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ขสมก.เดินรถสาย R26E แทนเอกชน ไทยสมายลบัสเตรียมเปดเพิ่มอีก 4 สาย 
  

 
 
 กรมการขนส่งทางบก ให้ ขสมก. เดินรถเมล์สาย R26E โรงพยาบาลรามาธิบดี-สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แทนผู้ประกอบการเอกชนทียุติการเดิน

รถ ใช้รถปรับอากาศ 16 คัน เริม 1 ต.ค.นี ขณะทีไทยสมายล์บัสเปิดเส้นทางเพิมอีก 4 สาย พบสายใหม่ 3-53 สถานีรถไฟหัวหมาก-เสาชิงช้า และสาย 552 
ปากนาํ-นิคมลาดกระบงั ขึนทางด่วนบูรพาวิถี 
 วนันี (30 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "รถเมล์ไทยแฟนคลบั Rotmaethai" เผยแพร่ภาพ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขตการเดินรถที 3 นาํรถประจาํ

ทางปรับอากาศเอน็จีวีสีฟ้า จากอู่ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ กลุ่มปฏิบติัการเดินรถที 2 เขตการเดินรถที 3 ทีใชเ้ดินรถประจาํทางสาย 102 ปากนาํ-อู่สาธุประดิษฐ์ มาที

สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เมือวนัที 29 ก.ย. 

โดยขึนป้ายว่า "รถเฉพาะกิจ" 
 ภาพดงักล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการวิงซ้อมเส้นทาง เนืองจากในวนัที 30 ก.ย. จะเป็นวนัสุดทา้ยทีบริษทั มารัตน์ ทรานสปอร์ต จาํกดั ผูป้ระกอบการ

เดินรถสาย R26E โรงพยาบาลรามาธิบดี-สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ จะเปิดให้บริการเป็นวนัสุดทา้ย ก่อนยุติการให้บริการ อนัเนืองมาจากเหตุผลหลายปัจจยั 

ตามทีไดเ้สนอข่าวก่อนหนา้นี 
 ต่อมา เฟซบุ๊ก R26E ของบริษทั มารัตน์ ทรานสปอร์ต จาํกดั โพสตข์อ้ความระบุว่า บริษทัฯ ไดรั้บการยืนยนัจาก กรมการขนส่งทางบก ว่า ตงัแต่วนัที 1 
ต.ค. 2565 จะมีรถจากองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขา้มาวิงให้บริการทดแทน ซึงอาจจะใชเ้ลขสาย 3-26E แทนสาย R26E จาํนวน 16 คนั 
 ส่วนรายละเอียดเส้นทางเดินรถอาจมีการปรับเปลยีนวิงตามสัมปทาน คือ ไม่เขา้การเคหะบางพลี แฟลต 4, 3, 2 ตรงไปตามถนน สป.1006 (ถนน

เคหะบางพลี) ส่วนเทียวไปขึนทางด่วนด่านศรีนครินทร์ ลงทางด่วนอนุสาวรียช์ัยฯ ไม่ผ่านถนนพระราม 9 ส่วนเทียวกลบัผ่านแยกดินแดง แยกโบสถ์แม่พระ แยก

พระราม 9 (ฟอร์จูน) แยก อสมท. และแยกผงัเมืองตามปกติ 
 ค่าโดยสารคิดตามระยะทาง เริมต้น 4 กิโลเมตรแรก 15 บาท, 4-16 กิโลเมตร 20 บาท และ 16 กิโลเมตรขึนไป 25 บาท ขึนทางด่วนบวก

ค่าบริการเพมิ 2 บาท สูงสุด 27 บาทต่อเทียว ผูโ้ดยสารโปรดสอบถามพนักงานประจาํรถอีกครัง 
 ดา้น บริษทั ไทย สมายล์ บสั จาํกดั ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารประจาํทาง ไดเ้ตรียมเปิดให้บริการอีก 4 เส้นทางเร็วๆ นี ไดแ้ก่ สาย 44 เคหะคลองจนั-

