
โครงการส่งเสริมบุคลากรท่ีพร้อมเรียนรู้ (Personal Mastery)
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

การบรรยายหัวข้อ

“โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
และรูปแบบการด าเนินการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า”

โดย...นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
13 มีนาคม 2563



OperationConstructionFS /EIA /PPPแผนแม่บท

2

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้า



โครงการรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทท่ี ครม. อนุมัติ

ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (FS) ออกแบบ 
จัดท าเอกสารประกวดราคา รายงาน EIA ศึกษาตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ

เสนอ คค.>ครม. 
อนุมัติก่อสร้างโครงการ

เสนอ คค.>สคร.>ครม. 
อนุมัติรูปแบบการลงทุน

ก่อสร้างงานโยธา 
(ทางว่ิง/ศูนย์ซ่อมบ ารุง/P&R)

ผลิต/ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า 
(RST / SIG / COM / PSY / AFC / PSD / DWE) 

เปิดบริการเดินรถ

จัดจ้างที่ปรึกษา
ศึกษา/ออกแบบ

จัดจ้างที่ปรึกษา
PMC / CSC

คัดเลือกเอกชน
(ตาม พรบ.62)

เสนอ 
คชก./กก.วล.

รายงาน EIA

ออก พรฎ. เวนคืน
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

งานโยธา งาน M&E (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ)

ช่ว
ง ก

่อน
ก่อ

สร้
าง

ช่ว
ง ก

่อส
ร้า

ง

1

2

3

ว่าจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงาน MESC

3

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้า

Interfacing/Testing & Commissioning/Test Run

คัดเลือกผู้รับเหมา



แหล่งเงินลงทุน

ท่ีปรึกษาโครงการ

กอ่สรา้งงานโยธา

จัดหาท่ีดิน จัดหาผู้รับจ้างและท่ีปรึกษา

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

สงป. จัดหา
งบประมาณ

จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา+ราคากลาง

คกก.รฟม. เห็นชอบจัดจ้าง

ประกวดราคา

คกก.รฟม. เห็นชอบ
ผลประกวดราคา

ครม. รับทราบ

ลงนามสัญญา

จัดเตรียม TOR +ราคากลาง

ผวก.รฟม. เห็นชอบจัดจ้าง

คัดเลือก

คกก.รฟม. เห็นชอบ
ผลการคัดเลือก

ลงนามสัญญา

เตรียมการเพื่อก่อสร้างงานโยธา

การเตรียมการเพื่อก่อสร้างงานโยธา1. การด าเนินโครงการ รถไฟฟ้าของ รฟม. 

4
ก.คลัง จัดหาเงินกู้

สนง. กฤษฎีกา
ตรวจสอบร่าง พ.ร.ฎ.ฯ

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.ฯ

ออก พ.ร.ฎ.ฯ

จัดจ้างผู้รับจ้างส ารวจ

ส ารวจอสังหาฯ/ ก าหนดราคา
ค่าทดแทนฯ/ วางเงิน/

ท าสัญญาฯ

รื้อถอน/ ส่งมอบพ้ืนท่ี



เตรียมด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

จัดหาเงิน ผลิต ติดตั้ง งานระบบรถไฟฟ้า 

ทปษ.ร่างประกาศ/
ร่าง TOR และ ร่างสัญญา

รฟม. แต่งตั้ง คกก. คัดเลือกเอกชนฯ ตาม มาตรา 36

คกก. คัดเลือกเอกชนฯ                      
เห็นชอบร่างประกาศฯ + TOR

คัดเลือกเอกชนฯ + เจรจาต่อรอง

สคร. เห็นชอบผลคัดเลือก

รฟม. ลงนามสัญญากับเอกชนฯ

คค. เสนอ ครม. เห็นชอบ

อัยการเห็นชอบร่างสัญญา

5

การเตรียมด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า1. การด าเนินโครงการ รถไฟฟ้าของ รฟม. 



แผนการจัดการประกวดราคาระบบ ICB1. การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

การจัดการประกวดราคาแบบเปิดกว้าง

6



จัดเตรียมแผนการด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้า

ครม. อนุมัติให้ด าเนิน
โครงการรถไฟฟ้า. 

เตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดราคากลาง

เสนอออนุมัติการประกวดราคาจาก
คณะกรรมการ รฟม. 

จัดท าร่างประกาศ/ร่างประกวด
ราคาเพ่ือเผยแพร่และ

รับฟังความคิดเห็น
ประกาศประกวดราคายื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการการประกวดราคา 
พิจารณาข้อเสนอซองท่ี 1

(หากไม่ผ่าน จะไม่พิจารณาซอง 2 และ 3) 

คณะกรรมการการประกวดราคา 
พิจารณาข้อเสนอซองท่ี 2
(หากไม่ผ่าน จะไม่พิจารณาซอง 3) 

คณะกรรมการการประกวดราคา 
พิจารณาข้อเสนอซองท่ี 3

และเจรจาต่อรองราคากับผู้ชนะ
เพิ่มเติม

รายงานผลการประกวดราคา
แก่คณะกรรมการ รฟม. 

ประกาศผู้ชนะลงนาม
สัญญา

ซองที่ 1

ข้อเสนอทั่วไป

ซองที่ 2

ข้อเสนอด้าน
เทคนิค และด้าน
คุณภาพเฉพาะทาง

ซองที่ 3

ข้อเสนอด้าน
การเงิน

ขั้นตอนการประกวดราคา1. การด าเนินโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
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2.1 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

การให้เอกชนรว่มลงทุนในกจิการของรัฐ คืออะไร

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คือ การอนุญาต หรือให้
สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนด าเนินกิจการของรัฐ ท้ังในกิจการเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม ซึ่งกิจการของรัฐดังกล่าวต้องเป็นกิจการท่ีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีต้องท าตาม 
กฎหมาย หรือกิจการดังกล่าวจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทรัพย์สินของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ความเป็นมา

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศใช้ พระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่ง
สาธารณชนพุทธศักราช 2471 เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2471

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2556 

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
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5,000 ล้านบาท > 5,000 ล้านบาทโครงการขนาดเล็ก

มาตรา ๘ โครงการร่วมลงทุนท่ีมี มูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาท
ขึ้นไปหรือมูลค่าท่ีก าหนดเพิ่มข้ึนโดยกฎกระทรวง ต้องด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ

โครงการขนาดใหญ่

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ขนาดโครงการ ในการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

มาตรา ๙ โครงการร่วมลงทุนท่ี มี มูลค่าต่ ากว่าห้าพันล้านบาทหรือต่ า
กว่ามูลค่าท่ีก าหนดเพิ่มข้ึน โดยกฎกระทรวง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด

หากคณะกรรมการเห็นว่าโครงการร่วมลงทุนตามวรรคหน่ึง เป็นโครงการ
ร่วมลงทุนท่ีมีความส าคัญหรือสอดคล้องกับแผนการจัดท าโครงการ
ร่วมลงทุนตามมาตรา ๑๒ คณะกรรมการจะก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีก็ได้

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. หลักเกณฑ์
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2.1 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

มาตรา ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการท่ีจะจัดท าโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะดังต่อไปน้ี 
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
(๒) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง



แนวทางเลือกท่ี 1 PPP 
(Public – Private Partnership)

แนวทางเลือกท่ี 2 PSC 
(Public Sector Comparator)

รัฐ

โครงการ

รัฐ เอกชน

โครงการ

Y %x %

 รัฐบาลเป็นผูล้งทุนในค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดนิ (Land Acquisition)
 ในส่วนของค่าก่อสรา้งงานโครงสรา้งพืน้ฐาน ได้แก่ งานโยธา

ทั้งหมดและงานระบบราง (Civil work) ระบบรถไฟฟา้ 
(Mechanical & Maintenance: M&E) และขบวนรถ (Rolling 
Stocks) จะขึ้นอยูก่ับสัดส่วนการลงทุนที่ไดจ้ากผลการศกึษาความ
คุ้มค่าทางการเงิน (Value of Money)

