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ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
ฉบับที่ ๒๑๑๗ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
เรื่อง กําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร หมวด ๑
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มเี สนทางตอเนือ่ ง จํานวน ๘ เสนทาง
ดวยคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ไดพิจารณาเห็นสมควรใหกําหนดเสนทาง
สําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสารขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหแกประชาชน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงใหกําหนดเสนทางสําหรับการขนสงประจําทางดวยรถโดยสาร หมวด ๑
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเสนทางตอเนื่อง จํานวน ๘ เสนทาง ดังนี้
๑. สายที่ G๑๓ ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ - คลองตัน
๒. สายที่ G๔๘ มีนบุรี - หัวลําโพง
๓. สายที่ G๔๙ สวนสยาม - บางรัก
๔. สายที่ R๘
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
๕. สายที่ R๑๖E มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ทางดวน)
๖. สายที่ Y๑๖ พระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี
๗. สายที่ Y๔๐ วงกลมกรุงธน - บางลําพู
๘. สายที่ B๔
วัดปากน้ํา นนทบุรี - สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (พระปนเกลา)
โดยใหใชรายละเอียดเสนทาง ดังตอไปนี้
๑. สายที่ G๑๓ ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ - คลองตัน
จากศูน ย ร าชการฯ แจ ง วัฒ นะ ไปคลองตัน เริ่ ม ตน จากศู น ย ร าชการฯ แจ ง วั ฒ นะ
ไปตามถนนแจงวัฒนะ ถึงอนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ถึงแยกรัชโยธิน
แยกซายไปตามถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกรัชดา - ลาดพราว แยกซายไปตามถนนลาดพราว แยกขวาไปตาม
ถนนประดิษฐมนูธรรม แยกซายไปตามถนนศรีวรา แยกซายไปตามซอยรามคําแหง ๓๙ ถึงแยกวัดเทพลีลา
แยกขวาไปตามถนนรามคําแหง ถึงแยกรามคําแหง แยกขวาไปตามถนนพระราม ๙ ถึงแยกพระราม ๙ ตัดใหม
แยกซายไปตามถนนเพชรพระราม แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี ไปสุดเสนทางที่คลองตัน
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จากคลองตัน ไปศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ เริ่มตนจากคลองตัน ไปตามถนนรามคําแหง
แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แยกขวาไปตามถนนเพชรพระราม ถึงแยกพระราม ๙ ตัดใหม แยกขวาไปตาม
ถนนพระราม ๙ ถึงแยกรามคําแหง แยกซายไปตามถนนรามคําแหง แลวกลับไปตามเสนทางเดิม
ไปสุดเสนทางที่ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ
๒. สายที่ G๔๘ มีนบุรี - หัวลําโพง
จากมีนบุรี ไปหัวลําโพง เริ่มตนจากตลาดมีนบุรี ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตาม
ถนนร มเกล า ถึ ง แยกรามคํ า แหง - ร ม เกล า แยกขวาไปตามถนนรามคํ า แหง ถึ ง แยกคลองตั น
แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี ถึงแยกราชเทวี แยกซายตามถนนพญาไท ถึงแยกสามยาน แยกขวาไปตาม
ถนนพระรามที่ ๔ ไปสุดเสนทางที่หัวลําโพง
จากหัวลําโพง ไปมีนบุรี เริ่มตนจากหัวลําโพง ไปตามถนนรองเมือง แยกขวาไปตาม
ถนนเจริญเมือง แยกขวาไปตามถนนจารุเมือง แยกซายไปตามถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกสามยาน
แยกซายไปตามถนนพญาไท ถึง แยกปทุมวัน แยกซายไปตามถนนพระรามที่ ๑ ถึงแยกเจริญ ผล