ท่าเตียน, สาย 140 แสมดาํ-อนุสาวรียช์ัยฯ, สาย 552 ปากนาํ-นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั และสาย 3-53 สถานีรถไฟหัวหมาก-เสาชิงช้า โดยสาย 44 และ 

140 เป็นการเดินรถแทนผูป้ระกอบการรายเดิม 
  ^ 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพผจูัดการออนไลน ฉบับประจำวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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 สําหรับสาย 3-53 สถานีรถไฟหัวหมาก-เสาชิงช้า เริมต้นจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หัวหมาก ไปตามถนนศรีนครินทร์ เลียวซ้ายเข้าซอย

รามคําแหง 24 ผ่านมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) หลังสนามราชมังคลากีฬาสถาน เลียวซ้ายไปตามถนนรามคําแหง ผ่านสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 

รามคาํแหง ถึงแยกคลองตัน เลียวขวาไปตามถนนเพชรบุรี ผ่านโรงพยาบาลเพชรเวช ปากซอยศูนย์วิจัย ถึงแยกอโศก เลียวซ้ายไปตามถนนอโศกมนตรี ผ่าน มศว 

ประสานมิตร ถึงแยกอโศก เลียวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท ผ่านนานา เพลินจิต ถึงสีแยกราชประสงค์ เลียวซ้ายไปตามถนนราชดําริ ผ่านสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส ราชดําริ สวนลุมพนิี ถึงแยกศาลาแดง เลียวขวาไปตามถนนพระรามที 4 ผ่านวัดหัวลําโพง ถึงแยกหัวลําโพง 
 เลียวซ้ายไปทางวดัไตรมิตรวิทยาราม ถึงซุม้ประตูเยาวราช ไปตามถนนเยาวราช ผา่นยา่นเยาวราช ถึงแยกสะพานเหลก็ เลียวขวาไปตามถนนมหาไชย ผา่น

สวนรมณีนาถ ป้อมมหากาฬ ถึงแยกผา่นฟ้าลีลาศ เลียวซา้ยไปตามถนนราชดาํเนินกลาง ถึงอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย เลียวซา้ยไปตามถนนดินสอ ผา่นลานคนเมือง ศาลาว่า

การกรุงเทพมหานคร สุดเส้นทางทีเสาชิงชา้ 
 เทียวกลบัจากเสาชิงชา้ ไปตามถนนศิริพงษ ์ผา่นโรงเรียนเบญจมราชาลยั เลียวซา้ยไปตามถนนเจริญกรุง ผา่นสถานีรถไฟฟ้าสายสีนําเงินสามยอด เสือป่าเซ็น

เตอร์ วดัมงักรกมลาวาส (ลงป้ายหมอมีแลว้เดินยอ้นไป) เลียวซา้ยเขา้ถนนมิตรพนัธ์ วงเวียน 22 กรกฎา เลียวเขา้ถนนไมตรีจิตต ์แลว้เลียวซา้ยไปตามถนนพระรามที 4 
เขา้เส้นทางเดิม 
 ส่วนสาย 552 ปากนาํ-นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั หรือสาย 3-25E เริมตน้จากปากนาํ ไปตามถนนสุขุมวิท ผ่านสําโรง ถึงแยกบางนา เลียวขวาไป

ตามถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ขึนทางพิเศษบูรพาวิถี ลงทางลงบางแกว้ ผ่านห้างโลตสั บางนา กม.8 เลียวซ้ายไปตามถนนกิงแกว้ ผ่านโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์

พอร์ต ขึนสะพานเลียวขวาเขา้ถนนสุวรรณภูมิ 2 ผ่านป้ายรถเมล์เขตปลอดอากร สถานีขนส่งผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลียวซ้ายเขา้ถนนสุวรรณภูมิ 4 ถึงแยก

สุขสมาน เลียวขวาเข้าถนนลาดกระบัง ถึงแยกฉลองกรุง เลียวซ้ายเข้าถนนฉลองกรุง ผ่านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สินสุดทีนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั 
 
 


