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Integrated
Expand
Mass Rapid Transit system and 

prosperity to every direction

เชื่ อ มโยงรถไฟฟ้ า เป็ น โครงข่ า ย ขยายสี สั น ความเจริ ญ ครอบคลุ ม ทุ ก ทิ ศ ทาง

จ า ก วั น ว า น ที่ ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ้ า ข น ส่ ง ม ว ล ช น      

From the pass that Mass Rapid Transit

แห่ ง ประเทศไทยได้ ด ำเนิ น การก่ อ สร้ า งโครงการ     Authority of Thailand had completed constructions
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลสำเร็จอย่างเป็น of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line,
รู ป ธรรม และพร้ อ มที่ จ ะสานฝั น สู่ วั น พรุ่ ง นี้ ด้ ว ย the first subway of Thailand, it’s  ready to draw
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ dream to tomorrow with the Purple Line Project,
เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ความสะดวกสบาย รวดเร็ ว      Bang Yai-Bang Sue section to bring happiness,
ด้ ว ยระบบการเดิ น รถไฟฟ้ า ที่ ทั น สมั ย ปลอดภั ย     convenience and rapid by the modern and safe
ตลอดจนพร้ อ มคื น สิ่ ง ดี ๆ สู่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม    mass transit system, bring goodness to the society
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ก ว่ า ที่ เ คย     and environment and improve the quality of life
และยั ง คงมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะดำเนิ น การโครงการ    of the people. MRTA also have the readiness to
รถไฟฟ้ า สายสี น้ ำ เงิ น สายสี เ ขี ย ว และสายสี ส้ ม       proceed Blue line ,Green line and Orange line to
เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการเดิ น ทางของประชาชน       meet the demand of people in Bangkok and
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย vicinity to be linked as networks for mass rapid
ระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่      transit system that covers all areas around      
ทั่วทิศทาง

the direction.
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สารประธานกรรมการ

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
OF THE MRTA BOARD OF DIRECTORS


หากประเทศใดมีการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาวแล้ว
ยังทำให้ความต้องการในการใช้บริการด้านคมนาคมขนส่งเพิม่ มากขึน้
ซึง่ จะส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนของประเทศให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จึงเป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาระบบ
การขนส่งและการจราจรของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน การศึกษา และ
การคมนาคม ซึ่งมีปริมาณความต้องการในการเดินทางมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ ส่งผลให้การจราจรมีความแออัดคับคั่งสูง แม้ว่าในปัจจุบัน
จะมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีเ่ ปิดให้บริการอยูแ่ ล้ว แต่ยงั มีระยะทาง
ไม่เพียงพอกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน รัฐบาลจึง

The development of an effective transportation and traffic
system in any country, if implemented, can resolve not only the
problem of traffic congestion in the long term, but also enhance
the use of the transportation service. This results in the continued
development of the economy and society as a whole. The government
gives importance to developing a modern national mass transit
system to effectively support economic development through
investment while also facilitating the needs and demands of the
people. The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is the
government agency that is given the extremely important duty of
working on the development of a transportation and traffic system
in Thailand and, in particular, of solving the traffic problem in
Bangkok and its neighboring provinces i.e. Nonthaburi province and
Samutprakarn province. Being the capital city and the heart of the
economic system, finance, investment, education and transportation,
Bangkok and its vicinity has an increasing demand for travel
resulting in heavy traffic congestion. Although there is an existing



ต้ อ งมี ก ารขยายโครงข่ า ยรถไฟฟ้ า ซึ ่ ง เป็ น ระบบขนส่ ง มวลชนที ่ ม ี
ประสิทธิภาพ สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก ให้มีแนว
เส้นทางเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
และสายใหม่ และมีนโยบายให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการให้โดย
เร็ว เพื่อให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไว้
บริการ โดยในปีที่ผ่านมา รฟม. ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างทำการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งเป็น
โครงการรถไฟฟ้ า ยกระดั บ ตลอดสายแล้ ว โดยได้ เริ ่ ม ดำเนิ นการ
ก่อสร้างช่วงปลายปี 2552 นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งรัดให้ รฟม.
ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วง
บางซื ่ อ -ท่ า พระ และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เขี ย ว ช่ ว งหมอชิ ต สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยให้เริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งได้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้
ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และใช้แหล่งเงินภายในประเทศ
เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ในฐานะประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ผมตระหนักถึงความสำคัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
และถือเป็นภารกิจทีส่ ำคัญทีจ่ ะทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลได้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ภายในปี
2559 จึงได้สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของ รฟม. ให้ดำเนิน
ไปอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รฟม. ยังได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ ทำให้สามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทุกประการ     

mass transit system in service (the M.R.T. Chaloem Ratchamongkon
line) it is too short to serve the needs of passengers. The government
has therefore made a plan to expand the mass transit system,
making it an efficient transportation system that covers main routes
in the city and creates a mass transit network in Bangkok, and its
neighboring provinces. This will reduce the traffic problem, facilitate
the people and promote quality of life and a better environment. 
The government has assigned the MRTA to undertake   
the MRT extension project and the new line projects and has given
the MRTA the policy to expedite the construction works of such
projects urgently in order to give the service of MRT system to
Bangkok and its neighboring provinces as soon as possible. Last
year, the MRTA carried out the tendering process to select the civil
works contractors of the Purple Line project, Bang Yai - Bang Sue
Section and the overall elevated system project. Construction works
started around the end of year 2009. Moreover, the government
has urged the MRTA to speed up the implementation of the Blue
Line extension project, Hua Lamphong - Bang Kae Section, Bang
Sue - Tha Pra Section, the Green Line project, Mor Chit - Sapan
Mai and Baring - Samut Prakan Sections. They are now scheduled
to commence construction works within the fiscal year of 2010.
These projects have been put into the “Thai Kem Khaeng Action Plan
(Strong Thailand Plan) 2012” which comes under domestic loans. 
As the Chairman of the MRTA Board of Directors, I recognize
the importance of the mass transit system and regard this as the
prime mission in allowing the people of Bangkok and its neighboring
provinces to have an efficient mass transit system in operational
service within the year 2016. I therefore give full support and urge
the MRTA to continue to undertake its work with speed. In
addition the MRTA has also received full support from related
agencies as well as from the people who are affected by the
implementation of the MRTA project. All of this enables the MRTA
to achieve every aspect of its goals.

(นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)
ประธานกรรมการ

(Mr. Suphoth Sublom)
Chairman of the Board of Directors

สารผู้ว่าการ

MESSAGE FROM
THE GOVERNOR


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นหน่วย
งานที ่ ม ี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด ให้ ม ี บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนที ่ ม ี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย รฟม. ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
และสายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
ในปีงบประมาณ 2552 ผลการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้ามี
ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดย รฟม. ได้จัดหาผู้รับเหมางานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ จำนวน 3 สัญญา
และได้ลงนามในสัญญาที่ 1 คือ งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับส่วน
ตะวันออก ช่วงสะพานพระนั่งเกล้าจนถึงบางซื่อแล้ว และคาดว่าจะ
ทยอยลงนามในสัญญาอื่นๆ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้ปลายปี 2552 อย่างแน่นอน สำหรับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ กระทรวงการคลังได้แจ้งว่าจะจัดหา
แหล่งเงินภายในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ คณะ

Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is the agency
having primary mission to provide mass transit system service
which is efficient and conforming to international standard in order
to enhance the quality of life of the people and strengthen the
competitiveness of the country. MRTA has been entrusted by the
government to be responsible for the extension project and the
new line project in the Bangkok Metropolitan area and the vicinity,
namely the Purple Line Project: Bang Yai - Bang Sue Section, the
Blue Line Project: Hua Lamphong - Bang Kae and Bang Sue - Tha
Phra Sections, and the Green Line Project: Mo Chit - Sapan Mai
and Baring - Samut Prakan Sections.
In the fiscal year 2009, results of operations of the MRTA
project were distinctively progressed. MRTA had selected three civil
works contractors for the Purple Line Project and had already
entered into the agreement of Contract 1: the Elevated Structures
(East), Pranangklao Bridge to Bang Sue. The remaining two
contracts were expected to be signed thereafter to which
commencement of construction work was certainly taken at the end



รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ได้มีมติให้โครงการ
รถไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่บางซื่อ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วง
บางซือ่ -ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ บรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) โดยจัดเป็นโครงการ
ประเภทที่ 1 ทีม่ คี วามพร้อมทีจ่ ะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2553
สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็น
โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของ รฟม. นั้น ได้เปิดให้บริการมาแล้วตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2547    
มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี ในปีงบประมาณที่ผ่านมา     
มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 173,051 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
2.72% ซึ่ง รฟม. พยายามที่จะปรับปรุงการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่มาใช้บริการเสมอมา สำหรับปีงบประมาณที่ผ่านมา รฟม.
ได้จัดให้มีลานจอดรถบริการตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 แห่ง ที่บริเวณสถานีศูนย์การ
ประชุ ม แห่ ง ชาติ ส ิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ สามารถจอดรถได้ 80 คั น และสถานี ศู น ย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถจอดรถได้ 106 คัน เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าให้ได้รับเพิ่มขึ้น และได้ติดตั้งเครื่องตรวจ
จับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through) บริเวณทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้า
มหานครทุ ก สถานี เ พื ่ อ เพิ ่ ม ความสะดวกในการเดิ น ทางและเพิ ่ ม
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้บริการรถไฟฟ้าอีกด้วย
และในปีงบประมาณ 2552 นี้ รฟม. ได้เตรียมการเพื่อศึกษา
ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
และสายใหม่ ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ พ.ศ. 2547
ได้ แ ก่ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-บางบำหรุ นอกจากนี้ เพื่อ
รองรับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ รฟม.
ได้สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมและพัฒนาบุคลากรในทุกส่วน  
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะดำเนินการตามภารกิจของ รฟม.
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในที่สุด

of year 2009. For the Blue line project, the Ministry of Finance has
already informed that domestic source of funds would be provided.
Moreover, the Cabinet, on May 6th 2009, has made a resolution on
three projects of MRTA which are the Purple line project: Bang YaiBang Sue section, the Blue line project: Hua Lamphong-Bang Kae
and Bang Sue-Thapra section and the Green line project: Mo ChitSapan Mai and Baring-Samut Prakarn section be included in the
Strong Thai Action Plan 2012 (Economic Rehabilitation Plan, Phase2),
which were classified as project category 1 that are ready to be
implemented within the fiscal year  2010.
For the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon line which is the
first subway project in Thailand under the supervision of MRTA, it
has been opened for service since July 3 th, 2004 and has
consecutively an increasing number of passengers every years. In
the past fiscal year, an average volume of daily passengers
increased by 2.72% from the former year to be 173,051 persons.
MRTA then has consistently tried hard to improve facilities of the
MRT service for the people. As of the previous fiscal year, MRTA
provided for an addition of two parking areas along the MRT
alignment at Queen Sirikit National Convention Center station for
parking spaces of 80 cars and at Thailand Cultural Centre station
with parking availability of 106 cars to provide for more convenience
to the passengers. Also, the ‘walk through’ metal detectors had
been installed in the station entrance of all MRT stations to increase
the ease of traveling and enhance security of MRT passengers.         
In this fiscal year 2009, MRTA has been preparing for the study
on design and preparation of the tender documents for the MRT
extension project and the new line project according to the Master
Plan of the Mass Transit Rail System B.E. 2547 i.e. the Purple Line
Project: Tao Pun - Rat Burana Section and the Orange Line Project:
Bang Kapi - Bang Bamru Section. Additionally, to support the
implementation of the extension project and the new line project,
MRTA has recruited more qualified personnel and arranged for
human resource development in all parts to be sufficiently efficient
to handle the MRTA mission and to improve the quality of life of
the people in Bangkok and its vicinity, which can increase the
capability of the nation at last.

(นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว)
รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการผู้ว่าการ รฟม.

(Mr. Yiemchai Chatkeo)
Deputy Governor (Strategy and Planning)
Acting Governor

ประวัติความเป็นมา
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		 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึ้น

เป็นลำดับ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเยอรมันส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา สำรวจและ
วางแผนแม่บทสำหรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
เสนอแนะให้มรี ะบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว เพือ่ แก้ไขปัญหาการเดินทาง
และการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงได้มี “ประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตัง้ “การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย” ขึน้ เพือ่ จัดสร้าง “ทางพิเศษ” ซึง่ ประกอบด้วย
ระบบทางด่วนเพื่อความสะดวกแก่การเดินทางด้วยรถยนต์ และ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้า โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัท
ลาวาลิน ได้ลงนามในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ส่วนที่ 1 ขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งรัฐบาลได้ยกเลิก
สัญญาดังกล่าวในภายหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 เห็นชอบให้
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบ  
การดำเนินงานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จึงได้มีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
รถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 90
วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ    
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ.
2535 มีบทบัญญัติที่ไม่เพียงพอต่อการจัดทำ จัดการและการให้
บริการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ ทำให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครมีข้อจำกัดในการ
ใช้อำนาจตามกฎหมายและไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าได้ทวีความจำเป็น
ยิ่งขึ้นอย่างมาก จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117
ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “รฟม.” เพื่อปรับปรุง
อำนาจหน้าที่ขององค์การรถไฟฟ้ามหานครให้สามารถดำเนินกิจการ
รถไฟฟ้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟ้าและ
คนโดยสารรถไฟฟ้า มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่าง
จังหวัดดังกล่าว 
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกีย่ วกับ
กิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อ
ประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ต่อมาได้มี “พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้อง
กั บ การโอนอำนาจหน้ า ที ่ ข องส่ ว นราชการให้ เป็ น ไปตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545”  และ
“พระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอำนาจหน้ า ที ่ ข องส่ ว น
ราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2545” โอนอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาเป็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม
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Traffic problem in the Bangkok Metropolitan area
continually deteriorated until the year B.E. 2514 (1971) when
the Thai Government received the assistance of the German
Government in the form of a delegation of specialists who
undertook the study, survey and drawing up of a master plan
for traffic and transportation in Bangkok. A proposal was
thereby made for the installation of a “Mass Rapid Transit
System” to alleviate travel and traffic problems in Bangkok.
As a result thereof, the “Announcement of the National
Executive Council No. 290, dated 27th November B.E. 2515
(1972)” was issued whereby the “Expressway and Rapid
Transit Authority of Thailand” (ETA) was established with   
the objective of constructing “Expressway” to facilitate travel
by motor vehicles and “Mass Rapid Transit System” for    
the convenience of public travel by electric trains. ETA and
the Lavalin Company Group signed a contract for the Mass
Rapid Transit System Part 1 Stage 1 on 7th February B.E.
2535 (1992), but the contract was subsequently rescinded by
the Government.
Thereafter, the Council of Ministers passed a resolution
th
on 28 July B.E. 2535 (1992) to approve the establishment of
a State’s Organization, under supervision of the Prime
Minister, to carry out mass rapid transit operations in
Bangkok Metropolitan and its vicinity. In the consequence, the
Royal Decree Establishing the Metropolitan Rapid Transit
Authority, B.E. 2535 (1992)” was enacted by virtue of the
“Act on Establishment of Governmental Organizations, B.E.
2496 (1953)” (published in the Government Gazette, Vol 109,
Part 90, dated 20th August, B.E. 2535 (1992)).
Due to insufficient provisions in the Royal Decree
Establishing the Metropolitan Rapid Transit Authority, B.E.
2535 (1992) on the construction, management and provision
of mass rapid transit services, as well as the maintenance of
public safety, the Metropolitan Rapid Transit Authority
encountered constraints in the exercise of its legal powers
and was unable to provide efficient services. The situation

was further underscored by the ever increasing need for      
a mass rapid transit system. Eventually, the Mass Rapid
Transit Authority of Thailand Act, B.E. 2543 (2000) : was
enacted to establish the “Mass Rapid Transit Authority of
Thailand”, abbreviated as “MRTA” (published in the Government
Gazette, Vol 117, Part 114 A, dated 1st December, B.E. 2543
(2000)). Under this Act, the prior functions of the MRTA were
revised to enable a more systematic and efficient operation of
mass rapid transit operations under the supervision of the
Prime Minister. In this respect, the MRTA was charged with
the following objectives:
1. To carry out mass rapid transit operations in
Bangkok Metropolitan and its vicinity, including other provinces
as prescribed by Royal Decree, or between such provinces;
2. To study, analyze and prepare projects or plans
pertaining to mass rapid transit operations for the improvement
and modernization thereof;
3. To carry out businesses related to the mass rapid
transit operations or other business beneficial to the MRTA
and passengers using the mass rapid transit services. 
In due course, the “Royal Decree Amending
Provisions Corresponding to the Powers and Duties of
Government Agencies in Accordance with the Revision of
Ministries, Sub-Ministries and Departments Act, B.E. 2545
(2002), B.E. 2545 (2002)” and the “Royal Decree Transferring
the Administration and Powers and Duties of Government
Agencies in Accordance with the Revision of Ministries, SubMinistries and Departments Act, B.E. 2545 (2002), B.E. 2545
(2002)” were enacted to transfer the powers and duties of
the “Prime Minister” with respect to the MRTA to the
“Minister of Transport”.

วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์องค์กร และเป้าหมายหลัก

VISION MISSION CORPORATE GOALS
AND MAIN OBJECTIVES
12

วิสยั ทัศน์ รฟม. ได้กำหนดวิสยั ทัศน์ขององค์การในช่วงปีงบประมาณ เป้าหมายหลัก
1) รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ระยะทาง 23 กม.
2550-2554 ไว้ ดังนี้
“เป็ น องค์ ก รนำในการจั ด ให้ ม ี บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน ที ่ ม ี เริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2552 และเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ.
ประสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานสากล เพื ่ อ เพิ ่ ม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของ 2557*
2) รถไฟฟ้าสายสีนำ้ เงิน ช่วงบางซือ่ -ท่าพระ ระยะทาง 13 กม.
ประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ”
และช่วงหัวลำโพง-บางแค ระยะทาง 14 กม. เริ่มก่อสร้างภายในปี
ภารกิจ จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะ พ.ศ. 2554 และเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2559* 
3) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ระยะทาง
ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2550-2554 ไว้ดังนี้
1) จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป 12 กม. และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กม. เริ่มก่อสร้าง
ตามมาตรฐานสากลและแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยมีผลกระทบต่อ ภายในปี พ.ศ. 2553 และเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2557*
4) ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีจำนวน
ประชาชนน้อยที่สุด 
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
เฉลี
่ยร้อยละ 5 ต่อปี
2) จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัย
5) ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ
ตรงเวลา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานให้เป็นไป 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
6) ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 70
ตามสัญญา
รู
้
จ
ั
ก
องค์
กร และให้ความเชื่อถือการทำงานขององค์กร
4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ระบบ
7) มีรายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์
ขนส่งมวลชนมีบริการที่ดีตามความต้องการของประชาชน 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้เป็น รวมกันในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท** 
8) มีระบบฐานข้อมูลด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์
ศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ภายในปี
2552
6) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
9) บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการทำงาน
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และสนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
10) มีระบบสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพตามแผน
ขนส่งมวลชน
แม่บท
11) บุคลากรร้อยละ 80 มีระดับความสามารถ (competency)
เป้าประสงค์องค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน  
ตามมาตรฐานที่กำหนด
รฟม. ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้ ดังนี้
1) บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่
หมายเหตุ * เป็นเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานทีไ่ ด้นำเสนอคณะกรรมการ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
รฟม. ทราบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
** มีสมมุติฐานว่า ภาวะเศรษฐกิจปี 2553 ดีขึ้นกว่าปี 2552 และ
ขององค์กร
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้เช่าหรือการให้สิทธิใดๆ
3) องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
สำหรับพื้นที่บนหรือเหนือแนวสายทางอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้า
4) มีธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายและสร้างผลกำไร
ใต้ดิน และพื้นที่ด้านบนรอบๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย
5) องค์กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้
เฉลิมรัชมงคล ซึ่งได้มีการก่อสร้างสถานีหรืออุโมงค์ใต้ดินไปแล้ว
6) องค์กรเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้า
และไม่ใช่ปากทางเข้า-ออกสถานี และมีมลู ค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท
ขนส่งมวลชน
7) มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
9) บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานเทียบเท่าองค์กรชั้นนำ
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Vision :- The MRTA has set its vision during the fiscal years
2007-2011 as follows :
“To be a leading organization in providing the efficient mass rapid
transit service in accordance with international standards in order
to enhance the people’s quality of life and increase the country’s
competitive potential.” 
Mission :- According to vision, the MRTA has set its mission
during the fiscal years 2007-2011 as follows :
1) To provide the assigned mass rapid transit system in
accordance with international standard and to be completed on
target  with minimal impact to the public. 
2) To provide a convenient, safe, and punctual mass
rapid transit system with regard to the satisfaction of passenger. 
3) To supervise the operations of the concessionaire to
be in compliance with the contract.
4) To promote, support and implement various activities
for good service of mass rapid transit system according to the need
of the people. 
5) To study, analyze and develop the organization to be
knowledge center on the mass rapid transit system. 
6) To carry out business related to M.R.T. business for
benefit of passengers and encourage the development of mass
rapid transit system.

