สร้างความมั่นใจผูใ้ ช้รถใช้ถนน ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ
1 รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ ทุกประเภททุกคัน

กลุ่ม
เป้าหมาย

เจ้าภาพ

(ยกเว้น รถสองแถว / รถหมวด 4 / รถหมวด 1 ภูมิภาค)

2

รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน
(รถลากจูงและรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป)

กรมการขนส่งทางบก/ ผู้ประกอบการ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

2

โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS : Project Design
แนวทาง

ดาเนินการติดตั้ง

ระบบ GPS เครื่องแสดงตัวตน

เชื่อมข้อมูลกับ ขบ.

กลุ่มเป้าหมายรถโดยสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายรถบรรทุก

รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ ทุกประเภททุกคัน
(ยกเว้น : รถสองแถว / รถหมวด 4 / รถหมวด 1 ภูมิภาค)

รถลากจูง,รถบรรทุกใหญ่ทุกคัน
(10 ล้อขึ้นไป)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ศูนย์บริหารจัดการข้อมูล GPS
DLT

11. ประชาชนได้รับ

บริการที่ดี
มีคุณภาพและปลอดภัย

22. ผู้ประกอบการบริหาร

จัดการเครือข่ายด้วยการ
ควบคุม & ติดตาม

33. กรมการขนส่งทางบก
บริหารจัดการระบบ
ขนส่งสาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมการขนส่งทางบก

ผู้ประกอบการ
3

Action Plan การติดตั้ง GPS
Action Plan รถโดยสารสาธารณะ
Conceptual & Design Project
การมีส่วนร่วม / รับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง
- รถโดยสาร – ออกประกาศ ขบ. ภายใน ธ.ค.58
- รถแท็กซี่ – เสนอร่างกฎกระทรวงให้ คค. ภายใน ม.ค. 58

รถโดยสาร (รถใหม่ตั้งแต่ปี 59)
รถแท็กซี่ใหม่ (รอกฎกระทรวง)
รถโดยสารสองชั้น (รถก่อนปี 56)
รถโดยสาร รถตู้และรถแท็กซี่ ทีมี GPS เดิม (รถก่อนปี 59)
รถโดยสารทุกประเภท ทียังไม่มี GPS (รถก่อนปี 59)

ปี 2558
Q3 Q4

Q1

รถโดยสารสาธารณะ
ปี 2559
Q2 Q3

Q4

Q1

ปี 2560
Q2 Q3

Q4

ปี 2561
Q1 Q2

-หารือร่วมกับผู้ประกอบการแท็กซี่ เมื่อ 18 พ.ย. 58
-หารือร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทาง เมื่อ 23 พ.ย. 58
-หารือร่วมกับผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสาร เมื่อ 15 ธ.ค. 58
-หารือร่วมกับสหพันธ์/สมาคมการขนส่งทางบก เมื่อ 22 ธ.ค. 58, 14 ม.ค. 59
ออกประกาศกรมฯ เมื่อ 25 ธ.ค. 58

ติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 ม.ค. 59
ติดตั้ง GPS ทันทีที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
ออกประกาศกรมฯ เมื่อ 4 ธ.ค. 58
ติดตั้ง GPS ก่อนการตรวจสภาพรถในปี 59
เชื่อมข้อมูล GPS ก่อนการตรวจสภาพรถในปี 59 หรือภายในปี 59*
ติดตั้ง GPSก่อนการตรวจสภาพรถในปี 60

ครบทุกกคัคันนภายในปี
ภายในปี 2560
ปี 2559
รถโดยสารสาธารณะใหม่ เริ่มติดตั้ง GPS2559
ทันทัทีนที และ ครบทุ
2560
ยกเว้นน รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค)
รถโดยสาร หมายถึง รถโดยสารสาธารณะและรถตู้ (ประจาทางและไม่ประจาทาง) ยกเว้
4
หมายเหตุ
หมายเหตุ: : *สาหรับรถที่ติด GPS ไว้แล้ว แต่ไม่ได้เป็น GPS ที่ผ่านการรับรองตามประกาศของ ขบ. จะต้องติดตั้ง GPS ตามประกาศก่อนการตรวจสภาพรถในปี 62