 เอกชนด าเนนิการบริหารการเดินรถและบ ารงุรักษาระบบ 
(Operation & Maintenance: M&E) และอาจมีผลก าไร

 รัฐบาลเป็นผูล้งทุนคา่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดนิ (Land Acquisition) 
และค่าก่อสรา้งงานโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ งานโยธาทั้งหมดและ
งานระบบราง (Civil work) ระบบรถไฟฟา้ (Mechanical & 
Maintenance: M&E) รวมทั้งขบวนรถ (Rolling Stocks)

 เอกชนด าเนนิการบริหารการเดินรถและบ ารงุรักษาระบบ 
(Operation & Maintenance: M&E) โดยการจ้างของรัฐ

1 2
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2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.2 รูปแบบการลงทุนโครงการ



(2) ทางเลือกในการร่วมลงทุนของเอกชน (PPP) 3 ทางเลือก ได้แก่
- Net Cost Concession
- Gross Cost Concession
- Modified Gross Cost Concession

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.2 รูปแบบการลงทุนโครงการ



ต ่ำ
สูง

 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ค่าก่อสร้างงานโยธา

 ค่างานระบบรถไฟฟา้และเครื่องกล

 การจัดหาขบวนรถไฟฟา้

โครงการ

ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง
งานโยธา

ค่าจัด
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ดิน

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

โครงการ

ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง
งานโยธา

ค่าจัด
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ดิน

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ค่าก่อสร้างงานโยธา

 ค่างานระบบรถไฟฟา้และเครื่องกล

 การจัดหาขบวนรถไฟฟา้

โครงการ

ค่างานระบบ
รถไฟฟ้าและ

เครื่องกล

ค่าก่อสร้าง
งานโยธา

ค่าจัด
กรรมสิทธ์ิ 

ที่ดิน

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ้า

รัฐบาล เอกชน

 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ค่าก่อสร้างงานโยธา

 ค่างานระบบรถไฟฟา้และเครื่องกล

 การจัดหาขบวนรถไฟฟา้

รัฐ
บา

ล
เอ

กช
น

PPP Net Cost 1 PPP Net Cost 2 PPP Gross Cost Modified1 2 3
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2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.2 รูปแบบการลงทุนโครงการ



•CIVIL WORKS

•M&E WORKS

•OPERATION

GOVERNMENT

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

Existing Blue Line BTS

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

PRIVATE SECTOR  

รัฐ

เอกชน

รูปแบบ ออกแบบ
ก่อสร้าง
งานโยธา

/ติดตั้งระบบ+
จัดหาขบวน

รถไฟฟ้า

เดินรถ + ซ่อมบ ารุง
(O&M) เก็บค่า

โดยสาร
โครงการรถไฟฟ้า

PSC รัฐ รัฐ รัฐ รัฐ รัฐ รัฐ ARL

PPP 

Net 

Cost 1 

รัฐ (CW)
เอกชน 
(M&E)

เอกชน 
(CW)

เอกชน (M&E) เอกชน เอกชน เอกชน

สายสีเขียว1
ชมพู

เหลือง
สายสีส้มตะวันตก
รถไฟ 3 สนามบิน

PPP 

Net 

Cost 2

รัฐ (CW)
เอกชน 
(M&E)

รัฐ (CW) เอกชน (M&E) เอกชน เอกชน เอกชน น้ าเงิน

PPP 

Gross 

Cost 

Modified

รัฐ (CW)
เอกชน 
(M&E)

รัฐ (CW) เอกชน (M&E) เอกชน เอกชน รัฐ (CW) สายสีม่วงเหนือ

รูปแบบการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าที่มีในปัจจุบนั

: CW = Civil Works
M&E = Mechanical and Electrical Engineering 



โครงการ PPP

ภาครัฐ

งานโยธา งานราง

ภาคเอกชน

งานขบวน
รถไฟฟ้า

งานระบบ
รถไฟฟ้า

งานเดินรถ

โครงการ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

รายได้ค่าโดยสาร + 
รายได้กิจกรรมเชิงพาณชิย์

ค่าใช้จ่าย

ส่วนแบ่งรายได้

PPP Net Cost

โครงการ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

รายได้ค่าโดยสาร + 
รายได้กิจกรรมเชิง

พาณิชย์ ค่าใช้จ่าย

ค่าจ้าง

PPP Gross Cost
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2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
กา

รแ
บ่ง

สร
รร

าย
ได้

กา
รล

งท
ุน

2.2 รูปแบบการลงทุนโครงการ



การแบ่งความเสี่ยงตามสัดส่วนการร่วมลงทุน (PPP) ของ รฟม โดยมองจากมุมของรัฐ.