Main objectives
1) The construction of The Purple Line Project, Bang Yai
- Bang Sue section with the route length of 23 km. start within
the year 2009 and will be opened in the year 2014. * 
2) The construction of The Blue Line Project, Sue - Tha
Phra section with the route length of 13 km. and the Hua
Lamphong - Bang Khae section with the route length of 14 km.
start within the year 2011 and will be opened in year 2016. *
3) The construction of The Green Line Project,  Mor Chit
- Saphan Mai section with the route length of 12 km. and Bearing
- Samut Prakan section with the route length of 13 km. start
within the year 2010 and will be opened in the year of 2014. *
4) The amount of M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
passengers increase in average 5 percent per year. 
5) 80% of M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
passengers are satisfied with its service. 
6) 70% of people in Bangkok and its vicinity trust the
organization and accredit  its performance. 
7) The total revenue from business, services and assets  
management  are not  less than 70 million baht. **
8) The full information technology system shall be
complete in the year 2009. 
9) 80% of personnel satisfy to work with the organization.
10) The organization has an advanced and efficient
information technology system. 
11) 80% of personnel have the organization standard
competency.

Corporate Goals :- The MRTA has set its corporate goals
as follows :
1) The service of mass rapid transit covers more areas
Note
of Bangkok and its vicinity.
2) The stakeholders are satisfied with the organization’s
performance.
3) The organization holds a good image.
4) The organization has various and profitable business
related to mass rapid transit system. 
5) The organization is financially self-reliance.
6) The organization becomes a knowledge center on
mass rapid transit system.
7) The organization has a highly effective internal process
management.
8) The organization has an advanced and efficient
information technology system. 
9) The organization has personnel with capabilities equal
to the ones of leading organizations.

* The MRTA Board of Directors meeting on 22 July 2009
approved the implementation plan. 
** Base on the assumption that economic condition in year 2010
is better than year 2009 and the Cabinet approve the lease
or grant any area on or above the tunnel alignment and       
underground station, the above area of underground stations   
or tunnels around the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
and the area that are not station entrances and also the value
is over than 10 million baht.

ผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.

ORGANIZATION CHART
OF MRTA
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สำนักผู้ว่าการ
Office of
the Governor

กองอำนวยการ
Administrative
Affairs Division

กองประชาสัมพันธ์
Public Relations
Division

กองกิจกรรมพิเศษ
Special Affairs
Division

รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

Deputy Governor (Strategy and Planning)

Deputy Governor (Engineering and Construction)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information
Technology Center
ฝ่ายกลยุทธ์

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

Strategy
Department

Technical
Department

Accounting and
Finance Department

กองกลยุทธ์และ
แผนงาน
Strategy and
Planning Division 
กองประเมินผล
และบริหารผล
การดำเนินงาน
Evaluation and
Performance
Management
Division
กองบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal
Control Division

กองวิชาการ
Technical Division
กองสิ่งแวดล้อม
Environment
Division

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
และสถาปัตยกรรม
และเครื่องกล
Civil Engineering
and Architecture
Department

กองบัญชี
Accounting
Division

กองวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Division

กองการเงิน
Finance Division

กองสถาปัตยกรรม
Architecture
Division

กองงบประมาณ
และเงินกู้
Budgeting and
Loan Division

ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง

ฝ่ายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

Construction
Management
Department

Land Acquisition
Department

กองวิศวกรรม
ระบบรถไฟฟ้า
M&E System
Engineering
Division

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 1
Construction
Management
Division 1

กองแผนงานจัด
กรรมสิทธิ์
Land Acquisition
Planning Division

กองวิศวกรรม
ไฟฟ้าเครื่องกล
Electrical and
Mechanical
Engineering
Division

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 2
Construction
Management
Division 2

Electrical and
Mechanical Engineering
Department

กองกำกับงาน
ระบบรถไฟฟ้า
M&E System
Supervisory
Division

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 3
Construction
Management
Division 3

กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
Land Acquisition
Division 1
กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
Land Acquisition
Division 2
กองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
Land Acquisition
Division 3

ผู้ว่าการ
Governor
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ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor

สำนักตรวจสอบ
Audit Office

สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Safety Occupational Health
and Environment Office

กองตรวจสอบทั่วไป
General Audit
Division

กองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
Account and
Finance Audit Division

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

Deputy Governor (Operations)

Deputy Governor (Administration)

ฝ่ายปฏิบต
ั กิ าร
Operations
Department

กองเดินรถ
System
Operations
Division
กองบำรุงรักษา
Maintenance
Division

ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและกูภ้ ยั

ฝ่ายธุรกิจและ
บริหารสินทรัพย์

Security and
Business and Property
Rescue Department
Management
Department

กองรักษาความ
ปลอดภัย
Security Division
กองกู้ภัย
Rescue Division
สถาบันฝึกอบรม
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ดับเพลิง-กู้ภัย
Security, Fire and
Rescue Training
Institute

กองวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ
Business Planning
and Development
Division
กองบริหารธุรกิจ
และสินทรัพย์
Business and
Property
Management
Division
กองบริหาร
สัมปทาน
Concession
Management
Division

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

ฝ่ายกฎหมาย

General
Administration
Department

Legal Affairs
Department

กองทรัพยากร
บุคคล
Human Resource
Division
กองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน
Human Resource
and Work System
Development
Division
กองบริหารพัสดุ
Supply Division
กองสถานที่และ
ยานพาหนะ
Office Building
and Vehicles
Division

กองนิติการ
Juristic Act
Division
กองสัญญา
Contract Division
กองคดีและวินัย
Litigation and
Disciplinary
Division
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.

BOARD
OF DIRECTORS
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นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
Mr. Suphoth Sablom

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

56 ปี
27 กุมภาพันธ์ 2496

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2514-2519 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) 
• พ.ศ. 2545 นักบริหารระดับสูง นบส.1 รุ่นที่ 36 (ก.พ.)
• พ.ศ. 2545-2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 45
• พ.ศ. 2547 ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง รุ่น 16
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• อธิบดีกรมทางหลวง
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการบริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
• กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2520 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย 
• พ.ศ. 2521 นายช่างโยธา 3 กองควบคุมการก่อสร้างโครงการย่อย
กรมชลประทาน 
• พ.ศ. 2521-2541 วิศวกรโยธาออกแบบทางหลวง ระดับ 3-8
กองสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2541-2544 ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง 
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2544-2546 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหาร 9)
• พ.ศ. 2546-2549 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2549-2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10)
• พ.ศ. 2551-2552 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Age		
Date of Birth		

56
February 27, 1953

Education

• 1971-1976 : Bachelor of Engineering (Civil Engineering),

King Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi

• 2002 : College of Senior Executive Management, Course 1

(Class 36) (Office of Civil Service Commission)

• 2002-2003 : National Defence College (Class 45)
• 2004 : Chief Information Technology (Class 16)
Present Position

• Director-General, Department of Highways
Other Positions

• Member, Board of Directors, Don Muang Tollway Public Co., Ltd.
• Member, Board of Directors, State Railway of Thailand
Experience Positions

• 1977 : Security Officer 3, Department of Labour, Ministry of Interior
• 1978 : Civil Engineer 3, Sub-construction Project Control     

Division, Royal Irrigation Department

• 1978-1998 :Civil Engineer for Highway Design 3-8, Survey and

Design Division, Department of Highways, Ministry of Transport

• 1998-2001 : Director, Training Division, Department of      

Highways, Ministry of Transport

• 2001-2003 : Assistant Permanent Secretary, Ministry of Transport
• 2003-2006 : Deputy Director-General, Department of Rural

Roads, Ministry of Transport
• 2006-2008 : Inspector-General, Ministry of Transport
• 2008-2009 : Director-General, Department of Rural Roads
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นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
Mr. Vicharn Kunagulsawat

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

58 ปี
8 พฤษภาคม 2494

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
• นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 41
• การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 47

Age		
Date of Birth
Education

• Bachelor of Engineering, Kasetsart University
• Master of Public Administration, National Institute of Development

Administration
• College of Senior Executive Management, Course 1 (Class 41)
• National Defence College (Class 47)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
- 

• พ.ศ. 2539 โยธาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
• พ.ศ. 2539 โยธาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• พ.ศ. 2540 โยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี
• พ.ศ. 2541 ผูอ้ ำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการ
• พ.ศ. 2544 นายช่างใหญ่ด้านออกแบบและก่อสร้างทาง
กรมโยธาธิการ
• พ.ศ. 2545 ผูอ้ ำนวยการสำนักบำรุงรักษา
และอำนวยความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท
• พ.ศ. 2547-2551 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

58
May 8, 1951

• Director-General, Department of Rural Roads

-

• 1996 : Provincial Officer for Public Works, Samut Prakarn Province
• 1996 : Provincial Officer for Public Works, Prachuap Kirikhan

Province

• 1997 : Provincial Officer for Public Works, Petchburi Province
• 1998 : Director, Rehabilitation and Maintenance Division,     

Department of Public Works
• 2001 : Chief Engineer for Road Design and Construction,    
Department of Public Works
• 2002 : Director, Bureau of Maintenance and Traffic Safety   
Department, Department of Highways
• 2004-2008 : Deputy Director-General, Department of Rural
Roads
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นายเข็มชัย ชุติวงศ์
Mr. Khemchai Chutwongse

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

55 ปี
27 กันยายน 2497

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2515 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• พ.ศ. 2519 เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• พ.ศ. 2523 LL.M. (Harvard University) 
• พ.ศ. 2546 Directors Certification Program (Class 29)
Thai Institute of Directors (IOD)
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• รองอัยการสูงสุด

Age
Date of Birth

55
September 27, 1954

Education

• 1972 : Bachelor of Laws (1st Class Honor) Chulalongkorn University
• 1976 : Thai Barrister - at Law  (Honor), Institute of Legal  


Education of the Thai Bar

• 1980 : LL.M. (Harvard University)
• 2003 : Directors Certification Program (Class 29) Thai Institute

of Directors (IOD)

Present Positions

• Deputy Attorney General
Other Positions

• 2003-present : Board Member, National Science and Technology
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
Development Agency 
• 2005-present : Civil Service Commissioner, Office of Civil   
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Service Commission
• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและ
• 2003-present : Member, Council of State
ระเบียบราชการ สำนักงาน ก.พ.
• 2000-present : Director, Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.
• พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน กรรมการกฤษฏีกา
• พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2520-2521 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• พ.ศ. 2523-2524 อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2524-2526 อัยการประจำกอง กองคดี กรมอัยการ
• พ.ศ. 2526-2527 อัยการประจำกอง กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2527-2534 อัยการประจำกรม กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
• พ.ศ. 2534-2536 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคุ้มครองสิทธิ
และให้ความช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน
• พ.ศ. 2536-2537 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงนนทบุรี
• พ.ศ. 2537-2538 อัยการจังหวัดปทุมธานี
• พ.ศ. 2538-2543 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
• พ.ศ. 2543-2546 อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ
• พ.ศ. 2546-2552 รองอธิบดีกรมการฝ่ายปรึกษา

Experience Positions

• 1977-1978 : Lecturer, Faculty of Law, Chulalongkorn University
• 1980-1981 : Assistant State Attorney, Criminal Division,    

Department of Public Prosecution

• 1981-1983 : Attorney for Division, Litigation Division, Department

of Public Prosecution

• 1983-1984 : Attorney for Division, Special Advisor Division, 


Department of Public Prosecution

• 1984-1991 : Attorney for Department, Special Advisor Division,

Department of Public Prosecution

• 1991-1993: Provincial Attorney for Department, Office of

Protection and Assistance of Legal Rights to people

• 1993-1994 : Provincial Attorney, Nonthaburi District Court
• 1994-1995 : Attorney, Pathumthanee Province
• 1995-2000 : Expert Attorney, Office of Legal Adviser
• 2000-2003 : Special Prosecutor, Department of Contract Discussions
• 2003-2009 : Deputy Director-General, Department of Legal Counsel
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นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
Mr. Athapol Yaisawang

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

59 ปี
22 ธันวาคม 2493

ประวัติการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• รองอัยการสูงสุด

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

- 

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2515-2518 อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• พ.ศ. 2518 อัยการผู้ช่วย
• พ.ศ. 2529-2531 อัยการจังหวัดเลย
• พ.ศ. 2537-2540 อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน
• พ.ศ. 2544-2545 รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ
• พ.ศ. 2545-2546 รองอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
• พ.ศ. 2546-2548 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ
• พ.ศ. 2548-2549 อธิบดีฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
• พ.ศ. 2549-2550 ผู้ตรวจราชการอัยการ
• พ.ศ. 2550-2552 หัวหน้าผู้ตรวจราชการอัยการ

Age
Date of Birth

59
December 22, 1950

Education

• Bachelor of laws (2nd Class Merit) Thammasat University
• Thai Barrister - at law, Institute of Legal Education of

the Thai Bar
• Master of laws, Thammasat University
• Honorary Doctoral Degree in laws, Ramkamhaeng University  
Present Positions

• Deputy Attorney General 
Other Positions

- 

Experience Positions

• 1972-1975 : Lecturer, Faculty of Laws, Ramkamhaeng University
• 1975 : Assistant State Attorney
• 1986-1988 : Attorney, Loei Province   
• 1994-1997 : Special Prosecutor, Department of Policy

and Planning

• 2001-2002 : Deputy Director - General, Department

of Technical 

• 2002-2003 : Deputy Director - General, Department

of Attorney Committee 

• 2003-2005 : Director - General, Department of Special Case 
• 2005-2006 : Director-General, Department of Attorney

Committee
• 2006-2007 : Inspector - General for Attorney
• 2007-2009 : Chief Inspector - General for Attorney
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พลตำรวจโท สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
Pol. Lt. Gen. Somyot Poompanmoung

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

55 ปี
27 ธันวาคม 2497

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.)
• ปริญญาโท เอกรัฐศาสตร์การเมือง (ประเทศอินเดีย)
• สำเร็จหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18
• สำเร็จหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 17
• สำเร็จหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปอ.) รุ่นที่ 47
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงการคลัง
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ประวัติการทำงาน

• 2546 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
• 2547 : รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
• 2547 : จเรตำรวจ
• 2549 : ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
• 2551 : จเรตำรวจ (สัญญาบัตร 8)
• 2551 : ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
• 2551 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Age
Date of Birth

55
December 27, 1954

Education

• Bachelor’s Degree in Public Administration,

Royal Police Cadet Academy

• Master of Political Science (India)
• Senior Police Officers Course, Class 18th,

Police College, Police Education Bureau
• The National Defence Joint Public and Private Sectors
Regular Course, Class 17th, National Defence College
• The National Defence Joint Public and Private Sectors
Regular Course, Class 47th, National Defence College
Present Position

• Assistant Commissioner General
Other Positions

• Board Member, Thailand Post Co.,Ltd., Ministry of Finance
• Board Member, Provincial Waterworks Authority,

Ministry of Interior

Experience Position

• 2003 : Assistant Commissioner of Immigration Bureau
• 2004 : Deputy Commissioner of Immigration Bureau
• 2004 : Deputy Inspector General 
• 2006 : Commissioner attached to Office of the Commissioner
General, Royal Thai Police 
• 2008 : Inspector General (Level 8)
• 2008 : Commissioner of Central Investigation Bureau
• 2008 : Assistant Commissioner General
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นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
Mr. Chairat Joomwong

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

60 ปี
24 กันยายน 2492

ประวัติการศึกษา

• ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร
• ประกาศนียบัตร ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
กระทรวงศึกษาธิการ
• ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 1
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความและที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน  

• กรรมการและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ
• คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ
• อนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
• เจ้าของ และหัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายชัยรัตน์นิติกิจ
ประวัติการทำงาน

• เจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมาย ในหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนหลายแห่ง 
• ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเอกชน
• อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน สภาทนายความ
• กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
• อนุกรรมาธิการ ฝ่ายวิชาการฯ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
• กรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ด้านเสียงฯ เนือ่ งจากการเปิดใช้สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Age
Date of Birth

60
September 24, 1949

Education

• Certificate in Technical Education, Phranakorn Teachers’ College
• Certificate of High School Special Teachers, Ministry of Education
• Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University
• Certificate in Administrative Law Class 1, Institute of Legal   

Education of the Thai Bar

• Certificate in Labor Law Class 1, Institute of Legal Education

of the Thai Bar

Present Position

• Member, Consumer Protection Board, Lawyers Council of Thailand

and Legal Consultant, Foundation of Consumers

Other Positions

• Committee Member and Legal Consultant, Foundation of Consumers
• Member, Consumer Protection Board, Lawyers Council of Thailand
• Member, Committee on Dispute Mediation, Lawyers Council

of Thailand

• Member, Committee on the Environment, Lawyers Council  

of Thailand

• Member, Sub-committee for Consumer Complaint Mediation,

Office of the Consumer Protection Board, Prime Minister’s Office
• Owner of Chairat Nitikij Legal Office
Experience Positions

• Legal Officer in several government and private agencies
• General Manager in a Private Company
• Registration Sub-committee, Lawyers Council of Thailand
• Committee to Consider Draft Legislation, Ministry of Justice
• Sub-Committee of Academic, Draft Constitution Council      

B.E. 2550

• Tri-partite Committee to resolve the impact of noise from    

Suvannabhumi Airport
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นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
Mr. Teerapat Santimataneedol

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

57 ปี
25 เมษายน 2495

Age
Date of Birth

57
April 25, 1952

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Development Administration
• Bachelor of Arts in Information Science, Sukhothaithammathirat
Open University
• Course of Lecturer on Administration, Office of Civil Service
Commission
• Course of Human Resources Management in Globalization,  
Office of Civil Service Commission
• Regular Main Course, College of the Land Army
• College of Senior Executive Management (Class 29), Office  
of Civil Service Commission
• National Defence College (Class 44)
• King Prjadhipok’s Institute, Course in Political Democracy for
the Executives, Class 8
• Directors Certification Program, Class 104

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านบริหาร สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานในยุคโลกาภิวัฒน์
สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการศึกษาวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 42
• ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 29 สำนักงาน ก.พ.
• ผ่านการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
• ผ่านการศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครอง
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
• ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับกรรมการ รุ่นที่ 104
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

- 

ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2536 ผูอ้ ำนวยการกองควบคุมพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2538 ผูอ้ ำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2541 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.
• พ.ศ. 2546 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

• Bachelor of Arts in Economics, Kasetsart University
• Master of Public Administration, National Institute of         

Present Position

• Chief of Inspector-General, Prime Minister’s Office
Other Positions

-

Experience Positions

• 1993 : Director, Narcotics Crop Control Division, Office of    

the Narcotics Control Board

• 1995 : Director, Policy and Planning Division, Office of the   

Narcotics Control Board

• 1998 : Deputy Secretary-General , Narcotics Control Board
• 2003 : Inspector-General, Prime Minister’s Office
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นายสรร วิเทศพงษ์
Mr. Sun Vithespongse

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

55 ปี
13 เมษายน 2497

Age
Date of Birth

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positons

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• พ.ศ. 2519 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทัสเมเนีย
• พ.ศ. 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
• ที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
• กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
• บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
• พ.ศ. 2523-2525 เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสหการ 3-4 กรมวิเทศสหการ
• พ.ศ. 2525-2531 เศรษฐกร 4-5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2531-2534 Assistant Director ASEAN Secretariat 
• พ.ศ. 2534-2537 เศรษฐกร 5-7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2537-2539 Executive Director’s Assistant World Bank
• พ.ศ. 2537-2541 Alternative Executive Director World Bank
• พ.ศ. 2541-2542 เศรษฐกร 8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2542-2544 ผู้อำนวยการกองนโยบายเงินกู้
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

55
April 13, 1954

• 1976 : Bachelor of Economics, University of Tasmania
• 2004 : National Defence College (Class 46)
• Executive Advisor, Ministry of Finance
• Financial Institution Development Fund
• Suvannabhumi Airport Hotel Co., Ltd.
• 1980-1982 : Officer of Technical and Economic Cooperation

3 - 4, Department of Technical and Economic Cooperation
• 1982-1988 : Economist 4 - 5, Fiscal Policy Office
• 1988-1991 : Assistant Director, ASEAN Secretariat
• 1991-1994 : Economist 5 - 7, Fiscal Policy Office
• 1994-1996 : Executive Director’s Assistant, World Bank
• 1994-1998 : Alternative Executive Director, World Bank
• 1998-1999 : Economist 8, Fiscal Policy Office
• 1999-2001 : Director, Loan Policy and Management Division,
Fiscal Policy Office
• 2001-present : Deputy Director-General, Public Debt        
Management Office
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นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
Mr. Pongpanu Svetarundra

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

50 ปี
24 มีนาคม 2502

Age
Date of Birth

ประวัติการศึกษา

Educations

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

• B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand
• M.A. (Economics), Northwestern University, U.S.A.
• ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
• กรรมการคณะกรรมการการลงทุนและคณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักดิ์
ประวัติการทำงาน

• ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

50
March 24, 1959 

• B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand 
• M.A. (Economics), Northwestern University, USA
• Director-General, Public Dept Management Office,

Ministry of Finance

Other Position

• Director, Bank Thai PCL
• Director, Competition Policy Commission
• Director, Investment Committee of Vayupak Fund

and Vayupak Fund Steering Committee

Experience Positions

• Director, International Economic Policy Division,

Fiscal Policy Office
• Senior Expert in Finance, Fiscal Policy Office
• Deputy Director General, Fiscal Policy Office
• Fiscal Policy Advisor, Ministry of Finance
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นายระพินทร์ จารุดุล
Mr. Rapin Charutula

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

60 ปี
4 มกราคม 2492

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

Age
Date of Birth
Education

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Khon Kaen       

University
• Bachelor of Business Administration, Sukhothaithammathirat 

Open University
• Certificate, National Defence College

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- 

• ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
• รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

60
January 4, 1949

• Inspector-General, Ministry of Transport

-

• Assistant Secretary-General, Commission for the Management

of Road Traffic

• Deputy Director-General, Office of Transport and Traffic Policy

and Planning

• Inspector-General, Ministry of Transport
• Director-General, Department of Rural Roads
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นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
Mr. Tawalyarat Onsira