แยกขวาไปตามถนนบรรทัดทอง ถึงแยกเพชรพระราม แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี แลวกลับไปตามเสนทางเดิม
ไปสุดเสนทางที่ตลาดมีนบุรี
๓. สายที่ G๔๙ สวนสยาม - บางรัก
จากสวนสยาม ไปบางรัก เริ่มตนจากสวนสยาม ไปตามถนนสวนสยาม ถึงแยกสวนสยาม
แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนลาดพราว แยกซายไปตามถนนศรีนครินทร ถึงแยกลําสาลี แยกขวาไปตาม
ถนนรามคําแหง ถนนสุขุมวิท ๗๑ แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท ถึงแยกพระโขนง แยกซายไปตาม
ถนนพระรามที่ ๔ ถึงแยกศาลาแดง แยกซายไปตามถนนสีลม ถึงแยกสุรศักดิ์ แยกซายไปตามถนนสุรศักดิ์
แยกขวาไปตามถนนสาทรใต แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุง ไปสุดเสนทางที่บางรัก
จากบางรัก ไปสวนสยาม เริ่มตนจากบางรัก ไปตามถนนเจริญกรุง แยกขวาไปตามถนนสีลม
แยกขวาไปตามถนนพระรามที่ ๔ แลวกลับไปตามเสนทางเดิม ไปสุดเสนทางที่สวนสยาม
๔. สายที่ R๘ มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่ม ตน จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ไปตามถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนเทพรัตน
แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท ถึงแยกอโศก แยกขวาไปตามถนนอโศกมนตรี แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี
ถึงแยกประตูน้ํา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ไปสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
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จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา เริ่ม ตน จาก
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท ถึงแยกราชเทวี แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แลวกลับไปตามเสนทางเดิม
ไปสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
๕. สายที่ R๑๖E มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (ทางดวน)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เริ่ม ตน จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ไปตามถนนรามคําแหง ๒ แยกขวาไปตามถนนเทพรัตน
แยกขวาไปตามถนนสุขมุ วิท แยกซายไปตามซอยสุขุมวิท ๖๒ ขึ้นทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ดานสุขุมวิท ๖๒
ไปตามทางพิเศษเฉลิมมหานคร ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ดานเพชรบุรี แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี
ถึงแยกประตูน้ํา แยกขวาไปตามถนนราชปรารภ แยกซายไปตามถนนราชวิถี ไปสุดเสนทางที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
จากอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา เริ่ม ตน จาก
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท ถึงแยกราชเทวี แยกซายไปตามถนนเพชรบุรี แลวกลับไปตามเสนทางเดิม
ไปสุดเสนทางที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา
๖. สายที่ Y๑๖ พระประแดง - สถานีรถไฟธนบุรี
เริ่มตนจากพระประแดง (บริเวณหางสรรพสินคาบิ๊กซี พระประแดง) ไปตามถนนสุขสวัสดิ์
แยกขวาไปตามถนนนครเขื่ อ นขั น ธ แยกซ า ยไปตามถนนพระราชวิ ริ ย าภรณ ถนนราษฏร บู ร ณะ
ถนนเจริญนครแยกซายไปตามถนนกรุงธนบุรี ถึงแยกตากสิน แยกขวาไปตามถนนสมเด็จพระเจาตากสิน
ผานอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไปตามถนนประชาธิปก แยกซายไปตามถนนอิสรภาพ
ไปสุดเสนทางที่สถานีรถไฟธนบุรี
๗. สายที่ Y๔๐ วงกลมกรุงธน - บางลําพู