ประเด็น / รูปแบบ

PPP Net Cost PPP Gross Cost

PPP 1 PPP3 PPP2

การลงทุน รัฐลงทุนเฉพาะคา่จัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและคา่งาน
โยธา

รัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน และสนับสนุนเงิน
บางส่วน

รัฐลงทุนมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยชะลอภาระ
การลงทุนในช่วงแรก ส าหรับค่างานจัดหาระบบ
รถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อม
บ ารุงรักษา (ทยอยแบ่งจ่ายในช่วง 10 ปีแรก)

ความเสี่ยง
 ความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร 

ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการจัดหา
ระบบรถไฟฟ้า และการให้บริการ

ต่ า ต่ า สูง

ต่ า ต่ า สูง

ต่ า ต่ า ปานกลาง

การก าหนดนโยบาย มีความยืดหยุ่นในการก าหนดนโยบายต่ า เนื่องจากต้อง
ด าเนินการให้เปน็ไปตามสัญญาสัมปทาน

มีความยืดหยุ่นสูง สามารถด าเนินการตาม
นโยบายต่างๆ ของภาครัฐได้ อาทิ การ
ก าหนดอัตราคา่โดยสาร ส่วนลด หรือตั๋วร่วม

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.3 ความเสี่ยงจากรูปแบบการลงทุน
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รูปแบบการ

ประเมนิ

รายละเอยีด

การ

วเิคราะห ์

โครงการใน

บทบาทของ

ภาคเอกชน

และภาครฐั

รายไดจ้ากการ

ด าเนินงาน
รายจา่ยจากการ

ด าเนินงาน
การลงทุนโครงการ

และดอกเบีย้ระหว่าง

การกอ่สรา้ง1

การประเมนิ

ผลตอบแทนทาง

การเงนิ 
ภาครฐั

รายไดจ้ากการ

ด าเนินงาน
รายจา่ยจากการ

ด าเนินงาน
การลงทุนโครงการ

และดอกเบีย้ระหว่าง

การกอ่สรา้ง1

การประเมนิ

ผลตอบแทนทาง

การเงนิ 

ภาคเอกช

น

1. การวเิคราะหโ์ครงการในบทบาทของภาครฐัและภาคเอกชน ในส่วนของการลงทุนโครงการน้ันจะมีการคดิรวมถงึดอกเบีย้ระหว่างกอ่สรา้งเน่ืองจาก ภาระตน้ทุน

ทางการเงนิของภาครฐัและภาคเอกชนไม่เทา่กนั โดยตัง้สมมตฐิานใหก้ารระดมทุนผ่านภาครฐัแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก ่การกูย้มืเงนิในประเทศ การกูย้มื

เงนิต่างประเทศ และทุน ในส่วนการระดมทุนภาคเอกชนเป็นไปตาม ขอ้ก าหนด MRT Assessment Standardization

2

กรณีที ่1 การวเิคราะหค์วามเหมาะสมโครงการโดยรวม 

กรณีที ่2 การวเิคราะหโ์ครงการในบทบาทของภาคเอกชนและภาครฐั



การประเมินทางด้านความคุ้มค่าของเงิน (Value for the money, VFM) 

VFM คอื การเปรยีบเทยีบทางเลอืกการด าเนินงานและการลงทนุโครงการในแต่ละกรณี โดยคดิรวม

ความเสีย่งตา่งๆ เพือ่หาวธิกีารลงทนุทีท่ าใหภ้าครฐัจา่ยค่าลงทนุน้อยทีสุ่ด และเอกชนไดร้บั