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

58 ปี
4 ธันวาคม 2494

Age
Date of Birth

ประวัติการศึกษา

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่น 28
• วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 46
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2517 เข้ารับราชการกระทรวงคมนาคม 
• พ.ศ. 2541 รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
• พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
• พ.ศ. 2550 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวงคมนาคม

58
December 4, 1951

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Kasetsart University
• College of Senior Executive Management, Course 1 (Class 28)
• National Defense College (Class 46) 
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport 
• Chairman of the Board of Directors, State Railway of Thailand
• Member, Board of Directors, Industrial Estate Authority

of Thailand  

Experience Positions

• 1974 : Government officer at Ministry of Transport 
• 1998 : Deputy Director - General, Marine Department
• 2004 : Director - General, Marine Department
• 2007 : Inspector - General, Ministry of Transport 
• 2008 : Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport
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นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
Mr. Somsak Chotrattanasiri

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

52 ปี
13 กันยายน 2500

Age
Date of Birth

52
September 13, 1957

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท พบ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• วปอ. 2549 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2549
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

• Senior Advisor, Bureau of the Budget 

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

- 

ประวัติการทำงาน
• พ.ศ. 2544-2545 ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณเศรษฐกิจ 6  
สำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 2  
สำนักจัดทำงบประมาณด้านโครงสร้างเศรษฐกิจพืน้ ฐานและเทคโนโลยี
• พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวง
คมนาคม 2 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช.
• พ.ศ. 2548-2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 ชช.) ปฏิบัติราชการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 9 รักษาการใน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการผลิตและ
สร้างรายได้ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดทำ
งบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2550-2551 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการ
ผลิตและสร้างรายได้ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้าน
สังคม 1

• B.A. (Political Science), Kasetsart University
• M.A. (Public Administration), National Institute of

Development Administration 

• National Defence College  
Present Position
Other Positions

- 

Experience Positions

• 2001-2002 : Director of Economic Budget 6, Office of

Economic Policy Analyzing 

• 2003 : Director of Policy Section for Ministry of

Transportation 2, Macro Economic Structure
and Technology Budget Preparation Office
• 2004-2005 : Director of Policy Section for Ministry of
Transportation 2, Economic Sector Budget Preparation Office 4
• 2005 : Budget Analyzing Officer 9
• 2005-2007 : Expertise on Policy Strategy (Budget Analyzing,
Officer 9), working as Director of Economic Sector Budget
Preparation Office 4
• 2007 : Budget Analyzing Officer 9 acting for Director of
Economic Sector Budget Preparation for Productivity and
Revenue working as Director of Economic Sector Budget
Preparation Office 4
• 2007-2008 : Director of Economic Sector Budget Preparation
for Productivity and Revenue working for Director of
Economic Sector Budget Preparation Office 4
• 2008 : Director of Economic Sector Budget Preparation Office 4
• 2008-Present : Director of Social Sector Budget Preparation
Office 1
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
Mrs. Soithip Trisuddhi

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

54 ปี
17 มกราคม 2498

ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 (ก.พ.)
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
• หลักสูตรการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2520-2532 นักวิชาการสื่อสาร กรมไปรษณีย์โทรเลข
• พ.ศ. 2532-2545 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2545-2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2550-2551 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

Age
Date of Birth

54
January 17, 1955

Education

• B.A. in Liberal Arts, Thammasat University
• B.A. in Law, Thammasat University
• M.A. in Mass Communications, Thammasat University
• College of Senior Executive Management, Class 28

(Office of Civil Service Commission)
• National Defence College (Class 45)

• Course in Political Democracy for the Executives, Class 10
Present Position

• Director-General, Office of Transport and Traffic Policy

and Planning

Other Positions

• Board Member, Airports of Thailand Public Co., Ltd.
Experience Positions

• 1977-1989 : Communication Officer, Post and Telegraph   

Department

• 1989-2002 : Director, Office of the Secretary to the Minister

of Transport

• 2002-2006 : Inspector-General, Ministry of Transport
• 2007-2008 : Chief of Inspector-General, Ministry of Transport
• 2008-present : Director-General, Office of Transport

and Traffic Policy and Planning
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ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
Dr. Poramatee Vimolsiri

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

49 ปี
8 พฤษภาคม 2503

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2524-2527 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• พ.ศ. 2528-2529 ปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลดัน เมืองออดดาวา แคนาดา 
ตำแหน่งในปัจจุบัน

Age
Date of Birth

49
May 8, 1960

Education

• 1981-1984 : Bachelor of Economics, Chulalongkorn University
• 1985-1986 : Master of International Affairs, University of   

Columbia, New York, USA.

• Ph.D. of Economics, Carleton University, Ottawa, Canada
Present Position

• Senior Advisor in Policy and Planning, Office of National     

Economic and Social Development Board (NESDB)

• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Positions

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• Board Member, Thailand Productivity Institute

• คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) 
• คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2530-2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
กองวางแผนส่วนรวม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• พ.ศ. 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 กองวิเคราะห์
และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองวิเคราะห์
และประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2540 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะห์และ
ประมาณการเศรษฐกิจ
• พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการกองวางแผนส่วนรวม
• พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
• พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• Board Member, Neighboring Countries Economic Development

Cooperation Agency

Experience Positions

• 1987-1993 : Policy and Plan Analyst 4, Public Planning     

Division, NESDB

• 1994 : Policy and Plan Analyst 5, Economic Analysis and     

Projection Division

• 1995 : Policy and Plan Analyst 6, Economic Analysis and     

Projection Division

• 1997 : Head of Planning Technique Working Group, Economic

Analysis and Projection Division
• 1999 : Director, Public Planning Division
• 2002 : Director, Macroeconomic Office
• 2005-present : Senior Adviosor in Policy and Planning, Office
of National Economic and Social Development Board (NESDB)
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นายอุดม พัวสกุล
Mr. Udom Puasakul

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

58 ปี
11 พฤศจิกายน 2494

ประวัติการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ประวัติการทำงาน

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
• ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
• ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
• ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

Age
Date of Birth

58
November 11, 1951

Education

• B.A. (Political Science), Chiang Mai University
• M.A. (Political Science), Chiang Mai University 
Present Position

• Director-General, Department of Public Works and Town &

Country Planning

Other Positions

• Chairman of the Board of Directors, Provincial Electricity

Authority 

• Member, the Board of Directors, Provincial Water works

Authority  

Experience Positions

• Deputy Secretary-General to the Prime Minister
• Governor to Lampoon Province 
• Governor to Chiang Rai Province 
• Governor to Authaithani Province
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นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง
Mr. Wichien Jungrungruang

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

54 ปี
10 กันยายน 2498

ประวัติการศึกษา

• พ.ศ. 2520 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
(โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• พ.ศ. 2544 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• พ.ศ. 2533 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสง่ิ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน

• พ.ศ. 2538 รักษาการผูอ้ ำนวยการกองประปาชนบท กรมอนามัย
• พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม เขต 5  
นครราชสีมา กรมอนามัย
• พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการกองประปาชนบท กรมอนามัย
• พ.ศ. 2545 ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
• พ.ศ. 2550 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
• พ.ศ. 2551 รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2551 เลขาธิการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Age
Date of Birth

54
September  10, 1955

Education

• Bachelor of Engineering, Agricultural Engineering (Civil),

Khon Kaen University

• Bachelor of Public Health, Occupational Health and Safety,

Sukhothai Thammathirat Open University

• Mater of Science, Environmental Technology, Mahidol University
Present Position

• Secretary-General, Office of Natural Resources and

Environmental Policy and Planning 

Other Positions

• Member Board of Directors, Tourism Authority of Thailand  
Experience Positions

• 1995 : Acting Director of Rural Waterworks, Department

of Health 

• 1996 : Director of Center of Environmental Health Div.5,

Department of Health

• 1996 : Director of Rural Waterworks, Department of Health
• 2002 : Director of Bureau of Water Management division,

Department of Water Resource
• 2007 : Deputy Director-General, Pollution Control Department
• 2008 : Deputy Secretary-General, Office of Natural Resource
and Environmental Policy and Planning     
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นางนิศากร โฆษิตรัตน์
Mrs. Nisakorn Kositratna

อายุ
วัน เดือน ปีเกิด

58 ปี
15 กันยายน 2494

ประวัติการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Science (Environmental Technology & Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ตำแหน่งในปัจจุบัน

• เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

Age
Date of Birth

58
15 September 1951

Educations

• B.Sc. (Chemical Technology), Chulalongkorn University
• M.Sc. (Environment Technology Management),

Asian Institute of Technology 

Present Position

• Secretary-General, Office of Natural Resources

and Environmental Policy and Planning

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Position

ประวัติการทำงาน

Experience Positions

• คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ 
• ผู้อำนวยการกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
• รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
• รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• Board Member, Tourism Authority of Thailand 
• Director, Water Quality Management Division 
• Director, Solid and Hazardous Substances Management

Division

• Deputy Director-General, Pollution Control Department
• Deputy Director-General, Environmental Quality Promotion

Department
• Deputy Secretary-General, Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning
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นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
Mr. Pongsak Semson

อายุ		
วัน เดือน ปีเกิด		

58 ปี
7 กุมภาพันธ์ 2494

Age
Date of Birth

58
February 7, 1951

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโททางการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางด้านการบริหารและการจัดการ
จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
• ประกาศนียบัตรทางด้านการบริหารการคลังและงบประมาณ
จากสถาบันการบริหารงานภาษีอากร ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ สาขาทฤษฎีการเมืองและการปกครองไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายปกครอง นโยบาย
สาธารณะและรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education

ตำแหน่งในปัจจุบัน
• ปลัดกรุงเทพมหานคร (นักบริหาร 11) 

• Permanent Secretary, Bangkok Metropolitan Administration   

• B.A. (Political Science), Chiang Mai University
• M.A. (Political Science), Thammasat University
• M.B.A. (Business Administration), National Institute of        

Development Administration

• Graduate Certificate in Senior Management, Manchester      

University, UK.

• Certificate in Public Budgeting and Finance Management,    

Institute for Tax Administration, USA.

• Ph.D. (Political Science), Chulalongkorn University
Present Position

(BMA)

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Position

ประวัติการทำงาน
• วิทยากรตรี งานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
• เจ้าพนักงานปกครอง 5 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานปกครอง
สำนักงานเขตยานนาวา
• เจ้าพนักงานปกครอง 5 ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
• เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 หัวหน้างานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
• เจ้าพนักงานปกครอง 6 หัวหน้างานปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการ
บริหารและการปกครอง และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
พัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 เลขานุการสำนักการคลัง
• เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดเก็บรายได้ 8  ผู้อำนวยการกองรายได้
สำนักการคลัง
• บุคลากร 8 ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง
• ผูต้ รวจราชการ 10 หัวหน้าคณะผูต้ รวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
• นักบริหาร 10 รองปลัดกรุงเทพมหานคร

Experience Positions

- 

-

• Assistant Lecturer, Secretarial Work of BMA Permanent Secretary 
• Acting Chief of Administrative Works, Yannawa District Office
• Government Help at the Office of Secretarial Work of        

Bangkok Governor

• Head of Secretarial Work of BMA Permanent Secretary
• Head of Administrative Works, Phranakorn District Office
• Head of Management and Administration Development       

Division and Acting Head of Policy Development Division,    
Office of Policy and Planning, BMA
• Secretary, Fiscal Policy Office
• Director, Revenue Division, Fiscal Policy Office
• Director, Personnel Division, Office of the Permanent Secretary
for BMA
• Deputy Director, Fiscal Policy Office
• Head of Inspector-General, Office of the Permanent Secretary
for BMA
• Director, Policy and Planning Department, BMA
• Deputy Permanent Secretary, BMA

สรุปจำนวนครั้งการประชุม จำนวนผู้เข้าประชุม และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ รฟม.
ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
Number of Board Meetings, Number of Meeting Attendances
and Meeting Allowances of Members of MRTA Board of Directors in Fiscal Year
2009 (October 2008 - September 2009)
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รายชื่อกรรมการ
Name of Member of MRTA
Board of Directors
		

จำนวนครั้งการเข้าประชุม/
ค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับ
จำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
Meeting
Number of Meeting
Allowances
Attendances/ Total Number
(Baht)
of Meetings		

1. นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม  Mr. Suphoth  Sublom
2. นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์  Mr. Vicharn  Kunagulsawat
3. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ (3)  Mr. Khemchai  Chuttiwongse (3)
นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง (4) Mr. Athapol  Yaisawang
4. พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง  Pol.Lt.Gen. Somyot  Poompanmoung
5. นายชัยรัตน์  จุมวงษ์  Mr. Chairat  Joomwong
6. นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล  Mr. Teerapat  Santimataneedol
7. นายสรร  วิเทศพงษ์  Mr. Sun  Vithespongse
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ (7)  Mr. Pongpanu  Svetarundra
8. นายระพินทร์  จารุดุล (5)  Mr. Rapin  Charutula (5)
นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ (6)  Mr. Tawalyarat  Onsira
9. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  Mr. Somsak  Chotrattanasiri
10. นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์  Mrs. Soithip  Trisuddhi  
11. นายปรเมธี  วิมลศิริ  Mr. Porametee  Vimolsiri
12. นายอุดม  พัวสกุล  Mr. Udom  Puasakul
13. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  Mr. Wichien  Jungrungruang
นางนิศากร  โฆษิตรัตน์ (8)  Mrs. Nisakorn  Kositratna
14. นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์ Mr. Pongsak  Semson

12/12
11/12
3/4
5/7
10/12
12/12
9/12
1/1
9/11
3/4
7/7
10/12
12/12
6/12
10/12
4/4
8/8
9/12

123,750
90,000
27,000
45,000
81,000
99,000
72,000
9,000
81,000
18,000
63,000
90,000
99,000
45,000
90,000
27,000
72,000
81,000

ได้รับค่าเบี้ย/จำนวนครั้ง
Number of Times
of Receipt of
Meeting
Allowances

11
10
3
5
9
11
8
1
9
2
7
10
11
5
10
3
8
9

หมายเหตุ
1. อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รฟม. กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่เห็นชอบการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการ รฟม. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ อัตราคนละ 10,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (12,500 บาท/เดือน)
2. ในกรณีที่มีการประชุมเกิน 1 ครั้งในบางเดือนนั้น ไม่ว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมกี่ครั้งในเดือนนั้นๆ ก็ตาม กรรมการก็จะได้รับเบี้ยประชุมแบบเหมาจ่ายเพียงครั้งเดียว
3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านได้มีหนังสือลาออก โดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลตำรวจโท สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ครม.มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 แต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนชุดเก่าที่ลาออกโดยมีรายนามดังนี้
1. นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลตำรวจโท สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายระพินทร์  จารุดุล ได้มีหนังสือขอลาออก
6. กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งนายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม
7. กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งนายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังแทนนายสรร วิเทศพงษ์
8. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งนางนิศากร  โฆษิตรัตน์ เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนนายวิเชียง  จุ่งรุ่งเรือง
Remark
1. Meeting Allowance was revised by the Cabinet’s resolution on May 18,2004, granting approval as advised by the Ministry of Finance to pay meeting allowances to the MRTA Board of Directors at the rate of
10,000 Baht per month for each member and 25 percent more for the Chairman (12,500 Baht/month).
2. Meeting allowance as referred to above was a lump sum monthly allowance paid only once a month not wish standing there was more than one meeting in each month.
3. The chairman and the members resigned from the Board of Directors as follows:
1. Mr.Suphoth  Sublom
Chairman
2. Mr. Vicharn  Kunagulsawat
Member
3. Mr. Khemchai  Chuttiwongse
Member
4. Pol.Lt.Gen. Somyot  Poompanmoung Member
4. On January 20,2009, the Cabinet appointed the following to replace the vacancies as follows:
1. Mr. Suphoth  Sublom
Chairman
2. Mr. Vicharn  Kunagulsawat
Member
3. Mr. Khemchai  Chuttiwongse
Member
4. Pol.Lt.Gen. Somyot  Poompanmoung Member
5. Mr. Rapin  Charutula resigned from the Board of Directors.
6. Ministry of Transport appointed Mr. Tawalyarat  Onsira as representative member in the Board of Directors.
7. Ministry of Transport appointed Mr. Pongpanu  Svetarundra as representative member in the Board of Directors.
8. Office of National Resources and Environmental Policy and Planning appointed Mrs. Nisakorn  Kositratna as representative member in the Board to replace Mr. Wichien  Jungrungruang.

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผลการดำเนินงาน
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ในปี 2552 รฟม. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ
In 2009, the MRTA Board of Directors appointed      
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการ a number of Committees and Sub-Committees to carry out
รฟม. ดังนี้
some specific issues as follows :       
คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Sub-committee on Legal Affairs and Regulations
ชุดที่ 1 องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายเข็มชัย  ชุติวงศ์
นายชัยรัตน์  จุมวงษ์
นายประสิทธิ์  ศิริภากรณ์
นายทวีสิน  หิรัญวัฒน์ศิริ
นางสินี  สังข์ขาว  ภมรกูล
นายวีรศักดิ์  โชติวานิช
ผู้ว่าการ รฟม.
รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

10. ผู้อำนวยการกองนิติการ
ชุดที่ 2 องค์ประกอบ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ

1. นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยรัตน์  จุมวงษ์
อนุกรรมการ
3. นายกิจจา  แก้วปานกัน
อนุกรรมการ
4. นายอัมพร  เหลียงน้อย
อนุกรรมการ
5. นายสมพร  อาภาศิริกุล
อนุกรรมการ
6. ร้อยโท ชาญวิโรจน์  รัตนประเสริฐ อนุกรรมการ
7. นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
อนุกรรมการ
8. นายพงศ์พิเชษฐ์  จันทรพรกิจ
อนุกรรมการ
9. นายวันฉัตร  ชุณหถนอม
อนุกรรมการ
10. ผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
11. รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) อนุกรรมการ
12. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
13. ผู้อำนวยการกองนิติการ
อนุกรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ

Members of the 1st group of Sub-Committee

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mr. Khemchai  Chutiwongse
Chairman
Mr. Chairat  Joomwong
Member
Mr. Prasit  Siriphakorn
Member
Mr. Taweesin  Hiranwatsiri
Member
Mrs. Sinee  Sangkhao  Phamornkul Member
Mr. Veerasak  Chotivanich
Member
MRTA Governor
Member
MRTA Deputy Governor (Operations) Member
Director of Legal Affairs
Member and Secretary
Department
10) Director of Juristic Act Division Member
and Assistant Secretary
       
Members of the 2nd group of Sub-Committee

1) Mr. Athapol  Yaisawang
Chairman
2) Mr. Chairat  Joomwong
Member
3) Mr. Kijja  Kaewpankan
Member
4) Mr. Amporn  Liengnoi
Member
5) Mr. Somporn  Arpasirikul
Member
6) Lt. Charnvirote  Rattanaprasert Member
7) Mr. Poramate  Intarachumnum Member
8) Mr. Pongpichet  Chantarapornkit Member
9) Mr. Wanchat  Choonhathanorm Member
10) MRTA Governor
Member
11) MRTA Deputy Governor (Operations) Member
12) Director of Legal Affairs
Member
Department
and Secretary
13) Director of Juristic Act Division Member
and Assistant Secretary

14. ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของบริ ษ ั ท การบิ น ไทย จำกั ด (มหาชน)
1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และพิจารณากลั่นกรองร่าง ประเด็น “บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าใช้พื้นที่และยังไม่ได้เปิดให้บริการ   
กฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณา เชิงพาณิชย์”
และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำคัญแก่การรถไฟฟ้า
15. การควบบริษัท Metro Mall Development จำกัด บริษัท
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Triads Networks จำกัด และบริษัท BMCL Network จำกัด
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้า
ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทยมอบหมายหรือตามที่การรถไฟฟ้า คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์ประกอบ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร้องขอ
1. นายวิชาญ  คุณากูลสวัสดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ผลการดำเนินงาน
2. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
อนุกรรมการ
        คณะอนุกรรมการฯ ทัง้ 2 ชุด ได้ดำเนินการพิจารณากลัน่ กรอง 3. นายชัยรัตน์  จุมวงษ์
อนุกรรมการ
ร่างกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณา 4. นายอุทัย  ไสยสาลี
อนุกรรมการ
และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาและให้ความเห็นตามที่ 5. นายภคพล  เพ็ชรกิ่ง
อนุกรรมการ
คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายและที่ รฟม. ร้องขอ ดังนี้
6. นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี
อนุกรรมการ
1. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง 7. ผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
ประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
8. รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) อนุกรรมการ
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทนกรณีกำหนดภาระ 9. ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ในอสังหาริมทรัพย์ บน เหนือ พืน้ ดิน หรือพืน้ น้ำตามความในมาตรา 29
และบริหารสินทรัพย์
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ 10. ผู้อำนวยการกองวางแผน
อนุกรรมการ
ขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540
และพัฒนาธุรกิจ
และผู้ช่วยเลขานุการ
3. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำนาจหน้าที่
ว่าด้วยพนักงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
4. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการ รฟม.
ว่าด้วยลูกจ้าง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
5. การปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านของ รฟม. ฉบับที่ 11 มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง และพิจารณาเงินเดือนของ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือ
พนักงานผู้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
6. ร่างประกาศกำหนดเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า การกำหนด อสังหาริมทรัพย์ หรือการดำเนินธุรกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในการก่อสร้าง และการกำหนดให้การกระทำภายในเขต นโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
ปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าเป็นการกระทำที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
3. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
กำหนด
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
7. การประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว ง
ผลการดำเนินงาน
บางใหญ่-บางซื่อ
1. อนุมัติให้ รฟม. นำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ยกเลิก
8. ร่างสัญญาก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สิทธิการเช่าบริหารพื้นที่เพื่อการติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณผนัง
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
9. รู ป แบบการลงทุ น ระบบรถไฟฟ้ า และการเดิ น รถของ อาคารจอดรถ 9 ชัน้ สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว รายบริษทั มาสเตอร์ แอด
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง- จำกัด (มหาชน) และอนุมัติให้บริษัท นิวส์ เอาท์ดอร์ (ประเทศไทย)
สมุทรปราการ
จำกัด เป็นผู้เช่าบริหารพื้นที่เพื่อการติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณผนัง
10. หลักการใช้ทด่ี นิ ของสำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว โดยวิธีตกลงราคา
และมูลนิธจิ มุ ภฏ-พันธุท์ พิ ย์ เพือ่ ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรกมลาวาส เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ รฟม. สำหรับพื้นที่
11. สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา 1,256 ตารางเมตร เป็นเงินค่าตอบแทนเดือนละ 105,000 บาท (ไม่
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน) โดยมีเงื่อนไขให้
12. การตีความสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย บริษัทฯ วางหลักประกันการเสนอราคาในอัตราค่าตอบแทน จำนวน
เฉลิมรัชมงคล ข้อ 8.5 (ข) (ii) (เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์) 2 เดือน เป็นเงินจำนวน 210,000 บาท แก่ รฟม. ก่อนที่ รฟม. จะนำเรือ่ ง
13. การเรียกร้องค่าสูญเสียโอกาสกรณีคู่สัญญายกเลิกการ เสนอคณะกรรมการ รฟม. อนุมตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ ให้ รฟม. รับหลักเกณฑ์
เช่า (รายบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))
ต่างๆ ทีค่ ณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นไปหารือกับบริษทั นิวส์ เอาท์ดอร์
อำนาจหน้าที่
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Authority

14. Dispute from the Thai Airways International Public
Co., Ltd, issue “Company not yet enter into the space and
no Commercial Service launched.”
15. The company integration among Metro Mall
Development Co., Ltd, Triads Networks Co., Ltd. and BMCL
Network Co., Ltd.