เที่ ย วไป เริ่ ม ต น จากตลาดพงษ ท รั พ ย ไปตามถนนจรั ญ สนิ ท วงศ ถึ ง แยกบางพลั ด
แยกขวาไปตามถนนราชวิถี ขามสะพานกรุงธน แยกซายไปตามถนนขาว แยกขวาไปตามถนนสุโขทัย
ถึงแยกสวนรื่นฤดี แยกขวาไปตามถนนนครราชสีมา ถนนประชาธิปไตย ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ
แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซายไปตามถนนบวรนิเวศ แยกซายไปตามถนนตะนาว ถึงแยกคอกวัว
แยกซายไปตามถนนราชดําเนิน กลาง ผานอนุสาวรียป ระชาธิป ไตย แยกขวาไปตามถนนมหาไชย
แยกซายไปตามถนนเจริญกรุง ถึง แยกเอสเอบี แยกขวาไปตามถนนจักรวรรดิ ถนนพระปกเกลา
ขามสะพานพระปกเกลา แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ แยกซายไปตามถนนพรานนก ถึงแยกไฟฉาย
แยกขวาไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ไปสุดเสนทางที่ตลาดพงษทรัพย
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เที่ยวกลับ เริ่มตนจากตลาดพงษทรัพย ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ ถึงแยกไฟฉาย แยกซายไปตาม
ถนนพรานนก แยกขวาไปตามถนนอิสรภาพ แยกซายไปตามถนนประชาธิปก ขามสะพานพระปกเกลา
ไปตามถนนพระปกเกล า ถนนจั ก รเพชร ถนนมหาไชย แยกซ า ยไปตามถนนราชดํ า เนิ น กลาง
ผานอนุสาวรียประชาธิปไตย ถึงแยกคอกวัว แยกขวาไปตามถนนตะนาว แยกขวาไปตามถนนสิบสามหาง
แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ แยกซายไปตามถนนประชาธิปไตย ถนนนครราชสีมา
ถึงแยกการเรือน แยกซายไปตามถนนราชวิถี ขามสะพานกรุงธน ถึงแยกบางพลัด แยกซายไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศ ไปสุดเสนทางที่ตลาดพงษทรัพย
๘. สายที่ B๔ วัดปากน้ํา นนทบุรี - สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (พระปนเกลา)
จากวัด ปากน้ํ า นนทบุรี ไปสถานีข นสง ผูโ ดยสารกรุง เทพฯ สายใต (พระป น เกลา )
เริ่มตนจากวัดปากน้ํา นนทบุรี ไปตามซอยพิบูลสงคราม ๑ แยกซายไปตามถนนพิบูลสงคราม แยกซายไปตาม
ถนนประชาราษฎร ถึ ง ท า เรื อ นนทบุ รี แล ว กลั บ ไปตามเส น ทางเดิ ม ไปตามถนนประชาราษฎร
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ถึงแยกเตาปูน แยกซายไปตามถนนประชาราษฎรสาย ๒ ซอยปูนซีเมนตไทย
ถึงสถานีรถไฟฟาบางซื่อ แลวกลับไปเสนทางเดิม แยกซายไปตามถนนเตชะวณิช ถึงแยกสะพานแดง
แยกขวาไปตามถนนทหาร ถึงแยกเกียกกาย แยกซายไปตามถนนสามเสน ถนนจักรพงษ แยกขวาไปตามถนนเจาฟา
แยกซายไปตามถนนพระอาทิตย แยกซายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ ถนนหนาพระลาน
ถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี ถนนสมเด็จพระปนเกลา ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา
ไปตามถนนสมเด็จพระปนเกลา ถนนบรมราชชนนี ไปสุดเสนทางที่สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต
(พระปนเกลา)
จากสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (พระปนเกลา) ไปวัดปากน้ํา นนทบุรี เริ่มตนจาก
สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (พระปนเกลา) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปนเกลา
ขามสะพานสมเด็จพระปนเกลา แยกซายไปตามถนนเจาฟา แยกซายไปตามถนนพระอาทิตย แยกซายไปตาม
ถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหนาพระธาตุ ถนนหนาพระลาน ถนนราชดําเนินใน แยกซายไปตามถนนราชินี
แยกขวาไปตามถนนพระอาทิต ย ถนนพระสุ เ มรุ ถึ ง แยกบางลํ า พู แยกซ ายไปตามถนนสามเสน
แลวกลับไปตามเสนทางเดิม ไปสุดเสนทางที่วัดปากน้ํา นนทบุรี
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