ผลตอบแทนเหมาะสมกบัการลงทนุและความเสีย่ง การพจิารณาแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี้

VFM

Best estimate

Optimism bias

Investment risk 

(M&E)

O&M risk

Revenue risk

1

2

Best estimate

1

Optimism bias

2

รูปแบบการ

พจิารณา

รายละเอยีด

การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานและการลงทนุโครงการในแตล่ะกรณีเพือ่ประเมนิ

ภาระตน้ทนุดา้นการเงนิของภาครฐั โดยยงัไม่รวมความเสีย่งต่างๆทีอ่าจ

เกดิขึน้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานและการลงทนุโครงการในแตล่ะกรณีเพือ่

ประเมนิภาระตน้ทนุดา้นการเงนิของภาครฐั โดยรวมความเสีย่งตา่งๆทีอ่าจ

เกดิขึน้ตลอดระยะเวลาของโครงการ



2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.4 Assumptions for building financial model 
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การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 

เดิม ปรับปรุงใหม่
1) ผลตอบแทนการ

ลงทุนของเอกชน 
(กรณี PPP Net Cost)

ROE
13.5%

Equity IRR
9.75% และ 10%

 หลักเกณฑ์การร่วมทุนของเอกชนฯ ของ สนข. (12%)
 ผลการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)

(10% - 15%)
 สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าท่ีผ่านมาของ รฟม. (สายสีน้ าเงิน

9.75% / สายสีชมพูและสายสีเหลือง 10%)
2) อัตราดอกเบี้ยของ

เอกชน 
(กรณี PPP Net Cost)

8.5% 5%, 6.5%, 7.5% อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในตลาด
ทุนปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 5% - 7.5% 

3) อัตราค่าโดยสารสูงสุด ไม่จ ากัดอัตราค่า
โดยสารสูงสุด

จ ากัดค่าโดยสาร
สูงสุดที่ 12 สถานี

สอดคล้องกับอัตราค่าโดยสารสูงสุดของโครงการอื่น ได้แก่ 
สายสีน้ าเงิน สายสีม่วงเหนือ สายสีชมพู และสายสีเหลือง

4) การปรับอัตราค่า
โดยสาร

2.5% ต่อปี 3% ทุกๆ 2 ปี สอดคล้องกับหลักการปรับอัตราค่าโดยสารของ สายสีน้ าเงิน,
สายสีม่วงเหนือ, สายสีชมพู และสายสเีหลือง ท่ีอ้างอิงการปรับ
ด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI Non-food) ทุก 2 ปี

5) อัตราภาษีเงินได้ 30% 20% พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559

การปรับปรุงสมมติฐานการวิเคราะห์โครงการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง/สภาพปัจจุบัน
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สมมติฐานในการประมาณการ
ผู้โดยสาร

รายละเอียด

1) แบบจ าลองจราจร Bangkok Extended Urban Model (eBUM)
2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามข้อมูลส ามะโนประชากร ปี พ.ศ. 2553
3) โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 3.1) แผนการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 

3.2) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
4) โครงสร้างค่าโดยสาร

- ค่าเข้าระบบ
- ค่าเดินทางต่อระยะทาง
- อัตราค่าโดยสารสูงสุด
- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบ
- การปรับอัตราค่าโดยสาร

10 บาท ณ ปี 2544 (เท่ากับ 17.22 บาท ณ ปี 2566)
1.8 บาท/กม. ณ ปี 2544 (เท่ากับ 3.10 บาท ณ ปี 2566)
อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ 12 สถานี
MRTA Free Transfer
กรณีที่ 1 : ปรับที่อัตรา 2.5% ต่อปีตามอัตราเงินเฟ้อ
กรณีที่ 2 : ปรับที่อัตรา 3% ทุกๆ 2 ปี (ลักษณะเดียวกับ BEM กับ BTS)