Working Performance

Members

1. To give advice or suggestion and scrutinize draft
legislation, draft regulations, draft rules and draft contracts;
and to consider and give judgement on legal and contractual
issues deemed essential to MRTA.
2. To consider any other issues as assigned by
MRTA Board of Directors or as requested by MRTA.
       
Sub-Committee on Business Development
Two groups of the Sub-Committee have undertaken
and scrutinized on the draft of legislations, regulations, rules
and contract as well as have considered and gave judgement
on the legal and contractual issues as assigned by the MRTA
Board of Directors and requested by MRTA as the followings:
1. Draft of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand
ACT. ( No. ...) B.E. ....
2. Draft of Ministerial Regulation on the Determination
of the Amount of Compensation created by the Determined
Charge on the Immovable Property (On, Above or Underground
or Underneath Water) under Section 29 of the Act on
Provision of Immovable Property for Mass Transit Activity,
B.E. 2540.
3. Draft MRTA Regulation on Employee (No. ...)  
B.E. ....
4. Draft MRTA Regulation on Temporary Employee
(No. ...) B.E. ....
5. Binding to the MRTA Working Rules No.11 on
Guidelines to Recruitment Criteria and Salary Review for
highly experienced employee.
6. Draft of Announcement on Technical Requirements
for Engineering Works within the Mass Transit Protection Zone.
7. The Invitation to Bid on the Purple Line Project,
Bang Yai - Bang Sue Section.
8. Draft of the civil works construction contract, the
Purple Line Project, Bang Yai - Rat Burana, Bang Yai - Bang
Sue Section.
9. Mode of Investment for the mechanical and
electrical system and system operations for the Green Line,
Mor Chit - Sapan Mai and Baring - Samut Prakan Sections.
10. Principle of the land use for the Bureau of the
Crown Property and Jumpot-Pantip Foundation for the station
construction at Wat Mangkorn Kamalawad.
11. Rights for the commercial development under the
terms of the Agreement for the MRTA Initial System Project,
Chaloem Ratchamongkhon Line.
12. Interpretation on the Agreement for the MRTA
Initial System Project, Chaloem Ratchamongkhon Line, clause
85 (b) (ii) (Remuneration from Commercial Development)
13. Claim for the loss of opportunity in case of
termination of contract by the contractor (case of Thai Airways
International Plc., Co., Ltd.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mr. Vicharn  Kunagulsawat
Chairman
Mr. Pongpanu  Svetarundra
Member
Mr. Chairat  Joomwong
Member
Mr. Uthai  Saiyasarlee
Member
Mr. Pakapol  Pechking
Member
Mr. Chartchai  Tipsunave
Member
MRTA Governor
Member
MRTA Deputy Governor (Operations) Member
Director of Business and
Member and Secretary
Property Management Department
10. Director of Business Planning Member
and Development Division
and Assistant Secretary

Authority

1. To scrutinize the issues relating to business
development, property development and business management
as assigned by the MRTA Board of Directors or as requested
by MRTA.
2. To give advice or suggestion and defy measures
or resolutions to solve the problems on business development,
property development or business management to be in
compliance with the policy of the MRTA Board of Directors
and the Government.
3. To consider any other issues as assigned by    
the MRTA Board of Directors or as requested by MRTA
       
Working Performance

1. Giving MRTA an approval to propose the MRTA
Board of Directors to terminate the leasing rights of Master
Ad Public Co. Ltd. on management of space for installation of
advertising board at the wall of the 9-storey Park and Ride
building, Lat Prao station, and to approve News Outdoor
(Thailand) Co., Ltd. as the leaser, by price negotiation, for the
rights on management of space for installation of advertising
board thereof for the period of three years. The remuneration
to be paid monthly to MRTA for the rented space of 1,256
squremetre is 105,000 Baht (excluding of vat, tax and levy)
on the condition that the company has to lay down the
Performance Security for such proposal at rate equivalent to
210,000 Baht (two monthly renting basis) to MRTA prior to
an approval of the MRTA Board of Directors. Likewise, MRTA
had to discuss with News Outdoor (Thailand) Co., Ltd. about
all the comments made by the Sub-Committee as well as
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(ประเทศไทย) จำกัด และมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ฯ เป็นผู้พิจารณา
รายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ในการให้เช่าพื้นที่ฯ   ก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการ รฟม. ต่อไป 
2. เห็นควรให้ รฟม. พิจารณาผลตอบแทนที่ รฟม. จะได้รับ
จากการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในการดำเนินการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัดดังกล่าว ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าที่ รฟม. เคยได้รับ หรือได้รับมากกว่าเดิม เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของ รฟม. โดยมีระยะเวลาการพิจารณาผลการดำเนินงาน
ปีต่อปี ทั้งนี้ เพื่อที่ว่าหากผลการดำเนินงานดังกล่าวมีผลประกอบ
การที่ดี รฟม. จะได้สามารถเจรจาต่อรองผลตอบแทนเพิ่มเติมได้
3. เห็นชอบให้บริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด ดำเนินการ
เชื่อมต่อทางเดินระหว่างอาคาร กับทางขึ้น–ลงที่ 2 สถานีรถไฟฟ้า
สุขุมวิท บริเวณระดับพื้นดิน โดยชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อจ่าย
ครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการอนุญาตในการเชื่อมต่อฯ ตามช่วงระยะ
เวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล เป็นเงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่า
ตอบแทนรายปีในอัตราปีละ 300,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตลอดระยะเวลาการอนุญาตในการ
เชือ่ มต่อทางเดินฯ ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขของ รฟม. และให้นำเสนอ
คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาต่อไป และให้ รฟม. แจ้งขอสงวนสิทธิ์
เปลี ่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ในการคิ ด ค่ า ตอบแทนใหม่ หากบริ ษ ั ท      
บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด มีความประสงค์จะเชื่อมต่อเพิ่มในจุดที่ 2
บริเวณระดับใต้ดิน 

อำนาจหน้าที่

คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมิน
ผลการดำเนินงานของ รฟม.

5.
6.
7.
8.
9.

องค์ประกอบ

1. ผู้แทนคณะกรรมการ รฟม.
ประธานอนุกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 
2. ผู้ว่าการ รฟม.
รองประธานอนุกรรมการ
3. รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) อนุกรรมการ
4. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)
อนุกรรมการ
5. รองผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
6. รองผู้ว่าการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(นายโชติศักดิ์  วิเศษสุรนันท์)
8. ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(นายชัยสิทธิ์  คุรุรัตน์)
9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(นางกฤตยา  สุมิตนันท์)
10. ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
(นายนัยรัตน์  อมาตยกุล)
11. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
เลขานุการ
12. ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
และแผนงาน

1. จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ
รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2. ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบ
หมายจากประธานอนุกรรมการมีอำนาจในการเจรจาต่อรองบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมิน
ผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ รฟม. และผู้ว่าการ
รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนิน
งานของ รฟม. ในนามของ รฟม. แล้วนำเสนอคณะกรรมการ รฟม.
เพื่อทราบต่อไป
ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2552 คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อ
ตกลงฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ
รฟม. สำหรับปีบัญชี 2553 ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
           
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.

นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
ประธานอนุกรรมการ
นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
อัครประถมพงศ์
นายเธียร  ศรีไพจิตร
อนุกรรมการ
นางสาวมัทนา  เจริญศรี
อนุกรรมการ
ผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
อนุกรรมการ
และเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือ
วิธกี ารแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
          
ผลการดำเนินงาน

ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน
3 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร และพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

gave assignment to Mr. Chairat Joomwong to review terms
and conditions for the rented space prior to submission to
the MRTA Board of Directors.
2. Giving MRTA an approval to review the amount of
remuneration to be received by the management structural
reform on commercial development of Bangkok Metro
Networks Co., Ltd., which, for the benefit of MRTA, must not
even lower than the previous amount but higher. Evaluation
of its performance will be made on year by year basis
subject to its achievement and the possibility of higher
amount of remuneration to be paid upon negotiation.
3. Giving approval for B & G Park Co., Ltd. to undertake
the connecting walkway between interchange building and the
station entrance No.2 of Sukhumvit station at the ground
level (G level). The remuneration of such allowance of
connecting will be made for a single charge of 3,000,000
Baht (excluding vat) throughout the remaining period of the
contract for M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, and
annual management fee will be charged for 300,000 Baht
(excluding vat) on the condition of 10 percent higher at every
three years, which shall be bided by term and conditions and
subject to the MRTA Board of Directors. MRTA reserved the
rights to change the criteria on returns in case that B&G Park
Co., Ltd. has shown the desiration to construct the second
point of connecting at the underground level (Basement 1).
Sub-Committee on Preparation of MRTA
Performance Agreement
Members

1. Representative from MRTA Board Chairman
of Directors (Representative from NESDB)
2. MRTA Governor
Vice Chairman
3. MRTA Deputy Governor
Member
(Strategy and Planning)
4. MRTA Deputy Governor (Operations) Member
5. MRTA Deputy Governor
Member
(Engineering and Construction)
6. MRTA Deputy Governor
Member
(Administration)
7. MRTA Assistant Governor
Member
(Mr. Chotisak Wisedsuranun)
8. MRTA Assistant Governor
Member
(Mr. Chaisit Gururatana)
9. MRTA Assistant Governor
Member
(Mrs. Kritaya Sumitanant)
10. MRTA Assistant Governor
Member
(Mr. Naiyarat Amatayakul)
11. Director of Strategy Department Secretary
12. Director of Strategy
Assistant Secretary
and Planning Division 

Authority

       1. To prepare MRTA performance agreement according
to the state enterprise performance evaluation system.
       2. To authorize the chairman or any member
assigned by the chairman to negotiate with the State
Enterprise Evaluation Commission and prepare a performance
agreement of MRTA to be signed by the Chairman of MRTA
Board of Directors and MRTA Governor and to be further
proposed to the MRTA Board of Directors for acknowledgement.
Working Performance

        In the fiscal year 2009, the Sub-Committee has
prepared performance agreement of MRTA for the year 2010
to be in accordance with the state enterprise performance
evaluation system.
Sub-Committee on Risk Management
Members

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mr. Somsak  Chotrattanasiri
Mr. Teerapat  Santimataneedol
Assoc.Prof. Tanit  Tongthong, Ph.D
Asst. Prasert  Arkraprathompongse
Mr. Thian  Sriphaichit
Miss Matana  Charensri
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor
(Strategy and Planning)
9. Director of Strategy Department

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary

Authority

1. To scrutinize risk management performance as
assigned by MRTA Board of Directors or as requested by MRTA.
2. To give advice or suggestion and set measures or
approaches to solving risk management problems to ensure
that the jobs are carried out in accordance with the policies
of MRTA Board of Directors and the Government.
3. To consider any other issues as assigned by
MRTA Board of Directors or as requested by MRTA.
       
Working Performance

The Sub-Committee convened three meetings to
consider risk analysis/assessment and organizational risk
management as well as to take into account of measures to
improve the efficiency on organizational risk management.
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการที่เงินกู้ที่ได้รับจาก
JICA อาจจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่างวดผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่งมีสาเหตุจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นระหว่างวันทีข่ อเบิกเงินกูก้ บั วันที่ JICA โอนเงินเข้าบัญชี
โดยคณะอนุกรรมการฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว  
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้ผลประโยชน์
จากการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้

คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.

นางนิศากร  โฆษิตรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
นายชัยรัตน์  จุมวงษ์
รองประธานอนุกรรมการ
นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกศักดิ์ อนุกรรมการ
เอี่ยมโอภาส
5. ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์
อนุกรรมการ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผน
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์ประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
1. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
ประธานอนุกรรมการ
6. นายไชยวุฒิ  รุจจนเวท
อนุกรรมการ
2. นายชัยรัตน์  จุมวงษ์
อนุกรรมการ
7. นายเจนจบ  สุขสด
อนุกรรมการ
3. นายกุลิศ  สมบัติศิริ
อนุกรรมการ
8. นายวรวุทธิ์  ปัณยานนท์
อนุกรรมการ
4. ผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
9. นายชยพงศ์  ชูนาค
อนุกรรมการ
5. รองผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
10. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
(กลยุทธ์และแผน)
11. ผู้อำนวยการกลุ่มคมนาคม
อนุกรรมการ
6. รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร)
อนุกรรมการ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบ
และผู้ช่วยเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
อนุกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
8. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
อนุกรรมการ และเลขานุการ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
และสิ่งแวดล้อม
1. กำหนดนโยบายและทิ ศ ทางการดำเนิ นงานด้ า นการ 12. ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม
อนุกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้ช่วยเลขานุการ
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้อง
อำนาจหน้าที่
กับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด
3. ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและทิศทางทีก่ ำหนด
1. พิ จ ารณาและให้ ข ้ อ เสนอแนะในการดำเนิ นการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
อย่างต่อเนื่อง
4. รายงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
2. ให้คำปรึกษา และประสานงานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม
และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการ รฟม.
และการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการ
ได้ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของ รวมทั้งปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนจากการดำเนินการของ  รฟม.
3. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
คณะอนุกรรมการ
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย ดำเนินงานที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินงาน
ตามความจำเป็น
ในปีงบประมาณ 2552 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. รายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบ
ทีด่ ี ได้มกี ารพิจารณาเห็นชอบวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน หรืออนุมัติหรือเพื่อดำเนินการต่อไป
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายด้าน  
การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ผลการดำเนินงาน
1. คณะอนุกรรมการฯ ได้มคี วามเห็นให้ รฟม. ประสานงาน
รฟม. ได้ ถ ื อ ปฏิ บ ั ต ิ นอกจากนี ้ คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ก ำหนด
นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และทิศทางการ กับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เช่น บริเวณทางขึ้นลง
ดำเนินงานที่เหมาะสม กับภารกิจของ รฟม. 
สถานี อาคารจอดรถ ปล่องระบายอากาศ เป็นต้น เพื่อให้มีความ
สวยงาม และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยให้ รฟม. ติดตาม
ความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการ  
สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบ

Moreover, the Sub-Committee considered to define
the measures to exercise the risk management on Loans
provided by JICA, which may not cover up payment of the
contractors of the purple line project. Such cause incurred by
the fluctuation of the exchange rate between the payment
date and the transferring date by JICA. The Sub-Committee
then handled the risk as such to become at the accepted level
without any extra charge and receive the benefit from management
of risk which create value added to the organization as well.
The Sub-Committee on Good Governance
Members

1.
2.
3.
4.
5.

Mr. Pongpanu  Svetarundra
Mr. Chairat  Joomwong
Mr. Kulit  Sombatsiri
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor
(Strategy and Planning)
6. MRTA Deputy Governor
(Administration)
7. Director of Office of the Governor
8. Director of Strategy Department

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary

Authority

Sub-Committee on Environment
Members

1.
2.
3.
4.
5.

Mrs. Nisakorn  Kositratna
Chairman
Mr. Chairat  Joomwong
Vice Chairman
Mr. Poramate  Intarachumnum Member
Asst.Prof.Dr. Kanoksak  Eamopas Member
Director of Environmental Impact Member
Evaluation Bureau, Office of National
Resources and Environmental Policy
and Planning
6. Mr. Chaivut  Rujjanavet
Member
7. Mr. Jenjob  Suksod
Member
8. Mr. Voravut  Panyanon
Member
9. Mr. Chayaphong  Choonak
Member
10. Director of Academic Department Member and Secretary
11. Chief of Transportation Section, Member
Environmental Impact Evaluation and Assistant Secretary
Bureau, Office of National
Resources and Environmental
Policy and Planning
12. Director of Environment Division Member
and Assistant Secretary
Authority

       1. Policy making and specifying the direction to
undertake activities for good corporate governance and
corporate social responsibility.
       2. To supervise the activities of organization to be in
compliance with the specific policy and direction.
       3. To continuously promote any activities in regard to
specific policy and direction.
       4. Regularly report to the MRTA Board of Directors
about any activities related to good corporate governance and
corporate social responsibility.
       5. To nominate the working group to support the
work of the Sub-Committee.
       6. To handle any action as assigned by the MRTA
Board of Directors.
       

1. To Consider and give recommendations to action
with regard to preventive measures and problem solving of
environmental impact arising from MRTA business.
2. To give advice and cooperation on the environmental
management and problem solving during construction process
as well as problems from communities’ complaints about
MRTA performance.
3. To consider and give comments about the working
procedures and approaches which may have an impact an
environment.
4. To appoint a working group to take actions on the
environment as necessary.
5. To report their activities to the MRTA Board of
Directors for acknowledgement, approval or further action.

       In the fiscal year 2009, the Sub-Committee considered
and gave approval for vision and strategy on working for good
corporate governance as well as making its policy on good
corporate governance for the MRTA Board of Directors,
MRTA executives and employee to keep in action. Moreover,
the Sub-Committee also defined policy on corporate social
responsibility and its working direction towards MRTA mission.

1. The Sub-committee gave comments to MRTA to
coordinate with BMCL to make improvement on landscapes
along the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, such as
station entrances, park & ride buildings, ventilation shafts,
etc., aiming to boost beauty and to increase the green areas.
MRTA is therefore requested to pursue the progress of such
work and report the working performance to the Subcommittee and the MRTA Board of Directors.

Working Performance

Performance
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2. คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาข้อเสนอการ
ดำเนิ น โครงการตามกลไกการพั ฒ นาที ่ ส ะอาด (CDM) สำหรั บ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของ Centre for
Energy Environment Resources Development (CEERD) แล้วเห็นว่า
เงื่อนไขดังกล่าวน่าจะยอมรับได้ เนื่องจาก รฟม. ไม่ต้องลงทุนเอง
และไม่ ม ี ค วามเสี ่ ย งในกรณี ท ี ่ ห ากไม่ ได้ ก ารอนุ ม ั ต ิ ร ั บ รองผลจาก
UNFCCC อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการสายสีม่วงฯ ได้รับเงินกู้
ODA จาก JICA แล้ว ซึง่ อาจจะไม่สามารถนำไปเข้าโครงการ CDM ได้
รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
CDM ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ซึง่ กำลังดำเนินการจัดทำข้อเสนอขอเข้าโครงการ CDM เช่นกัน ดังนัน้
ในขั ้ นนี ้ ข ้ อ เสนอของ CEERD อาจต้องหารือความเป็นไปได้จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ซึ่งเป็นผู้พิจารณา
LOA (Letter of Approval) ก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ
เสนอโครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าโครงการของ รฟม. ต่อไป
อาจจะใช้เป็นเงื่อนไขของผู้รับดำเนินโครงการให้ผนวกเรื่องการจัดทำ
ข้อเสนอภายใต้โครงการ CDM ด้วย รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ     
ได้รับทราบการประสานหารือระหว่าง รฟม. กับรองผู้อำนวยการ
อบก. (ดร.ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการ CDM สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ของ
รฟม. สรุปความว่า ดร.ชัยวัฒน์ฯ รับที่จะนำเรื่องนี้ไปประสานกับ
JICA ต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานดังกล่าว โดย
รฟม. มีความเห็นว่า หาก JICA สนใจที่จะดำเนินการศึกษา เห็นควร
มอบให้ JICA ดำเนินการศึกษาต่อไป รวมถึงในส่วนของโครงการ
รถไฟฟ้าสายอื่นๆ และหาก JICA ไม่สนใจที่จะดำเนินการศึกษา  
เห็นควรให้ รฟม. ประสาน CEERD เพื่อยื่นข้อเสนอการศึกษาทั้งใน
ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 
3. คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุ ม เมื ่ อ วั นที ่ 24
กันยายน 2551 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ
และดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบ        
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ตามที่
คณะอนุ ก รรมการสิ ่ ง แวดล้ อ มเสนอ ซึ ่ ง คณะอนุ ก รรมการฯ ได้
พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมฯ แล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ
ควบคุมฯ มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับการดำเนินงานของคณะ
อนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ รฟม. ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการควบคุมฯ ว่าหากมีเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการ รฟม.
พิจารณา ให้คณะกรรมการควบคุมฯ นำเสนอเรือ่ งให้คณะอนุกรรมการ
สิ ่ ง แวดล้ อ มพิ จ ารณาก่อน และมอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการ
ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ต่อไป
4. คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบแบบฟอร์มการตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Check list) เพื่อใช้สำหรับการควบคุม กำกับ และ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 
5. คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมได้รับทราบองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม กำกับ และดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามที่ รฟม. เสนอ โดยเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานแผนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใน
ระยะดำเนินการ สำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึง่ ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และโครงการร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 21/
2551 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.