Action Plan การติดตั้ง GPS
Action Plan รถบรรทุก

รถบรรทุก

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Conceptual & Design Project
การมีส่วนร่วม / รับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง
ออกประกาศ ขบ. ภายใน ธ.ค. 58
รถลากจูง,รถบรรทุก 10 ล้อขึน้ ไป (รถใหม่ตั้งแต่ปี 59)
รถลากจูง, รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป
ทีม่ ี GPS เดิม (รถก่อนปี 59)
GPS(รถก่
รถลากจูง ทีย่ ังไม่มี GPS
(รถก่ออนปีนปี59)59)
รถบรรทุกสาธารณะ 10 ล้อขึ้นไป (ก่
อนปีอนปี
59)59)
(รถก่
ทีย่ ังไม่มี GPS
รถบรรทุกส่วนบุคคล 10 ล้อขึ้นไป (ก่(รถก่
อนปีอนปี
59)59)
ที่ยังไม่มี GPS

-หารือร่วมกับผู้ประกอบการรถบรรทุกและรถโดยสาร เมื่อ 15 ธ.ค. 58
-หารือร่วมกับสหพันธ์/สมาคมการขนส่งทางบก เมื่อ 22 ธ.ค. 58, 14 ม.ค. 59
ออกประกาศกรมฯ เมื่อ 25 ธ.ค. 58

ติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 ม.ค. 59

เชื่อมข้อมูล GPS ก่อนการตรวจสภาพรถในปี 59 หรือภายในปี 59*
ติดตั้ง GPS ก่อนการตรวจสภาพรถในปี 60
ติดตั้ง GPSก่อนการตรวจสภาพรถในปี 61
ติดตั้ง GPS ก่อนการตรวจสภาพรถในปี 62

รถบรรทุกใหม่ทุกประเภท เริ่มติดตัง้ GPS ปี 2559 ทันที และรถลากจูง มี GPS ครบทุ
ครบทุกกคัคันนภายในปี
ภายในปี2560
2560
หมายเหตุ
หมายเหตุ: *: * สาหรับรถที่ติด GPS ไว้แล้ว แต่ไม่ได้เป็น GPS ที่ผ่านการรับรองตามประกาศของ ขบ. จะต้องติดตัง้ GPS ตามประกาศก่อนการตรวจสภาพรถในปี 62

Application ที่จะสามารถใช้งานได้ในช่วงเทศกาล
1. Application สาหรับหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก
- ติดตามการสถานะการใช้ความเร็ว รายคัน, รัศมี
10 กม., รายจังหวัด และภาพรวมของประเทศ
- ติดตามการแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านการใช้งาน
Mobile Application
- ติดตามการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านการใช้งาน
Mobile Application

Application ที่จะสามารถใช้งานได้ในช่วงเทศกาล
2. Application สาหรับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
- ติดตามสถานะการเดินรถรายคัน
- แจ้งเรื่องร้องเรียน
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ตาแหน่งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั่วประเทศ

การดาเนินการของสานักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศ
1

ติดตามการเดินรถผ่าน Web Application ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อ
พบการกระท าผิ ด หรื อ การแจ้ ง เหตุ ที่ มี ค วามเสี่ ย งก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตราย
ให้ติดตาม และแจ้งเตือนโดยเร็ว หรือ ส่งต่อข้อมูลให้สานักงานขนส่งจังหวัด ที่รถ
มุ่งหน้าไป

2

โดยเฉพาะ 11 จังหวัดที่เป็นจุดตรวจความพร้อมให้เน้นการเฝ้าระวังผ่านระบบ
GPS เป็นพิเศษ

กรมการขนส่งทางบก รับผิดชอบสังคมและสาธารณะ