สมมติฐานการประมาณการผู้โดยสารและรายได้
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เงินลงทุนโครงการ สมมติฐานเบื้องต้นในการประมาณการ
1) ค่าก่อสร้างงานโยธา - แหล่งอ้างอิงของราคาได้ด าเนินการตามแนวทางการก าหนดราคากลาง

(พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560)
- มูลค่าของราคา ณ ปี พ.ศ. 2561
- รวม VAT 7% 
- รวม Provisional Sum 5% และการปรับค่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อ

2) ค่างานระบบและขบวนรถไฟฟ้า

3) ค่าด าเนินการเดินรถและค่าบ ารุงรักษา ตามการศึกษาของ ADB เรื่อง ADB TA 4676-THA, July 2006 ที่ประมาณการ
ค่าเดินรถและบ ารุงรักษามาจากราคาต่อหน่วยของการใช้พลังงานไฟฟ้า 
และราคาต่อหน่วยของค่าพนักงาน ค่าด าเนินงาน และอื่นๆ 

4) ค่าลงทุนเพิ่มเติมระหว่างด าเนินการเดินรถ 
- Refurbishment of Rollingstock
- Replacement of Rollingstock

- Replacement of M&E Equipment

ทุกๆ 15 ปี
การจัดซื้อขบวนรถเพิ่มเติม : ทุกๆ 5 ปี
การจัดซื้อขบวนรถใหม่ : ทุกๆ 30 ปี (สิ้นอายุการใช้งานของสินทรัพย์)
ทุกๆ 15 ปี (สิ้นอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ



หลักการค านวณขบวนรถไฟฟ้าที่ต้องการในโครงการ

Peak Hour Traffic

Normal Hour Traffic

Low Hour Traffic

Number of Passengers in 
Peak Hour Traffic

Peak PPHD

เลือกใช้กรณีนี้เพราะเกิดจ านวน
ผู้โดยสารในระบบมากท่ีสุด

Headway Criteria
(ไม่เกิน 5 นาท)ี

Fleet Planning
(จัดซื้อขบวนรถทุก 5 ปี)

การวิเคราะห์ขบวนรถเกิดข้ึนทุกๆ 5 ปี 
ตามแผนการจัดซื้อ

ขบวนรถท่ีค านวณได้จริง

ขบวนรถท่ีจัดซื้อ

Spare Train

Round Trip Time



ตัวอย่างจ านวนขบวนรถไฟฟ้าและความถี่ในการให้บริการ



PPP Net Cost
(25 yrs : 2004 - 2029)
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สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน)

Project

E&MCivil Work
Land 

Acquisition
Rolling 
Stock

Government Private sector

Project

Government Private Sector

Fare & Commercial Revenue

Expenses

Share Revenue/ profit

PPP Net Cost

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.  2.5 รูปแบบการลงทุนโครงการที่ผ่านมา



PPP Gross Cost
(30 yrs)

สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วงเหนือ)

Project

E&MCivil Work
Land 

Acquisition
Rolling 
Stock

Government Private sector

Project

Government Private Sector

Fare & Commercial
Revenue Expenses

Remuneration

PPP Gross Cost 
Modified

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
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2.5 รูปแบบการลงทุนโครงการที่ผ่านมา
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PPP Net Cost
(33 yrs 3 m)

Project

M&E 
Works

Land 
Acquisition

Rolling 
Stocks

Public Private

Pink Line

Civil 
Works

O&M

subsidize

Yellow Line

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.5 รูปแบบการลงทุนโครงการที่ผ่านมา

สายสีชมพู และ สายสีเหลือง



Project

M&E 
Works

East Section 
Civil work 

Rolling 
Stocks

Public Private

West Section 
Civil work O&M

subsidize

2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.5 รูปแบบการลงทุนโครงการที่ผ่านมา

สายสีส้ม (ตะวันออก + ตะวันตก)

PPP Net Cost
(operation 30 yrs)

Land 
Acquisition



Credit : picpost.postjung.com
2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 2.6 รูปแบบแหล่งเงินทุน
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Credit : picpost.postjung.com
2. การลงทุนโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. 
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2.6 รูปแบบแหล่งเงินทุน



จบการบรรยาย
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