นายอุดม  พัวสกุล
รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ
นายสมพงษ์  จุลดุสิตพรชัย
ดร.เสถียร  เจริญเหรียญ
รองผู้ว่าการ รฟม.
(กลยุทธ์และแผน)
6. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ รฟม.
2. ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ข้อ 1
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
รฟม.
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
ผลการดำเนินงาน

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รฟม.
ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ รฟม. ปีงบประมาณ 2550-2554 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ทราบต่อไป
คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณ และการลงทุน
องค์ประกอบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีรภัทร  สันติเมทนีดล
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
นายสมโภชน์  ศิริวัฒน์ชัยพร
ผู้ว่าการ รฟม.
รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
และเงินกู้

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

2. The Sub-committee considered that the proposal
to operate the Purple Line Project and the Blue Line Project
with Clean Development Mechanism (CDM), proposed by
Centre for Energy Environment Resources Development
(CEERD) may be accepted as a result of no investment
required by MRTA and no risk engaged in case operating
result was not accepted by UNFCCC. However, since the
Purple Line Project was granted the ODA loan by JICA,
which might not be applied to CDM project, and the Blue
Line Project is under the preparation process to apply to
CDM proposed by Office of the Transport and Traffic Policy
and Planning; therefore, at this stage, CEERD’s proposal
might need to be under the review of Thailand Greenhouse
Gas Management Organization, the issuance of LOA (Letter
of Approval), for the project feasibility. The sub-committee
then commented that MRTA might apply the requirement for
CDM project in the terms and conditions of the construction
contract for the next project. Also, the sub-committee
acknowledged the coordinating session, on June 22, 2009,
between MRTA and Deputy Director for Thailand Greenhouse
Gas Management Organization (Dr. Chaiwat Maancharoeng)
relating to CDM project for the Purple Line Project, by which
Dr. Chaiwat would take further action with JICA. In case that
JICA is interested in CDM project, MRTA is pleased to let
JICA done for other MRT Projects. If not, MRTA will let
CEERD to submit its proposal for the Purple Line Project and
the others.
3. The MRTA Board of Directors approved, on
September 24, 2008, to appoint the Committee to control,
monitor and supervise activities in compliance with preventive
measures and minimizing the environmental impact for the
Purple Line Project, Bang Yai to Bang Sue Section, according
to what proposed by the Sub-committee. The Sub-committee
then, after considered the authority of the appointed
Committee, made the revision to authority of the said Committee
aiming to reach collaboration between Sub-committee and
Committee. The revision made thereby concerned to working
process required for the Committee to submit any issues to
the Sub-committee prior to submission for MRTA Board of
Directors’ approval. MRTA then is assigned to revise an order
for appointment of the Committee thereof.
4. The Sub-committee approved the form of
environment check list designed for the controlling, monitoring
and supervising activities to be in line with preventive
measures and minimizing the environmental impact for the
Purple line project.
5. The Sub-committee acknowledged the structure
and authority of the Committee to Control, Monitor and
Supervise Activities in Compliance with Preventive Measures
and Minimizing the Environmental Impact for the Chaloem
Ratchamongkhon line as proposed by MRTA. This is to be in
line with the specific conditions in the report for planning on

preventive measures and minimizing environmental impact as
well as the report for planning on monitoring the environment
during the operation period of the Chaloem Ratchamongkhon
line which was approved on November 27, 2008 by the Expertise
Committee on the Environmental Impact Assessment for the
Governmental Project and Co-project between Public/Private
Sector.
Sub-Committee on Information Technology
and Communication of MRTA
Members

1.
2.
3.
4.
5.

Mr. Udom  Puasakul
Chairman
Assoc.Prof. Yuen  Poovarawan Member
Mr. Somphong  Juladusitpornchai Member
Dr. Sathian  Charoenregn
Member
MRTA Deputy Governor
Member
(Strategy and Planning)
6. Director of Information
Member and Secretary
Technology Center
Authority

1. To identify policy and strategy on Information
Technology and Communication of MRTA.
2. To control, monitor and supervise the work on
Information Technology and Communication in accordance
with the defied policy and strategy in 1.
3. To give consultation, advice and problem solving
resulting with the Information Technology and Communication
of MRTA.
4. To undertake any other works assigned by the MRTA
Board of Directors.
Performance

The Sub-committee considered and approved the master
plan for the Information Technology and Communication of
MRTA revision 3, for the fiscal years 2008-2011 and proposed
to the MRTA Board of Directors for acknowledgement.
Sub-Committee on Finance, Budgeting
and Investment
Members

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Teerapat  Santimataneedol
Mr. Pongpanu  Svetarundra
Mr. Somsak  Chotrattanasiri
Mr. Sompod  Siriwatchaiporn
MRTA Governor
MRTA Deputy Governor
(Administration)
7. Director of Accounting
and Finance Department
8. Director of Budgeting
and Loan Division

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Member
and Assistant Secretary
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อำนาจหน้าที่
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1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องทางการเงิน งบประมาณ และ
การลงทุนตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดมาตรการหรือ
วิธกี ารแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรือ่ งทางการเงิน งบประมาณ และการลงทุน
เพือ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
ผลการดำเนินงาน

       ในปีงบประมาณ 2552 คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณ
และการลงทุน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายและความก้าวหน้างบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2553 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงิน
แบบวิธี Transfer Procedure สำหรับการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ผู้รับเหมา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7
แห่งระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ดำเนินการพิจารณา
และให้ความเห็นการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ
รฟม. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ ดังนี้
1. การขอเอกสารตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารราชการ
พ.ศ. 2540 ของบริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
2. การขอเอกสารตามหมายแจ้งคำสั่งศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดำที่ 874/2552 ระหว่างนายธีรวัฒน์ ดิษาภิรมย์ ผูฟ้ อ้ งคดี
คณะกรรมการสรรหาผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ รฟม.
หมายเหตุ
ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
รฟม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่ตามข้อบังคับ รฟม. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการข้อมูล
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ข่าวสารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบาย หลักเกณฑ์หรือมาตรการเกีย่ วกับการบริหาร
พ.ศ. 2551 โดยมีองค์ประกอบดังนี้
การจัดการ การขออนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
1. รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) ประธานกรรมการ
(2) พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการแยกประเภท
2. ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
กรรมการ
ข้อมูลข่าวสารที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือที่ต้อง
3. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
กรรมการ
จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้เอง หรือที่ต้องจัดให้ตามที่มีผู้ยื่นคำขอ
4. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
กรรมการ
เฉพาะราย หรื อ เป็ นข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล หรื อ เป็ น เอกสาร
5. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้มี
6. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ
อำนาจอนุญาตเสนอ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา กรรมการ
(3) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
และสถาปัตยกรรม
8. ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ
ที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการจัดพิมพ์และการเผยแพร่
และเครื่องกล
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกีย่ วกับการประสานงาน
9. ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง กรรมการ
และการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายนอก
(5) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีการหารือ
10. ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรรมการ
หรือมีปญ
ั หาและอุปสรรคเกีย่ วกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
11. ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
12. ผู้อำนวยการฝ่ายรักษา
(6) พิ จ ารณาเรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ อุ ท ธรณ์ ข องผู ้ ข อข้ อ มู ล   
ความปลอดภัยและกู้ภัย
กรรมการ
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
13. ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ
กรรมการ
(7) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพือ่ ดำเนินการ
และบริหารสินทรัพย์
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
14. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
(8) เชิญเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดมาสอบถามหรือให้ชี้แจง
15. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
16. ผู้อำนวยการกองคดีและวินัย
กรรรมการและเลขานุการ
(9) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
17. นางสาวจีรวรรณ  ศารสาลินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกร 6 แผนกนิติการ 1
กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย
18. นางสาวนวจิรดา  เรืองวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกร 4 แผนกสัญญา 2
กองสัญญา ฝ่ายกฎหมาย

Authority

1. To Scrutinize financial, budgeting and investment
matters as assigned by MRTA Board of Directors or as
requested by MRTA.
2. To give advice or suggestion and set measures or
approaches to problems solving associated with finance,
budgeting and investment to ensure that the jobs are carried
out in accordance with the policies of MRTA Board of
Directors and the Government.
3. To consider and other issues as assigned by
MRTA Board of Directors or as requested by MRTA.

15. Director of Legal Affairs
Department
16. Director of Litigation
and Disciplinary Division
17. Miss Cheerawan  Sarasalin,
Legal Officer 4
18. Miss Nawajirada  Reangwut,
Legal Officer 4 

Member
Member and Secretary
Assistant Secretary
Assistant Secretary

Authority

1. The committee will have power and authority as
specified in clause 7 of MRTA Regulation on the Official
Information Act B.E.2544
Performance
2. Handle any other works as assigned by MRTA
In the fiscal year 2009, the Sub-committee convened
a meeting on September 9, 2009 to report on result of governor.
budget drawing, progress of budget for the fiscal year 2010,
progress of risk management on currency exchange incurred Performance
The committee considered and gave comments to the
by the transfer procedure for the payment for the contractor
request for disclosure of information according to MRTA
of the Purple Line Project, Bang Yai-Bang Sue Section.
Rules on Official Information as follows :1. Request for information from Creatus Corporation
Committee on Information of MRTA
The Committee on Information of MRTA has been Ltd. as allowed by the Official Information Act. B.E. 2540.
2. Request from an order of the Administrative
appointed in compliance with the revision of MRTA
organizational structure and the Regulation on Organization Court, black case no. 874/2552 between Mr. Theerawat
Distapirom, the prosecutor, and the selection Committee for
Structure of MRTA B.E. 2551 as follows :MRTA governor, the first, and groups as the defenders.
Members

1. MRTA Deputy Governor
Chairman
(Operations)  
2. Director of Office of the Governor Member
3. Director of Audit Office
Member
4. Director of Strategy Department Member
5. Director of Academic Department Member
6. Director of Accounting
Member
and Finance Department
7. Director of Civil Engineering Member
and Architecture Department
8. Director of Electrical and
Member
Mechanical Engineering
Department
9. Director of Construction
Member
Management Department
10. Director of Land Acquisition Member
Department
11. Director of Operations
Member
Department
12. Director of Security
Member
and Rescue Department
13. Director of Business
Member
and Property Management
Department
14. Director of General
Member
Administration Department    

Note

MRTA Regulation on the Official Information Act B.E.
2544, Clause 7, assigns the committee to act as follows :(1) To set the policy and guidelines on management
measures to manage an application on service of information
to public.
(2) To consider and dignose problems to classify type
of information as prescribed by the governmental information
act to be printed in Government Gazette, or to be provided
for public access, or individually request and personal
information, or historical document as well as to dignose
issues related to information that permitted by authorized person.
(3) To give advice or offer an opinion on the
information that was published in the government Gazette as
well as publishing and distribution.
(4) To give advice or offer an opinion on the coordination
and information links with outside agencies.
(5) To give advice or offer opinions on case of discussion
or problems and obstacles regarding to implementation of the
Law on Official Information.
(6) Consideration of complaint or appeal for information
about how to comply with this regulation.
(7) To appoint the sub-committee or the working
group to conduct the duties as assigned.
(8) To invite officials or any person to ask for clarification
and comments on the implementation of this Regulation.
(9) Any other works as assigned by the Governor.
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1

1

นายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว
Mr. Yiemchai Chatkeo

รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการฯ
Deputy Governor (Strategy and
Planning) Acting Governor
4

นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร
Mr. Chukiat Photayanuvat

รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Deputy Governor (Engineering and
Construction)

2

4

3

2

นายรณชิต แย้มสอาด
Mr. Ronnachit Yaemsaard
รองผู้ว่าการฯ (ปฏิบัติการ)
Deputy Governor (Operations)

3

นายบุญยก ตามไท
Mr. Boonyok Tamtai

รองผู้ว่าการฯ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
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1

2

1

นายโชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท์
Mr. Chotisak Wisedsuranun
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor

4

นายนัยรัตน์ อมาตยกุล
Mr. Naiyarat Amatayakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor

7

นายกนกกัณฑ์ ศิริชนะ
Mr. Kanokkan Sirichana

ผู้ชำนาญการ 12
Specialist 12

4

3

6

5

2

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
Mr. Chaisit Gururatana
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor

5

นายบุญอนันต์ สัตยานุรักษ์
Mr. Boonanun Sathayanuruk

สถาปนิกอาวุโส 12 รักษาการตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
Senior Architecture 12, Acting
Director of Architecture Division

7

3

นางกฤตยา สุมิตนันท์
Mrs. Kritaya Sumitanant
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor

6

นายธเนศ เรืองรอง
Mr. Dhanesh Ruangrong

พนักงานบริหารอาวุโส 12
Senior Administrative Officer 12
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1

2

1

นายคมทัศน์ ชัยภักดี
Mr. Comtasana Chaipakdee

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Director of Office of the Governor

4

นางกมลทิพย์ ดวงส้ม
Mrs. Kamoltip Duang-som

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division

7

นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์
Mr. Yongyouth Boonsirivibul
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
Director of Account
and Finance Audit Division

3

4

2

นางณฐมณ บุนนาค
Mrs. Natamon Bunnak

ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
Director of Administrative Affairs
Division
5

นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง
Mr. Jerasak Chinrungruang
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
Director of Audit Office

6

5

3

นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา
Mr. Chavalit Sirisakvatana

ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ
Director of Special Affairs Division

6

นายอำนวย อัคคะเดชอนันต์
Mr. Amnuay Akkadechanunt
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทั่วไป
Director of General Audit Division

7
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1

1

นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์
Mr. Weerapong Puttanapun
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs
Department
4

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
Mr. Theerapant Tachasirinugune
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Director of Academic Department

4

3

2
2

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์
Mr. Pongsak Wedchasit

ผู้อำนวยการกองนิติการ
Director of Juristic Act Division

5

นายสมเกียรติ วัฒนาประสบสุข
Mr. Somkiat Wattanaprasobsuk
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology
Center

5

3

นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล
Mr. Vichai Saksirinukul

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกคดี
รักษาการผู้อำนวยการกองคดีและวินัย
Senior Chief of Litigation Section
Acting Director of Litigation
and Disciplinary Division
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1

2

1

นายปานเทพ ศรีไสว
Mr. Panthep Srisavai

ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director of Land Acquisition
Department
4

นายศุภณัฏฐ์ ภัทร์ชูตินันทน์
Mr. Supanutt Putrchootinuntn
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการ
หัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 1
Senior Administrative Officer 11
Acting Chief of Surveying and
Property Appraisal Section 1
7

นายเจติยะ จันทวงศ์
Mr. Jaytiya Jantawong

ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
Director of Land Acquisition
Division 3

3

4

2

นายทวีศักดิ์ สันโดษ
Mr. Taweesak Sundos

ผู้อำนวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
Director of Land Acquisition
Planning Division
5

นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ
Mr. Adulvet Chitprasert

ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
Director of Land Acquisition
Division 2

5

7
6

3

นายสุจินต์ สมบูรณ์ศิลป์
Mr. Suchint Somboonsilp

ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
Director of Land Acquisition
Division 1
6

นายธงชัย มังครักษ์
Mr. Tongchai Mungkarak

พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการ
หัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 2
Senior Administrative Officer 11
Acting Chief of Surveying and
Property Appraisal Section 2

55

1

2

4

3

1

นายฤทธิกา สุภารัตน์
Mr. Rithika Suparat
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
Director of Strategy
Department
4

นายประพนธ์ ชนะกิจจานุกิจ
Mr. Prapon Chanakitjanukit
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Accounting
and Finance Department
7

นางพวงหยก บุญถนอม
Mrs. Pouangyok Boonthanom
ผู้อำนวยการกองงบประมาณและเงินกู้
Director of Budgeting
and Loan Division

6

5

2

นางสาวบุษกร อยู่สุข
Miss Budsakorn Yusook

ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
Director of Strategy
and Planning Division
5

นางสาวจารุณี รัตนางกูร
Miss Jarunee Rattanangkoon
ผู้อำนวยการกองบัญชี
Director of Accounting Division

7

3

นางสาวปรียานุช ตันธนสาร
Miss Preeyanuch Tantanasarn
ผู้อำนวยการกองประเมินผล
และบริหารผลการดำเนินงาน
Director Evaluation and
Performance Management Division
6

นางนวลศรี รักษ์มณี
Mrs. Nuansri Rukmanee
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Director of Finance Division
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1

2

1

นางสาวอรทัย ลาภรัตนากุล
Miss Auratai Laprattanakul

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและ
บริหารสินทรัพย์
Director of Business and Property
Management Department
4

นายธันวา อาธารมาศ
Mr. Tanwa Artaramas

ผู้อำนวยการกองบริหารสัมปทาน
Concession Management Division

7

นายประสิทธิ์ เกลี้ยงเกิด
Mr. Prasit Kleangkerd

ผู้อำนวยการกองเดินรถ
Director of System Operations
Division

3

4

2

นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ
Mr. Vijit Santipatanakij

ผู้อำนวยการกองวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ
Director of Business Planning
and Development Divison
5

นายสุชิน ศศิประภากุล
Mr. Suchin Sasiprapakul

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
Director of Operations Department

5

6

7

3

นายธนะรัตน์ อ้นชัยยะ
Mr. Tanarutana Ounchaiya

ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจและ
สินทรัพย์
Director of Business and Property
Management Division
6

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
Mr. Pakapong Sirikantaramas
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา
Director of Maintenance Division
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1

2

3

1

พ.ต.ท. อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์
Pol.Lt.Col. Anusilp Sirivejchapan
ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย
Director of Security and
Rescue Department

4

5

2

นางนวลสมร ขมะสุนทร
Mrs. Nuansmorn Khamasundara
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11

4

7

3

นายรวีวัฒน์ รัตนเสน
Mr. Raveewat Ratanasen

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director of Security Division

5

พ.ต.อ. โชคชัย ยิ้มพงษ์
Pol.Col. Chokchai Yimpong

พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย
Senior Administrative Officer 11, Acting Director of Security,
Fire and Rescue Training Institute
6

7

นายบดินทร์ บูรณอภิรักษ์กุล
Mr. Bordin Boorana-apirakkul

นายธีระพล อดิสร
Mr. Theeraphon Adisorn

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกล
Director of Electrical and Mechanical
Engineering Department

6

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม
เครื่องกลและไฟฟ้า
Director of Mechanical and
Electrical Engineering Division

พ.ต.ต. ฉกาจ เนียมลาภเนื่อง	
Pol.Maj. Chakart
Neamlapneing
ผู้อำนวยการกองกู้ภัย
Director of Rescue Division
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1

2

1

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
Mr. Peerayudh Singpatanakul
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
Director of Construction
Management Department
4

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ
Mr. Sarot T.Suwan

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2
Director of Construction
Management Division 2
7

นายธานินทร์ นิรมานสกุล
Mr. Tanin Niramarnsakul
ผู้อำนวยกองวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Division

3

2

นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล
Miss Sirithida Thammakul

พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11

5

นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์
Mr. Chansak Sirisith

5

4

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3
Director of Construction
Management Division 3

6

3

นายสิทธิพร ทรงเจริญ
Mr. Sitthiporn Songcharoen

ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
Director of Construction
Management Division 1
6

นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
Mr. Sujjapong Snunsieng

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและ
สถาปัตยกรรม
Director of Civil Engineering and
Architecture Department

7
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1

2

1

นางยุพดี ชัยภักดิ์
Mrs. Yuppadee Chaiyapakdee
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Director of General Administration
Department
4

นายสุทัศน์ สิขเรศ
Mr. Suthad Sikares

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน
Director of Human Resource and
Work System Development Division

4

3

2

นายรัชพล สุขสด
Mr. Ratchaphol Suksod

พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11

5

นางทวีพร รุ่งรักษ์อดิศัย
Mrs. Taveporn Roongruxadisai
ผู้อำนวยการกองบริหารพัสดุ
Director of Supply Division

7

นางชูศิลป์ นราภินนท์
Mrs. Chusilp Naraphinonta

พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Senior Administrative Officer 11 Acting Director of
Safety Occupational Health and Environment Office

6

5

7

3

นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์
Mrs. Pornthip Charoenrungrat
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource
Division
6

นางสาวดารณี สนทนา
Miss Daranee Sontana

ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
Director of Office Building
and Vehicles Division
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ผู้ว่าการ Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายเยี่ยมชาย
Mr. Yiemchai
นายรณชิต
Mr. Ronnachit
นายชัยสิทธิ์
Mr. Chaisit  
นายนัยรัตน์
Mr. Naiyarat
นายโชติศักดิ์
Mr. Chotisak
นางกฤตยา
Mrs. Kritaya
นายพีระยุทธ
Mr. Peerayudh  
นายบุญอนันต์
Mr. Boonanun
นายธเนศ
Mr. Dhanesh
นายกนกกัณฑ์
Mr. Kanokkan
นางจันทนา
Mrs. Jantana

ฉัตรแก้ว
Chatkeo
แย้มสอาด
Yaemsaard
คุรุรัตน์
Gururatana
อมาตยกุล
Amatayakul
วิเศษสุรนันท์
Wisedsuranun
สุมิตนันท์
Sumitanant
สิงห์พัฒนากุล
Singpatanakul
สัตยานุรักษ์
Sathayanuruk
เรืองรอง
Ruangrong
ศิริชนะ
Sirichana
ตระการ
Trakarn

ตำแหน่ง / Position

รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม.
Deputy Governor (Strategy and Planning) Acting Governor
รองผู้ว่าการฯ (ปฏิบัติการ) 
Deputy Governor (Operations) 
รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Deputy Governor (Engineering and Construction)
รองผู้ว่าการฯ (บริหาร)
Deputy Governor (Administration)
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 
Assistant Governor 
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 
Assistant Governor 
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 
Assistant Governor 
สถาปนิกอาวุโส 12 ประจำรองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
Senior Architecture 12
พนักงานบริหารอาวุโส 12 ประจำผู้ว่าการฯ
Senior Administrative Officer 12
ผู้ชำนาญการ 12 ประจำรองผู้ว่าการฯ (บริหาร)
Specialist 12
พนักงานบริหารอาวุโส 10 ประจำรองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
Senior Administrative Officer 10

สำนักผู้ว่าการ Office of the Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายคมทัศน์
Mr. Comtasana
น.ส.สิริธิดา
Miss Sirithida
นางนฤดี
Mrs. Naruedee
นางมลทิรา
Mrs. Montira  
นายชวลิต
Mr. Chavalit
นางกันธิมา
Mrs. Kantima
นายธีระชัย
Mr. Teerachai
นางกมลทิพย์
Mrs. Kamoltip
นางกนกกาญจน์
Mrs. Kanokkarn
นายวิภาช
Mr. Vipach

ชัยภักดี
Chaipakdee
ธรรมกุล
Thammakul
ไทยประยูร
Thaiprayoon
ลักษณะสิริศักดิ์
Laksanasirisak
ศิริศักดิ์วัฒนา
Sirisakvatana
มานนท์
Manonth
เถื่อนอิ่ม
Thuanim
ดวงส้ม
Duang-som
เกศะรักษ์
Kesaraksha
ดิลกวิลาศ
Dilokvilas

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
Director of Office of the Governor
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ
Director of Administrative Affairs Division
หัวหน้าแผนกสารบรรณ
Chief of Correspondence and Documents Control Section
หัวหน้าแผนกการประชุมและเลขานุการ
Chief of Conference and Secretary Section
ผู้อำนวยการกองกิจกรรมพิเศษ
Director of Special Affairs Division
หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร
Chief of Organization Affairs Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
Senior Chief of Social Affairs Section
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ 
Director of Public Relations Division 
หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ
Chief of Public Communication and Information Section
หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์
Chief of Public Complaint Section

สำนักตรวจสอบ Audit Office
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายจีระศักดิ์
Mr. Jerasak
นายอำนวย
Mr. Amnuay  
นายบารมินทร์
Mr. Baramin
น.ส.สุมิตรา
Miss Sumittra
นายยงยุทธ
Mr. Yongyouth  
นางพรพรรณ
Mrs. Pornpan
น.ส.อิสรีย์
Miss Issaree

ชินรุ่งเรือง
Chinrungruang
อัคคะเดชอนันต์
Akkadechanunt
เจริญพานิช
Chareanpanich
สุ่นศิริ
Soonsiri
บุญศิริวิบูลย์
Boonsirivibul
ศรมณี
Sornmanee
ประกอบสินนุกูล
Prakobsinnukul

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
Director of Audit Office
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทั่วไป
Director of General Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 1
Chief of General Audit Section 1
หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 2
Chief of General Audit Section 2
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Director of Account and Finance Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Chief of Account and Finance Audit Section
หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้และการบริหารงบประมาณ
Chief of Revenue and Budget Management Audit Section
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ฝ่ายกฎหมาย Legal Affairs Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
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นายวีรพงศ์
Mr. Weerapong
นายพงษ์ศักดิ์
Mr. Pongsak
นายมานะ
Mr. Mana
นายมานพ
Mr. Manop
นายสินาตย์
Mr. Sinart
นายภาคภูมิ
Mr. Phakphum
นายวิชัย
Mr. Vichai
นายพิสิทธิ์
Mr. Pisit

พัฒนะพันธุ์
Puttanapun
เวชสิทธิ์
Wedchasit
วิวัตพงษ์
Vivatpong
ใจดี
Jaidee
คุ้มพันธุ์
Coompanthu
กาญจนสถิตย์
Khanjanasatit
ศักดิ์ศิรินุกูล
Saksirinukul
นพคุณพงศ์
Noppakunpong

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
ผู้อำนวยการกองนิติการ
Director of Juristic Act Division
หัวหน้าแผนกนิติการ 2
Chief of Juristic Act Section 2
หัวหน้าแผนกนิติการ 2
Chief of Juristic Act Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 1
Senior Chief of Contract Section 1
หัวหน้าแผนกสัญญา 2
Chief of Contract Section 2
ผู้อำนวยการกองคดีและวินัย
Director of Litigation and Disciplinary Division
นิติกร ระดับ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกคดี
Legal 7 Acting Chief of Litigation Section

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง Construction Management Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายสัจจพงศ์
Mr. Sujjapong
น.ส.ปรียานุช
Miss Preeyanuch  
นายกิตติกร
Mr. Kittikorn  
นายสุรเชษฐ์
Mr. Surachet
น.ส.กนกพร
Miss Kanogporn
นายสาโรจน์
Mr. Sarot  
นายวิทยา
Mr. Vithaya  
นายณัฐ
Mr. Nut
นางอุทุมพร
Mrs. Uthumphorn  
นายภคพงศ์
Mr. Pakapong  
นายพัฒนพงษ์
Mr. Pattanaphong  
น.ส.ดวงรัตน์
Miss Duangrat

สนั่นเสียง
Snunsieng
ตันธนสาร
Tantanasarn
ตันเปาว์
Tanpao
เหล่าพูลสุข
Laophulsuk
วรวุธพุฒิพงษ์
Worawutputipong
ต.สุวรรณ
T.Suwan
พันธุ์มงคล
Punmongkol
นาคธรณินทร์
Nakthoranin
สมุทรนาค
Samutnak
ศิริกันทรมาศ
Sirikantaramas
พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit
เงาจินตรักษ์
Ngoachintarak

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
Director of Construction Management Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11 
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
Director of Construction Management Division 1
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-1
Chief of Construction Management Section 1-1
พนักงานบริหารงานทัว่ ไป 7 รักษาการหัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 1
General Administrative Officer 7 Acting Chief of Construction Planning and Data Section 1
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 2
Director of Construction Management Division 2
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1
Chief of Construction Management Section 2-1
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-2
Engineer 7 Acting Chief of Construction Management Section 2-2 
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 2
Chief of Construction Planning and Data Section 2
ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3
Director of Construction Management Division 3
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-2
Chief of Construction Management Section 3-2
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 3
Chief of Construction Planning and Data Section 3

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม Civil Engineering and Architecture Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายชาญศักดิ์
Mr. Chansak
น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายวิจิตร
Mr. Vijit  
นายกิตติ
Mr. Kitti
นายวัชรพล
Mr. Wacharapon
นายทวิช
Mr. Thavit  
นายศราวุฒิ
Mr. Saravut
นายสรลักษณ์
Mr. Soralak

ศิริสิทธิ์
Sirisith
อุษสาธิต
Usathit
สันติพัฒนกิจ
Santipatanakij
เอกวัลลภ
Akewanlop
คงสวัสดิ์
Khongsawad
พึ่งตน
Pungton
เอกสุวรรณ
Eksuwan
โสตถิโยธิน
Sotthiyothin

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
Director of Civil Engineering and Architecture Department 
หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 1
Chief of Data and Documentation Section 1
ผู้อำนวยกองวิศวกรรมโยธา
Director of Civil Engineering Division
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
Chief of Civil and Structural Engineering Section
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
Chief of Station and Railway Structural Engineering Section
ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
Director of Architecture Division
สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม
Architecture 7, Acting Chief of Architecture Section
สถาปนิก 7 รักษาการหัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรมภายใน
Architecture 7, Acting Chief of Interior Architecture Section

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล Electrical and Mechanical Engineering Department	
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายสุชิน
Mr. Suchin
น.ส.จินตนา
Miss Jintana
นายวนัท
Mr. Wanat

ศศิประภากุล
Sasiprapakul
พงษ์ศรีทอง
Phongsrithong
สุจริตธรรมธร
Sucharitdhammadhorn

นางระวีวรรณ
Mrs. Raveewan
นายธีระพล
Mr. Theeraphon  
นายธนกฤต
Mr. Thanakrit
นายยุทธศักดิ์
Mr. Yuthasak
นายเอกชัย
Mr. Ekachai
นายสุทธิพงศ์
Mr. Sutthipong

พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit
อดิสร
Adisorn
พงศ์หงษ์
Phonghong
ชื่นใจ
Chuenjai
บุญมาลีตระกูล
Boonmaleetrakul
อภัยรัตน์
Apairatana

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
Director of Electrical and Mechanical Engineering Department
หัวหน้าแผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 2
Chief of Data and Documentation Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมระบบควบคุมการเดินรถ
รักษาการผู้อำนวยการกองวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
Senior Chief of Train Control System Section 
Acting Director of M&E System Engineering Division
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
Chief of M&E System Engineering Section
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
Director of Mechanical and Electrical Engineering Division
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
Engineer 7 Acting Chief of Electrical Engineering Section
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
Engineer 7 Acting Chief of Mechanical Engineering Section
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า
Engineer 7 Acting Chief of M&E Project Management Section
หัวหน้าแผนกกำกับงานระบบรถไฟฟ้า
Chief of M&E System Supervisory Section
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ฝ่ายกลยุทธ์ Strategy Department	
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

68

นายฤทธิกา
Mr. Rithika  
น.ส.บุษกร
Miss Budsakorn  
น.ส.กันตา
Miss Kanta
นางกุลชุลี
Mrs. Kunchulee
นายสิทธิพร
Mr. Sitthiporn  
นางฉัฐยา
Mrs. Chattaya
น.ส.วรรษธร
Miss Wasathorn

สุภารัตน์
Suparat
อยู่สุข
Yusook
ชิวภักดี
Chiwapakdee
ณ ระนอง
Na Ranong
ทรงเจริญ
Songcharoen
เจริญพานิช
Chareanpanich
คล้ายแก้ว
Klaikeow

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์
Director of Strategy and Planning Division
ผู้อำนวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส  แผนกนโยบายและแผน
Senior Chief of Policy and Planning Section
หัวหน้าแผนกบริหารกลยุทธ์
Chief of Strategy Management Section
ผู้อำนวยการกองประเมินผลและบริหารผลการดำเนินงาน
Director of Evaluation and Performance Management Division 
พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 รักษาการหัวหน้าแผนกประเมินผล
General Administrative Officer 7 Acting Chief of Evaluation Section
หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน
Chief of Internal Control Section

ฝ่ายวิชาการ Academic Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายธีรพันธ์
Mr. Theerapant  
นายสมประสงค์
Mr. Somprasong
น.ส.อัญชลี
Miss Unchalee
นายกาจผจญ
Mr. Gardphajon  
นายถนอม
Mr. Tanom  
น.ส.พรพิมล
Miss Pornpimol

เตชะศิรินุกูล
Tachasirinugune
สัตยมัลลี
Suttayamully
เจนพานิชทรัพย์
Janpanichsub
อุดมธรรมภักดี
Udomdhammabhakdi
รัตนเศรษฐ
Rattanasate
พุ่มพวง
Poompuang

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Director of Academic Department
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
Director of Academic Division
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ
Engineer 7, Acting Chief of Project Analysis Section
หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ
Chief of Project Planning Section
วิศวกรอาวุโส 10 รักษาการผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม
Senoir Engineer 10, Acting Director of Environment Division
หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Environment Impact Monitoring Section

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน Land Acquisition Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายปานเทพ
Mr. Panthep
นายพงษ์เทพ
Mr. Pongtep  
นายทวีศักดิ์
Mr. Taweesak
น.ส.จิราศร
Miss Jirasorn

ศรีไสว
Srisavai
มุสิกะสินธร
Musikasinthorn
สันโดษ
Sundos
ปิยะอารมณ์รัตน์
Piya-aromrat

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director of Land Acquisition Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11 
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
Director of Land Acquisition Planning Division
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธิ์
Chief of Land Acquisition Planning and Data Section

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน Land Acquisition Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นางจิตติมา
Mrs. Jittima
นายสุจินต์
Mr. Suchint
นายชัยยศ
Mr. Chaiyot
นายสุรศักดิ์
Mr. Surasak
นายศุภณัฏฐ์
Mr. Supanutt

บำรุงเมือง
Bumrungmaung
สมบูรณ์ศิลป์
Somboonsilp
ณ นคร
Nanakhon
มุ่งชมกลาง
Mungchomklang
ภัทร์ชูตินันทน์
Putrchootinuntn

นายอดุลย์เวทย์
Mr. Adulvet
นายชาติชาย
Mr. Chartchai
นายนพดล
Mr. Noppadol
นายธงชัย
Mr. Tongchai

จิตรประเสริฐ
Chitprasert
สำราญพิศ
Sumranpis
เที่ยงแท้
Teangtae
มังครักษ์
Mungkarak

นายเจติยะ
Mr. Jaytiya
นายณัฐพงศ์
Mr. Nuttapong
นายจิตตะรัตน์
Mr. Chittirat
นายบัณฑูร
Mr. Buntoon

จันทวงศ์
Jantawong
สงฆ์ประชา
Songpracha
วิสุทธิเสน
Wisuttisen
สงเจริญ
Songjaroen

ตำแหน่ง / Position

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลและรายงาน
Senior Chief of Evaluation and Report Section 
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
Director of Land Acquisition Division 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธิ์ 1
Senior Chief of Land Rights Investigation Section 1
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 1
Chief of Land Acquisition Section 1
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 1
Senior Administrative Officer 11 Acting Chief of Surveying
and Property Appraisal Section 1
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
Director of Land Acquisition Division 2
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 2
Chief of Land Acquisition Section 2
หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 2
Chief of Land Rights Investigation Section 2
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 2
Senior Administrative Officer 11 Acting Chief of Surveying
and Property Appraisal Section 2
ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
Director of Land Acquisition Division 3
หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 3
Chief of Land Rights Investigation Section 3
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 3
Chief of Land Acquistion Section 3
หัวหน้าแผนกสำรวจและประเมินราคา 3
Chief of Surveying and Property Appraisal Section 3

ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Department		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นางยุพดี
Mrs. Yuppadee
นายรัชพล
Mr. Ratchaphol  
นางพรทิพย์
Mrs. Pornthip
น.ส.พิจิตรา
Miss Pichitra
นายกฤต
Mr. Krit  

ชัยภักดิ์
Chaiyapakdee
สุขสด
Suksod
เจริญรุ่งรัตน์
Charoenrungrat
สุนทรพิพิธ
Soontornpipit
สว่างฤทธิ์
Sawangrith

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Director of General Administration Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Division
หัวหน้าแผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Management Section
หัวหน้าแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Chief of Welfare and Labour Relations Section
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ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

70

นายสุทัศน์
Mr. Suthad
น.ส.สุพาณี
Miss Supanee
นางทวีพร
Mrs. Taveporn
น.ส.กวิสรา
Miss Kavissara
นางกฤติมา
Mrs. Krittima
น.ส.อำไพ
Miss Ampai
น.ส.ดารณี
Miss Daranee  
นายบุรินทร์
Mr. Burin
นายชนะชัย
Mr. Chanachai

สิขเรศ
Sikares
สอนซื่อ
Sornsue
รุ่งรักษ์อดิศัย
Roongruxadisai
ยาศิริ
Yasiri
ศรีเหรา
Srihera
แจงบำรุง
Jangbumrung
สนทนา
Sontana
ธนะสมบูรณ์
Thanasomboon
ช่องสว่าง
Chongsavange

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
Director of Human Resource and Work System Development Division
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Development Section 
ผู้อำนวยการกองบริหารพัสดุ
Director of Supply Division
หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุ
Chief of Procurement Section
พนักงานบริหารพัสดุ 8
Supply Administrative Officer 8
หัวหน้าแผนกบริหารพัสดุ 
Chief of Supply Section 
ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
Director of Office Building and Vehicles Division 
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกบริหารอาคารสำนักงาน
Senior Chief of Office Building Section
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
Chief of Vehicles Section

ฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting and Finance Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายประพนธ์
Mr. Prapon
น.ส.จารุณี
Miss Jarunee
นางนลินพร
Mrs. Nalinporn
น.ส.ชัชสุดา
Miss Chutsuda
นางธิมาพร
Mrs. Thimaporn
นางนวลศรี
Mrs. Nuansri
น.ส.จิรนันท์
Miss Jiranan
นางพวงหยก
Mrs. Pouangyok
น.ส.นวลพรรณ
Miss Nuanpan
นางเกษกนก
Mrs. Ketkanok

ชนะกิจจานุกิจ
Chanakitjanukit
รัตนางกูร
Rattanangkoon
ชัยสิริเจริญพันธ์
Chaisiricharoenpun
อนนตพันธ์
Anontaphan
วังช่วย
Wongshauy
รักษ์มณี
Rukmanee
วรจักร
Vorachak
บุญถนอม
Boonthanom
สุกีธร
Sugeethorn
คุ้มพันธุ์
Coompanthu

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Accounting and Finance Department
ผู้อำนวยการกองบัญชี
Director of Accounting Division
หัวหน้าแผนกบัญชี
Chief of Accounting Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกตรวจจ่าย 1
Senior Chief of Pre - payment Checking Section 1
หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 2
Chief of Pre - payment Checking Section 2
ผู้อำนวยการกองการเงิน
Director of Finance Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกบริหารการเงิน
Senior Chief of Financial Management Section
ผู้อำนวยการกองงบประมาณและเงินกู้
Director of Budgeting and Loan Division
หัวหน้าแผนกงบประมาณ
Chief of Budgeting Section 
หัวหน้าแผนกเงินกู้
Chief of Loan Section

ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ Business and Property Management Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

น.ส.อรทัย
Miss Auratai
นางณฐมณ
Mrs. Natamon  
นางอุไรวรรณ
Mrs. Auraiwan
น.ส.ศิริพร
Miss Siriporn
นายธนะรัตน์
Mr. Tanarutana
น.ส.นิรมล
Miss Niramon
นางพัชนี
Mrs. Patchanee
นายธันวา
Mr. Tanwa
นาย ณ พฤฒ
Mr. Naprut  
น.ส.จิรฐา
Miss Jirata

ลาภรัตนากุล
Laprattanakul
บุนนาค
Bunnak
เตชะศิรินุกูล
Tachasirinugune
กิ่งทอง
Kingtong
อ้นชัยยะ
Ounchaiya
บุญทองคง
Boontongkong
อัศวเหม
Asavahame
อาธารมาศ
Artaramas
โรจนไพฑูรย์
Rojanapaitoon
วัฒนประดิษฐ์
Wattanapradit

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Department
ผู้อำนวยการกองวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
Director of Business Planning and Development Divison
หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจ 
Chief of Business Planning Section
หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ 
Chief of Business Development Section
ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจและสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Division
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
Chief of Business Development Section
หัวหน้าแผนกบริหารสินทรัพย์
Chief of Property Management Section 
ผู้อำนวยการกองบริหารสัมปทาน
Director of Concession Management Division
หัวหน้าแผนกบริหารสัมปทาน 1
Chief of Concession Management Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกบริหารสัมปทาน 2
Senior Chief of Concession Management Section 2

ฝ่ายปฏิบัติการ Operations Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายบดินทร์
Mr. Bordin  
น.ส.ศศิลักษณ์
Miss Sasilak
นายประสิทธิ์
Mr. Prasit  
นายณัฐภัทริ์
Mr. Nuttapat
นายปิยพงศ์
Mr. Piyapong
นายขจร
Mr. Kajorn

บูรณอภิรักษ์กุล
Boorana-apirakkul
ลักษิตานนท์
Luksitanond
เกลี้ยงเกิด
Kleangkerd
อุณหคงคา
Ounhakongka
พรรณราย
Panaray
วรศิลป์ชัย
Vorasilpachai

นายธานินทร์
Mr. Tanin  
นายขวัญแก้ว
Mr. Kwankaew
นายสถิต
Mr. Satid
นายสุพพัต
Mr. Supapat

นิรมานสกุล
Niramarnsakul
รุจิรัตนมณี
Rujiratmanee
เจียรวิทยกิจ
Jianwittayakit
พิพัฒนกุล
Pipatanagul

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
Director of Operations Department
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10
Senior Administrative Officer 10 
ผู้อำนวยการกองเดินรถ
Director of System Operations Division
หัวหน้าแผนกกำกับการเดินรถ 1
Chief of M.R.T. System Operations Supervisory Section 1
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกกำกับการเดินรถ 2
Engineer 7 Acting Chief of M.R.T. System Operations Supervisory Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 รักษาการหัวหน้าแผนกมาตรฐานและวิชาการเดินรถ
Senior Engineer 10 Acting Chief of M.R.T. System Operations Standard
and Technique Section
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา
Director of Maintenance Division
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
Engineer 7 Acting Chief of M.R.T. System Maintenance Section 
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคารและทางวิ่ง
Chief of Building and Permanent Way Maintenance Section
หัวหน้าแผนกมาตรฐานและวิชาการซ่อมบำรุง
Chief of Maintenance Standard and Technique Section 
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ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย Security and Rescue Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
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พ.ต.ท.อนุศิลป์
Pol.Lt.Col. Anusilp
นางนวลสมร
Mrs. Nuansmorn  
นายรวีวัฒน์
Mr. Raveewat
ร.ต.อ.ศิรวัชร์
Pol.Capt. Sirawat  
นายโกญจนาท
Mr. Konejanart
นายกิตติ
Mr. Kitti
นายศิริยศ
Mr. Siriyos
นางกัณจนา
Mrs. Kanchana
ร.ต.อ.กิตติ
Pol.Capt. Kitti  
ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย
Pol.Capt. Sakchai

สิริเวชชะพันธ์
Sirivejchapan
ขมะสุนทร
Khamasundara
รัตนเสน
Ratanasen
แก้วดุสิต
Kaewdusit
ญาณประสาท
Yanprasart
เศรษฐสิงห์
Setthasing
สุทัศน์ ณ อยุธยา
Sudaj Na Ayudhaya
รัตโน
Rattano
โหรชัยยะ
Honchaiya
โควาวิเศษสุต
Chovavisessut

จ.ส.ต.วิทาน
Pol.Sgt.Maj. Witan
จ.ส.ต.นิกุล
Pol.Sgt.Maj. Nikun
ร.ต.อ.เสนาะ
Pol.Capt. Sanoath  
ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย
Act.Sub.Lt. Suppachai
พ.ต.อ.โชคชัย

ศรีคำมี
Sricomme
พรมศิริ
Promsiri
ชุ่มชื่น
Choomchuen
สินธุเศรษฐ
Sintuset
ยิ้มพงษ์

Pol.Col. Chokchai   Yimpong
ร.ต.อ.เจริญชัย
Pol.Capt. Jaroenchai
จ.ส.ต.ไชยา
Pol.Sgt.Maj. Chaiya

สารผล
Sarapol
พิลาวรรณ์
Pilawan

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
Director of Security and Rescue Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11 
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director of Security Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 1
Senior Chief of Security Section 1
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 2
Chief of Security Section 2
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 3
Chief of Security Section 3
พนักงานรักษาความปลอดภัย 7 รักษาการหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 4
Security Officer 7 Acting Chief of Security Section 4
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย
Senior Chief of Security Planning and Data Section Acting Director of Rescve Division
หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง
Chief of Right of Way Maintenance Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 แผนกวิชาการดับเพลิงและกูภ้ ยั รักษาการผูอ้ ำนวยการกองกูภ้ ยั
Senior Chief of Fire Fighting and Rescue Technique Section, Acting Director
of Rescue Division
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 1
Chief of Rescue Section 1
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2
Chief of Rescue Section 2
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 3
Chief of Rescue Section 3
หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย
Chief of Rescue Planning and Data Section
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย
Senior Administrative Officer 11, Acting Director of Security,
Fire and Rescue Training Institute
หัวหน้าแผนกวิชาการรักษาความปลอดภัย
Chief of Security Technique Section
หัวหน้าแผนกบริหารงานฝึกอบรม
Chief of Training Administration Section

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นายสมเกียรติ
Mr. Somkiat
นายจเด็จ
Mr. Jadet
น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายศิกานต์
Mr. Sikarn

วัฒนาประสบสุข
Wattanaprasobsuk
แดงแสงเทียน
Daengsaengtien
ธนเฉิดสิริกุล
Thanachirdsirikul
ประถมบูรณ์
Prathomboon

ตำแหน่ง / Position

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Center
วิศวกร 8
Engineer 8
พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกระบบงานคอมพิวเตอร์
Analysis System Officer 7 Acting Chief of Computer System Development Section
พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
Administrative Computer System Officer 7 Acting Chief of Computer
Operation Section

สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน		
Safety Occupational Health and Environment Office		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

นางชูศิลป์
Mrs. Chusilp

นราภินนท์
Naraphinonta

ตำแหน่ง / Position

พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ  
สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Senior Administrative Officer 11
and Acting Director of Safety Occupational Health and Environment Office

73

อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)	

MAN-POWER OF MRTA
(AS OF 30 SEPTEMBER 2009)
74

พนักงาน/Staff Members

จำนวน : คน/Number of Personnel

จำนวนผู้บริหารตามสัญญาจ้าง MRTA Executive under Hire Contract
จำนวนพนักงาน Staff Members
จำนวนลูกจ้าง Employees
รวม Total

484
82
566		

เพศ
Gender

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract

พนักงาน
Staff Members

ลูกจ้าง
Employees

อายุ
Age

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract

พนักงาน
Staff Members

ลูกจ้าง
Employees

การศึกษา
Education

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract

พนักงาน
Staff Members

ลูกจ้าง
Employees

ต่ำกว่าปริญญาตรี Below Bachelor’s Degree
ปริญญาตรี Bachelor’s Degree
ปริญญาโท Master’s Degree
ปริญญาเอก Doctoral Degree
รวม Total

0

19
333
130
2
484

6
62
14
82

ตำแหน่ง
Position

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
Executive under Hire Contract

พนักงาน
Staff Members

ลูกจ้าง
Employees

ชาย Male
หญิง Female
รวม Tolal

< 25
25-34
35-44
45-54
>54
รวม Total

พนักงานทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญาตรี)
General Positions (Below Bachelor’s Degree)
พนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป)
General Positions (Bachelor’s Degree and Above)
หัวหน้าแผนกและเทียบเท่า Section Chief and Equivalent
ผู้อำนวยการกอง (พนักงานระดับ11)
Division Directors (and Position level 11)
ผู้อำนวยการฝ่าย Departmental Directors
ผู้ช่วยผู้ว่าการ Assistant Governors
รองผู้ว่าการ Deputy Governors
ที่ปรึกษา Advisor
ผู้ว่าการ Governor
รวม Total

0

0

331
153
484

1
194
207
58
24
484

50
32
82

25
54
3
82

-

34

8

-

296

74

-

91
37

-

0

18
4
4
484

82

สรุปผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
ในรอบปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)

SUMMARY OF OPERATING RESULTS
IN THE FISCAL YEAR 2009 (1 OCTOBER 2008 - 30 SEPTEMBER 2009)
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การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

Operating Results of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project

รฟม. ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อให้เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
ดำเนินกิจการเดินรถเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการ
เดินรถ โดยในรอบปีงบประมาณ 2552 สามารถสรุปผลการดำเนิน
งานได้ ดังนี้
1.1 ด้านการให้บริการเดินรถ 
            จำนวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในวันธรรมดามีจำนวนสูงสุด
19 ขบวน ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีจำนวนสูงสุด 14 ขบวน

On 1 August 2000, MRTA has entered into the
Agreement for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
Project with the Bangkok Metro Public Company Limited
(BMCL) as an investor and operator of the MRT system for
the period of 25 years. The performance of the fiscal year 2009
(1 October 2008 - 30 September 2009) is summarized as follows:
1.1 Serviced Trains
The maximum number of serviced trains is 19 trains
during the weekdays and 14 trains on weekends and holidays.

1.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและความ
ตรงต่อเวลา
รฟม. ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน โดยมีตวั ชีว้ ดั
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานทีไ่ ด้นำเสนอ
กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงได้นำตัวชี้วัด    
ดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ BMCL
โดยผลการดำเนิ นงานเฉลี ่ ย ในปี ง บประมาณ 2552 ของ BMCL      
มีรายละเอียดที่สามารถเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ดังนี้ คือ

1.2 The Availability of M&E Equipment and Punctuality
MRTA set up performance obligation involving key
performance indicators (KPIs) relating to management of
concession agreement of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line. These KPIs responded to standard
operation guidelines earlier proposed to the Ministry of
Finance and Ministry of Transport and were used as
measurement indicators for MRTA performance in supervising
BMCL’s operation. MRTA’s supervisory work during the fiscal year
2009 contributed to the following result of BMCL’s performance:

1. การดำเนินงานสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

ความพร้อมของระบบ
Availability of M&E Equipment

ระบบรถไฟฟ้า Rolling Stock
เครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ Ticket Vending Machines
ประตูอัตโนมัติ Automatic Gates
ลิฟท์โดยสาร Lifts
บันไดเลื่อน Escalators
ประตูกั้นชานชาลา Platform Screen Doors
ระบบอาณัติสัญญาณ Signaling System
ระบบไฟฟ้า Power Supply System

1. Operating Results of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project

ค่าเป้าหมายร้อยละ
Percentage targets

ผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ
Percentage of Performance

99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92

99.98
99.74
99.97
99.99
99.98
100.00
99.93
100.00

จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2552
คนต่อเดือน
9,000,000
7,500,000
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จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน
ปีงบประมาณ 2552
คนต่อวัน
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		 ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าที่เข้าจอดเทียบที่สถานีเร็วหรือ
1.3 ด้านจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสาร
+
ช้ากว่าเวลาทีก่ ำหนดในตารางการเดินรถ (ไม่เกิน 2 นาที) มีคา่ เฉลีย่   
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) คิดเป็นร้อยละ 99.76 จากค่าเป้าหมาย ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 มีจำนวนรวม เท่ากับ 63,163,589 คน  
ร้อยละ 99.77  
หรือคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 173,051 คนต่อวัน โดยบริษัท
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) สามารถจัดเก็บรายได้จาก
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวได้จำนวน 1,459,541,661 บาท  
หรือคิดเป็นรายได้จากค่าโดยสารเฉลี่ย 3,998,744 บาทต่อวัน และ
เป็นส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ รฟม. ได้รับจำนวน
14,595,417 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภูมิดังแสดง

2552

1.3 Number of Passengers and Revenue from Fares
The serviced trains arriving at the stations before and  
The total number of passengers from 1 October
after the schedule (plus or minus not than 2 minutes) during
October 2008 - September 2009 had the average percentages 2008 to 30 September 2009 amounted to 63,163,589 or an
average of 173,051 persons per day. The Bangkok Metro
of 99.76% compared to percentage target of 99.77%
Public Company Limited (BMCL) could collect fare revenue for
the above period in the amount of baht 1,459,541,661 or an
average of baht 3,998,744 per day and apportioned the fare
revenue to MRTA in the amount of baht 14,595,417 (VAT
included). The details shown below chart:

Number of passengers
during the fiscal year 2009
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Average number of passengers per day
during the fiscal year 2009
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รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้
ปีงบประมาณ 2552
บาทต่อเดือน
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ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ รฟม. ได้รับ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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Fare revenue collected by the concessionaire
during the fiscal year 2009
Baht / Month
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Average fare revenue per day collected by the concessionaire
during the fiscal year 2009
Baht / Days
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Remuneration from fare apportined to MRTA
during the fiscal year 2009
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1.4 ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรายได้จากการพัฒนา
เชิงพาณิชย์
ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล ระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) รฟม. ได้ให้
สิ ท ธิ แ ก่ BMCL ในการดำเนินกิจกรรมและจัดหารายได้จากการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่ง BMCL ได้ให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์    
ดังกล่าวกับบริษทั ทีม่ คี วามชำนาญในการดำเนินธุรกิจ เข้ามาดำเนินการ
และจัดแบ่งรายได้ให้ BMCL และ BMCL ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว
ให้แก่ รฟม. โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์
สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (TRUE)
จำนวน 172 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 18 สถานี 
			 • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครื่องบริการ
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 7 ธนาคาร
จำนวน 148 เครื่อง และรูปแบบของเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
(PUM) จำนวน 6 เครื่อง
			 • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของ
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) (บริษัท เมโทร
มอลล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เดิม) ภายในสถานีรถไฟฟ้า โดยได้เปิด
ดำเนินการแล้วจำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท และสถานี
พหลโยธิน ในปี 2548 และเปิดดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 2 สถานี ที่
สถานีกำแพงเพชร และสถานีสวนจตุจักร ในปี 2551

			 • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN)
(บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด เดิม) ภายในสถานีรถไฟฟ้า
จำนวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า 
			 • การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ (Multimedia Display) ของบริษัท ฮาวคัม มีเดีย จำกัด
บริเวณประตูเปิด-ปิดชานชาลา ภายในสถานี ร ถไฟฟ้ า จำนวน 18
สถานี ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2550
บริษัท ฮาวคัม มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินการปิดระบบดังกล่าว เพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบการฉายภาพจากจอ Howcome Screen มาเป็นจอ
LCD แทน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบระบบใหม่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างการปิดระบบ รฟม. ยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้
จากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
			 • การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ในรู ป แบบการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ (Handgrip) ของบริษัท แอมเบียน มีเดีย
จำกัด ภายในขบวนรถไฟฟ้าจำนวน 19 ขบวน 
ทั้งนี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่
รฟม. ได้รับจาก BMCL ในปีงบประมาณ 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
14,206,978.35 บาท ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนา
เชิงพาณิชย์จำนวน 3,932,578.35 บาท (2) รายได้จากผลตอบแทน
จำนวนเงินรายปีจำนวน 10,000,000.00 บาท และ (3) รายได้จาก
เงินปันผลของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN)
(บริษัท ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำกัด เดิม) จำนวน 274,400 บาท   
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่ รฟม. ได้รับ
ประจำปีงบประมาณ 2552
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หน่วย : บาท

1.4 Commercial Development and Revenue
The Agreement of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project between the Bangkok Metro
Public Company Limited (BMCL) and the Mass Rapid Transit
Authority of Thailand (MRTA) granted BMCL an exclusive right
to undertake commercial development and generated
commercial development revenue. BMCL, however,
contracted out commercial development to private companies
that had requisite experience and expertise in specific areas
in return for remuneration and then apportioned the
remuneration to MRTA. The BMCL commercial development
activities during the fiscal year 2009 could be summarized as
follows:
			 • Installation of 172 coin phone machines by True
Public Communication Company Limited (formerly known as
True Corporation Public Co., Ltd) (TRUE) in all 18 stations.
			 • Installation of 148 automatic Teller Machines
(ATM) and 6 Passbook Update Machine (PUM) by 7
commercial banks in all 18 stations. 
			 • Retail outlet spaces leasing by the Bangkok
Metro Networks Limited (formerly known as Metro Mall
Development Limited)(BMN) in 4 stations, namely Sukhumvit
Station and Phahon Yothin Station since 2005 and 2 new
retail outlets to be open in Kamphaengphet Station and
Chatuchak Park Station in Year 2008.

			 • In-train and 18 station space advertising by the
Bangkok Metro Networks Limited  (formerly known as Triads
Networks Company Limited)(BMN).
			 • Multimedia display advertising service by How
Come Media Company Limited (HOW COME) using Platform
Screen Doors in all 18 stations as projection screens since
2006 and then in July 2007 How Come shut down the
system to turn to use LCD projection screen instead of How
Come Screen. It is now in the process of designing the new
system. However, MRTA still received apportionment from
revenue for common property expenses during the service
suspension.
			 • Advertising banners on the handgrip by Ambient
Media Co., Ltd.  (Ambient) in 19 trains.
In the fiscal year 2009, MRTA received
remuneration from commercial development from BMCL
amounting to baht 14,206,978.35 which consisted of (1)
revenue apportionment of the commercial development
amounting to baht 3,932,578.35 (2) revenue from annual
remuneration amounting to baht 10,000,000.00 and (3)
dividend revenue from The Bangkok Metro Networks Limited
(formerly known as Triads Networks Company Limited)(BMN)
amounting to baht 274,400. The details shown below chart:
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อาคารจอดรถ 9 ชั้น
สถานีลาดพร้าว
9-storey park
& ride building
at Lat Phrao Station
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2. การดำเนินงานพัฒนาธุรกิจของ รฟม. ในส่วนที่นอกเหนือ
จากการให้สัมปทานตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
		 2.1 รายได้จากการให้บริการที่จอดรถ

			 รฟม. ได้จดั ให้มสี ถานทีจ่ อดรถตามแนวสายทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวม 10 แห่ง โดยจำแนกเป็น
อาคารจอดรถ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว
และอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศนู ย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย และ
ลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 8 แห่ง ซึ่งได้แก่ สถานีรัชดาภิเษก
สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (บริเวณทาง
เข้า-ออก ที่ 1 และบริเวณรัชดาภิเษก ซอย 6) สถานีเพชรบุรี สถานี
สุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน
สามารถรองรับรถยนต์ที่เข้ามาจอดได้จำนวน 2,951 คัน รวมทั้งได้จัด
ให้มีเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัยอัตโนมัติภายในห้อง
สุขาของอาคารจอดรถ โดยในปีงบประมาณ 2552 รฟม. มีรายได้
จากการให้บริการทีจ่ อดรถเป็นเงิน 35,826,136.19 บาท และมีรายได้
จากเครื่องจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัยอัตโนมัติเป็นเงิน
81,129.87 บาท  
2.2 รายได้จากการให้เช่าแผงค้าและห้องสุขาบริเวณสถานี
กำแพงเพชร
			 รฟม. ได้เวนคืนทีด่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
บริ เวณตลาดนั ด สวนจตุ จ ั ก รเพื ่ อ การก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่ง รฟม. ได้ก่อสร้างแผงค้าชดเชยให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว และได้นำพื้นที่บางส่วน
ทีเ่ หลือจากการก่อสร้างมาจัดสร้างแผงค้าเพิม่ เติม จำนวน 210 แผงค้า
รวมทั้งได้มีการจัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม จำนวน 2 หลัง โดยใน
ปีงบประมาณ 2552 รฟม. มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้าและห้อง
สุขารวมเป็นเงิน 12,079,527.55 บาท 
2.3 รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของ รฟม.
จากการที่มีผู้มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของ รฟม. เป็นการชัว่ คราวตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และศูนย์ซอ่ มบำรุงห้วยขวาง เพือ่ เป็นทางเข้า-ออก
เป็นที่จอดรถ ติดป้ายโฆษณา แผงค้าชั่วคราว จัดกิจกรรม แจก

เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยในปีงบประมาณ 2552 รฟม. มีราย
ได้รวมเป็นเงิน 6,456,990.65 บาท
2.4 รายได้จากการให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้นำพื้นที่อาคารต่างๆ  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1)
อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ให้เช่าห้องโถงเพื่อจัดทำเป็น
ศูนย์บริการผู้โดยสารภายในประเทศ (ยกเลิกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29
มิถุนายน 2552) และป้ายโฆษณาแผ่นฟิล์มบริเวณกระจก 2) อาคาร
อเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก จัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด
เฉพาะทางข้อต่อกระดูกกล้ามเนือ้ และระบบประสาท 3) อาคารจอดรถ
3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เช่าชั้นลอยประกอบ
กิจการรับเลี้ยงเด็ก 4) อาคารเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สถานี
สุขุมวิท ให้เช่าพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา    
ต่างประเทศ ติดตั้งตู้ ATM ติดป้ายโฆษณา เช่าพื้นที่ห้องกระจกเป็น
ร้านค้าและร้าน Puff & Pie เช่าพื้นที่เป็นร้าน Dunkin’ Donuts โดยใน
ปีงบประมาณ 2552 รฟม. มีรายได้รวมเป็นเงิน 10,873,524.21 บาท
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2552 รฟม. ได้รายได้จากการ
พัฒนาธุรกิจเป็นเงินทัง้ สิน้ 65,317,308.47 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
3. การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

		 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั ของ รฟม. มีภาระหน้าทีห่ ลัก
คือ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และ
วางแผนระบบงานรั ก ษาความปลอดภั ย และกู ้ ภ ั ย การจั ด ทำ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องปราม ป้องกัน และระงับ
เหตุทั้งในสถานี อุโมงค์ และขบวนรถไฟฟ้า เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า คนโดยสาร และบุคคลอื่น ที่อยู่ในเขต
ระบบรถไฟฟ้า งานดับเพลิง งานกู้ภัย งานแก้ไข และบริหารจัดการ
เหตุฉุกเฉินภายในเขตระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล นอกจากนั้น ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันการ
บุกรุกพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า ทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ปล่องระบาย
อากาศ และพื้นที่อื่นๆ งานตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างใน
เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้ง การจัดเตรียมและตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
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2. Commercial Development of MRTA, apart from
granting concession in line with the concession
contract of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line Project

objects, parking cars, organizing activities and access ways. In
the fiscal year 2009, MRTA received in return the
remuneration in the amount of baht 6,456,990.65.

2.4 Revenue from the Lease of the Buildings and
Constructions along the Route of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project
MRTA let out the building space of the following
4 stations: (1) 9-storey park & ride building at Lat Phrao
Station for domestic flight passengers (this service is
cancelled since June 29, 2009); (2) Multipurpose building at
Ratchadaphisek Station for Physical Therapy Center
(Neurological and Muscle Systems); (3)  3-storey park & ride
building at Thailand Cultural Centre Station for nursery
services; and (4) the connecting walkway building of
Sukhumvit Station for currency exchange booths, Automatic
Teller Machine (ATM), advertising boards, glass-rooms shops,
Puff and Pie kiosks, Dunkin’Donuts. In the fiscal year 2009,
MRTA received the rental fee in the amount of baht
10,873,524.21.
Therefore, MRTA received the total revenue from
2.2 Revenue from the Lease of Kiosks and Toilet commercial development in the amount of baht 65,317,308.47
(VAT excluded)
Building at Kamphaengphet Station
MRTA expropriated the land of the State Railway
of Thailand at Chatuchak Weekend Market for the 3. Security and Rescue
construction of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
The main tasks of Security and Rescue Department of
Project; in this regard, kiosks were constructed for the MRTA are to study, analysis data and then prepare the
venders affected by the land expropriation and also additional security and rescue systems as well as measurements; to
210 kiosks and 2 toilet buildings were built on the remaining conduct the peacefulness and tidiness. Furthermore, the
area of the Project. In the fiscal year 2009, MRTA could Security and Rescue Team deter, prevent and deal with any
generate the amount of baht 12,079,527.55.
untoward incidents in the stations, tunnels and trains in order
to provide the safety to MRT system, passengers and other
2.3 Revenue from Permission to Use MRTA’s Premises
During the fiscal year 2009, MRTA granted persons within the M.R.T. area. These tasks also include the
permission to private entities to temporarily use land and fire prevention and control, rescue services, emergency case
buildings along the route of the M.R.T. Chaloem management within the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Ratchamongkhon Line and in the Depot area at Huai Khwang Line area. They still protect any invasion into the M.R.T area,
for the activities such as displaying signboards, placing entrances, ventilation shaft, and protection zone. In addition,
2.1 Revenue from Parking Service
MRTA provides 10 parking facilities along the
route of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project
which include two park & ride buildings, i.e. 9-storey park &
ride building at Lat Phrao Station and 3-storey park & ride
building at Thailand Cultural Centre Station and ground-level
parking areas at 6 stations, i.e. Ratchadaphisek Station, Huai
Khwang Station, Thailand Cultural Centre Station, Phetchaburi
Station, Sukhumvit Station, Queen Sirikit National Convention
Centre Station and Samyan Station with the capacity to
accommodate a total of 2,951 cars. In addition the automatic
vending machines for toilet papers and sanitary napkins
selling have been installed in the station toilets. In the fiscal
year 2009, the revenue arising from the parking service fee
as well as the sale of toilet papers and sanitary napkins are
baht 35,826,136.19 and baht 81,129.87 respectively.
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และตรวจตรา กำกับดูแล เครือ่ งมืออุปกรณ์ความปลอดภัยด้านอัคคีภยั
ที ่ ม ี อ ยู ่ ในเขตระบบรถไฟฟ้ า และอยู ่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ร ั บ
สัมปทานการเดินรถ งานให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย การดับเพลิง การกู้ภัย และการบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ โดยนำข้อมูลของระบบงานที่รับผิดชอบทั้งหมดมาประมวลผล
และจัดทำเป็นข้อมูลสถิตกิ ารรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรแก่ประชาชนผู้ใช้
บริการรถไฟฟ้า 
โดย รฟม. ได้จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ชุด
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาเขตทาง และชุด
ปฏิบัติการกู้ภัย เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อาจเกิดขึ้น
ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 กะ คือ กะเช้า กะบ่าย และกะดึก โดย
ได้จัดวางกำลังกระจายครอบคลุมเขตพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า 
3.1 ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่คุ้มครอง
ความปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้า ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขต
ระบบรถไฟฟ้า มีการตรวจตรา การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า รวมถึง
งานตรวจสอบการได้รบั อนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
โดยแบ่งชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้ดังนี้
(1) ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 4 ชุดปฏิบัติการ
รับผิดชอบการตรวจตรา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า 
(2) ชุดปฏิบัติสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด 4 ชุด
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบการตรวจสอบและค้ น หาวั ต ถุ ต ้ อ งสงสั ย
ภายในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(3) ชุดปฏิบัติการพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัย 4 ชุด
ปฏิบัติการ รับผิดชอบการพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยภายในพื้นที่เขต
ระบบรถไฟฟ้า
(4) ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษา
เขตทาง 4 ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุก
พืน้ ทีเ่ ขตระบบรถไฟฟ้า ทางขึน้ ลงสถานีรถไฟฟ้า ปล่องระบายอากาศ
และพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ การตรวจสอบการได้รบั อนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัย
ระบบรถไฟฟ้า

(5) พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ประจำศู น ย์ ว ิ ท ยุ
รฟม. (ศู น ย์ ว ิ ท ยุ พ สุ ธ า) จำนวน 4 คน รั บ ผิ ด ชอบเกี ่ ย วกั บ การ
ประสานและให้ข้อมูลด้านการข่าว ประสานงานการติดต่อสื่อสาร
ด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า 
3.2 ชุดปฏิบัติการกู้ภัย เป็นชุดที่มีความพร้อมในการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน งานดับเพลิง งานกู้ภัย งานแก้ไขและบริหาร
จัดการเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า รวมถึงงานบรรเทา
สาธารณภัย โดยแบ่งเป็นชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั 4 ชุด โดยรับผิดชอบงาน
ดังนี้
(1) ในภาวะปกติ เป็นชุดปฏิบัติการกู้ภัยเสริมอัตรา
กำลั ง ชุ ด ปฏิ บ ั ต ิ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย โดยกระจายกำลั ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
(2) ในภาวะฉุกเฉิน เป็นชุดปฏิบัติการหลักในการเข้า
ระงับเหตุ โดยชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจะเข้าเสริมอัตรา
กำลังจนกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ รฟม.
ร้องขอ       
สำหรับในปีงบประมาณ 2552 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นใน
พืน้ ทีเ่ ขตระบบรถไฟฟ้า จำนวน 10 เหตุการณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 24 ครั้ง
(2) เกิดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
จำนวน 9 ครั้ง
(3) เกิดความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายตามประมวลกฎหมาย
อาญา จำนวน 1 ครั้ง
(4) เกิดการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า จำนวน 1 ครั้ง
(5) เกิดการทะเลาะวิวาท จำนวน 2 ครั้ง
(6) เกิดการกระทำอนาจาร จำนวน 2 ครั้ง
(8) ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารกระทำผิ ด พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารรถไฟฟ้ า ฯ
จำนวน 4 ครั้ง
(9) พบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 2 ครั้ง
(10) พบวัตถุต้องสงสัย จำนวน 6 ครั้ง
ทั้งนี้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่สามารถระงับยับยั้ง
การเกิดเหตุได้ จำนวน 1 ครั้ง

they prepare and check security and rescue operation
equipments; inspect the firefighting equipments in both
M.R.T. and concessionaire areas. They provide information
about the security and rescue, fire prevention and control.
Therefore they gather and analysis all data of their
responsibilities to prepare the statistics of security and rescue
for further strong believe and good image of M.R.T
MRTA has set up the teams of security personnel,
MRTA area security and rescue team to remain vigilant,
inspect and protect the safety of M.R.T. system and
passengers in 3 work shifts, i.e. day shift, afternoon shift and
night shift as follows:
3.1 Teams of security personnel respond for safeguard
the safety of M.R.T. system, passengers and other persons
within the M.R.T. area. They keep vigilant, inspect and protect
the safety within the M.R.T area and within the protection zone.
(1) 4 teams of security personnel respond the
safety inspection and protection within the M.R.T area.
(2) 4 teams of sniffing dogs for detecting
explosives in mail respond the explosive detection and
verification within the M.R.T area.
(3) 4 teams of explosive ordnance disposal
personnel respond for the explosive ordnance disposal
detection and verification.
(4) 4 teams of M.R.T zone security respond the
invasion into the M.R.T area, entrances, vent-hole, and
construction zone.
(5) 4 staff of security personnel at ground radio
centre, coordinate among the security and rescue team to
provide security and rescue information as well as any
emergency in the M.R.T.

3.2 Teams of rescue are always ready for any
emergency cases, fire fighting and rescue. There are 4 teams
of rescue as follows:
(1) In a normal situation, rescue personnel are
stationed to support security teams in the MRT areas to keep
vigilant, inspect and protect the safety of the MRT system
and passengers.
(2) In an emergency situation, security personnel
will reinforce rescue teams to deal with untoward incidents.
During the fiscal year 2009, 10 untoward incidents
occurred in the MRT system areas which can be summarized
as follows:
(1) Accidents: 24 cases
(2) Offences against properties as specified in
criminal code: 9 cases
(3) Offences against life and body as specified in
criminal code: 1 case
(4) Sickness of passengers: 1 case
(5) Quarrel incidents: 2 cases
(6) Incidents of indecent act: 2 cases
(7) Offences committed by passengers in violation of
the Mass Rapid Transit Authority of Thailand Act, B.E.2543
(2000): 4 cases
(8) Suspicious person: 2 cases
(9) Suspicious objects: 6 cases
Among the above incidents, there were 1 case that
could not be suppressed.

ชุดปฏิบัติสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม.
Teams of sniffing dogs for detecting explosives
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การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
1. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

รฟม. ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในแนวเขตทางโครงการฯ โดย
มีอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการฯ เป็นที่ดิน จำนวน 986
แปลง และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 711 หลัง และผู้ถูกเวนคืนได้มา
ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเบิกจ่ายค่าทดแทนแล้ว
เป็นที่ดิน จำนวน 641 แปลง สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 264 หลัง เป็นเงิน
จำนวน 4,903 ล้านบาท
2. งานคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา

สัญญาที่ 1 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก
รฟม. โดยคณะกรรมการประกวดราคางานโยธา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้เริ่มประเมินผลข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง 3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทางด้านคุณสมบัติ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ได้แก่ (1) บมจ.อิตาเลียนไทย     
ดีเวล็อปเมนต์ (2) กิจการร่วมค้า CKTC (3) บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่
แอนด์ คอนสตรัคชั่น ปรากฏผลว่าทั้ง 3 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทัง้ หมด จึงได้เปิดซองข้อเสนอราคาสัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 13 มกราคม
2552 โดยมี ผู้เสนอราคาประเมินต่ำสุดได้แก่ กลุ่มบริษัท CKTC    
คณะกรรมการประกวดราคางานโยธาฯ และคณะกรรมการ รฟม.    
ได้ดำเนินการเจรจารายละเอียดข้อเสนอและเงื่อนไขสัญญากับกลุ่ม
บริษัท CKTC มาเป็นลำดับ จนได้ข้อเสนอราคาสุดท้ายที่ 14,292
ล้านบาท โดยแหล่งเงินกู้ JICA ได้เห็นชอบและคณะรัฐมนตรีได้รบั ทราบ
ผลการประกวดราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และวันที่
11 สิงหาคม 2552 ตามลำดับ ต่อมา รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง
กลุ่มบริษัท CKTC เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
สัญญาที่ 2 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก
รฟม. โดยคณะกรรมการประกวดราคางานโยธา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้เริ่มประเมินผลข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง 3 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทางด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ (1) กิจการร่วมค้า ITON (2) กิจการร่วมค้า CKTC (3) บมจ.    

ซิ โ น-ไทย เอ็ น จี เนี ย ริ ่ ง แอนด์ คอนสตรั ค ชั ่ น ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 11
พฤศจิกายน 2551 ปรากฏผลว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด จึงได้
เปิดซองราคาสัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 โดยมีผู้เสนอ
ราคาประเมินต่ำสุด ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคางานโยธาฯ
ได้ดำเนินการเจรจารายละเอียดข้อเสนอและเงื่อนไขสัญญากับบริษัท
ซิโน-ไทยฯ จนได้ข้อเสนอราคาสุดท้ายที่ 13,100 ล้านบาท โดยคณะ
กรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบผลการประกวดราคาดังกล่าวเมื่อวันที่  
22 กรกฎาคม 2552 และคณะรัฐมนตรีได้รบั ทราบผลการประกวดราคา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 
สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. โดยคณะกรรมการประกวดราคางานโยธา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ได้เริ่มประเมินผลข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น
ข้อเสนอทั้ง 5 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทางด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ (1) บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (2) กิจการร่วมค้า CKTC
(3) บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (4) กิจการร่วมค้า
TAKENAKA-RITTA (5) กิจการร่วมค้า PAR ตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤศจิกายน
2551 ปรากฏผลว่าทั้ง 5 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมดจึงได้
เปิดซองราคาสัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 โดยมีผู้เสนอ
ราคาประเมินต่ำสุดได้แก่ กลุ่มบริษัท PAR ซึ่งคณะกรรมการประกวด
ราคางานโยธาฯ ได้ดำเนินการเจรจารายละเอียดข้อเสนอและเงื่อนไข
สัญญากับกลุม่ บริษทั PAR จนได้ขอ้ เสนอราคาสุดท้ายที่ 5,025 ล้านบาท
โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้เห็นชอบผลการประกวดราคาดังกล่าว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการ
ประกวดราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552
สัญญาที่ 6 : งานระบบราง
รฟม. ได้ ป ระสานงานกั บ สำนั ก งานบริ ห ารหนี ้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลังเพื่อประสานงานการขอใช้เงินกู้ JICA สำหรับงาน
ระบบราง ซึ่งแหล่งเงินกู้ JICA อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะจัดส่ง
คณะเจ้าหน้าที่มาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลโครงการ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและ
ลงนามในสัญญาเงินกู้ได้ในปี 2553 และเริ่มดำเนินการประกวดราคา
ตามลำดับต่อไป

รูปแบบสถานีและทางขึ้น-ลง
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
Typical station and entrance of
The Purple Line Project,
Bang Yai-Bang Sue Section

The implementation of the Purple Line
Project: Bang Yai - Bang Sue Section
1. Land Acquisition

MRTA carried out the land acquisition process in
accordance with the royal decrees on the land expropriation
for the construction of the project and for mass transit
activities, and found that 986 plots and 711 buildings should
be acquired. Some property owners has signed the compensation
contracts and disbursed the compensation for 641 plots and
264 buildings amounting to baht 4,903 millions.
2. The Selection of Civil Work Contractors

Contract 1: Elevated Structures (East)
The MRTA Selection Committee for civil works has
evaluated the technical proposals of the 3 tenders, Italian-Thai
Development, CKTC Joint Venture, and Sino-Thai Engineering
& Construction. Those 3 companies passed the evaluation,
and then MRTA opened the financial proposal for contract 1
on January 13, 2009, which CKTC Joint Venture proposed the
lowest price. MRTA, The MRTA Selection Committee for civil
works, and CKTC Joint Venture have negotiated further
details of the proposals and contract conditions respectively
and then got the final quotation at baht 14,292 millions. The
funding source, JICA, has approved the bidding results on
July 30, 2009 and the cabinet, on August 11, 2009, has
acknowledged the bidding results accordingly. Hence the MRTA
has signed the agreement to employ CKTC Joint Venture for
civil work of contract 1 on August 26, 2009.
Contract 2: Elevated Structures (West)
The MRTA Selection Committee for civil works has
evaluated the technical proposals of the 3 tenders, which
passed the qualification evaluation, ie., ITON Joint Venture,
CKTC Joint Venture, and Sino-Thai Engineering & Construction

since November 11, 2008 and found that all passed the
evaluation criteria. Then MRTA opened the financial proposal
for contract 2 on June 11, 2009, which Sino-Thai Engineering
& Construction proposed the lowest price. MRTA, the MRTA
Selection Committee for civil works, and Sino-Thai Engineering
& Construction have negotiated further details of the proposals
and contract conditions respectively and got the final quotation
at baht 13,100 millions. The MRTA Board of Directors and
the funding source, JICA, have approved the bidding results
on July 22, 2009 and the cabinet has acknowledged the
bidding results August 11, 2009 accordingly. 
Contract 3: Depot and Park & Ride Facilities
     The MRTA Selection Committee for civil works has
evaluated the technical proposals of the 5 tenders, Italian-Thai
Development, CKTC Joint Venture, Sino-Thai Engineering &
Construction, TAKENAKA-RITTA and PAR since November 27,
2008 and all of them passed the evaluation criteria, then
MRTA opened the financial envelope for contract 3 on June
23, 2009, which PAR proposed the lowest price. The MRTA
Selection Committee for civil works and PAR have negotiated
further details of the proposals and contract conditions respectively
and got the final quotation at baht 5,025 millions. The MRTA
Board of Directors the funding source, JICA, have approved
the bidding results on July 22, 2009 and the cabinet has
acknowledged the bidding results on August 11, 2009.
Contract 6: Trackwork
MRTA has coordinated with Public Debt Management
Office, under Ministry of Finance to disburse the money from
JICA, for trackwork. Hence JICA is considering this request
and send the team to gather information and evaluate the
project for further loan approval, which will be finished and
sign-off by 2010. After that the bidding quotation will be
proceeding.
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		 • รฟม. โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กที ่ ป รึ ก ษา
โครงการได้เชิญกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิยื่นข้อเสนอ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบริษัทนำโดยบริษัท
Project Planning Services Co.,Ltd. (2) กลุ่มบริษัทนำโดยบริษัท
Asian Engineering Consultants Corp.,Ltd. (3) กลุ่มบริษัทนำโดย
บริษัท Thai MM Limited (4) กลุ่มบริษัทนำโดยบริษัท SYSTRA SA
มายื่นข้อเสนอทางเทคนิคเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และได้ทำการ
เปิดซองข้อเสนอเทคนิคและเริ่มประเมินผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม
2552 ภายหลังจาก JICA ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลข้อ
เสนอทางเทคนิคแล้ว
		 • คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552
เห็ นชอบผลการประเมิ นข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค โดยมี ก ลุ ่ ม บริ ษ ั ท       
ที่ปรึกษา AEC เป็นผู้มีข้อเสนอด้านเทคนิคลำดับที่ 1 และต่อมา
รฟม. ได้เสนอผลการประเมินผลดังกล่าวให้ JICA เห็นชอบและให้
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AEC จัดทำและยื่นข้อเสนอด้านราคาต่อไป
     
การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
ได้มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 รวมทั้งอนุมัติและเห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลั ง เสนอ ซึ ่ ง โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น ้ ำ เงิ น ช่ ว ง
หัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ได้รับการบรรจุให้เป็น
โครงการประเภทที่ 1 ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555 แล้วให้
กระทรวงคมนาคมเริม่ ดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดย
กระทรวงการคลังจะจัดหาแหล่งเงินภายในประเทศสำหรับโครงการ
ดังกล่าว ด้วยการดำเนินการประกวดราคาแบบนานาชาติ (ICB) ตามหลัก
สากล เนือ่ งจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่
การที่ให้มีการจัดจ้างรูปแบบการแข่งขันการประกวดราคานานาชาติ
(ICB) ตามหลักสากลจะเป็นการเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเสรี

ศูนย์ซ่อมบำรุง
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง-บางแค
และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
Depot of The Blue Line Project,
Hua Lamphong-Bang Khae
and Bang Sue-Tha Phra Sections

เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ดีที่สุดและมีต้นทุนที่เหมาะสม รวม
ทั้งเพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างที่มีประสบการณ์การ
ดำเนินงานก่อสร้างจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะต้องมีการแข่งขันสูงเป็น
พิเศษทัง้ ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอ ด้านราคาซึ่งแตกต่างไปจาก
การประมูลราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุดว้ ย
วิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
สำหรับงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในปีงบประมาณ 2552 รฟม.   
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนว
สายทางโครงการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมี
อสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย
ที่ดินประมาณ 960 แปลง (ช่วงหัวลำโพง-บางแค ประมาณ 730
แปลง และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ประมาณ 230 แปลง) สิ่งปลูกสร้าง
ประมาณ 700 หลัง (ช่วงหัวลำโพง-บางแค ประมาณ 550 หลัง และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ประมาณ 150 หลัง)
การดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย    
สีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ในส่วนของงานโยธากรอบวงเงิน
16,443 ล้านบาท งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกรอบวงเงิน 2,388 ล้านบาท
และงานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน 658 ล้านบาท ค่าจ้าง     
ทีป่ รึกษาคัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า 14 ล้านบาท
ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 6 ล้านบาท และค่า Provisional sum ของ
งานโยธา กรอบวงเงิน 2,280 ล้านบาท และอนุมัติให้ รฟม. ดำเนิน
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ
ในส่วนของงานโยธาโดยมีกรอบวงเงิน 15,134 ล้านบาท งานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินกรอบวงเงิน 675 ล้านบาท และงานจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงาน 605 ล้านบาท ค่าจ้างทีป่ รึกษาคัดเลือกผูร้ บั จ้าง
งานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า 14 ล้านบาท ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์
6 ล้านบาท และค่า Provisional sum ของงานโยธา กรอบวงเงิน
2,099 ล้านบาท

3. The Selection of Project Consultants

		 • The Selection Committee for the project consultants
invited 4 interested consultants companies, which have
registered and submitted the proposals, i.e (1) Project
Planning Services Co., Ltd, (2) Asian Engineering Consultants
Corp., Ltd., (3) Thai MM Limited, (4) Systra S.A., to submit
the technical proposals on April 3, 2009. MRTA opened the
bidding envelope (technique) and started to evaluate this
since May 15, 2009 after JICA has approved the criteria of
the technical proposals.
		 • MRTA Board of Directors has passed the solution
on August 19, 2009 to agree with the evaluation of the
technical proposal to which the Asian Engineering Consultants
Corp., Ltd (AEC) has won this bidding. Then MRTA submitted
the bidding results to JICA for consideration and requested
AEC Consortium to prepare and propose the proposals for
further price proposal.
The implementation of the Blue Line
Project: Hua Lamphong - Bang Khae and
Bang Sue - Tha Phra Section

On May 6, 2008, the cabinet has acknowledged the
consideration results under the Rehabilitation of Economic
Plan, stage 2, and approved per request of Ministry of
Finance. The implementation of the Blue Line Project: Hua
Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Section,
has been categorized into category 1 of Strong Thailand
Project (Thai Khem Kaeng: TKK Project), which allowed the
Ministry of Transport start the process and the Ministry of
Finance seek for the funding source within the country. The
contracts shall be tendered on an International Competitive
Bidding (ICB) basis in accordance with the international
practice as a result that the mass transit system project is
the mega investment project that needs to be follow through
the ICB process.
In addition, ICB bidding provided more opportunities
for independent competition and be able to gain the best
construction technology under proper and acceptable capital.
This also drew the attentions from the oversea experts, who

experienced in construction techniques, which differed from
the bidding rules of Office of Prime Minister (E-Auction), B.E. 2549.
		 For the part of land acquisition, MRTA is seeking the
assets appraisal along the project by E-Auction Method. The
assets to be appraised are 960 plots (730 plots in Hua
Lamphong - Bang Khae Section, and 230 plots in Bang Sue Tha Phra Section) and 700 buildings (550 buildings in Hua
Lamphong - Bang Khae Section, and 150 buildings in Bang
Sue - Tha Phra Section).
The implementation of the Green Line
Project: Mor Chit - Sapan Mai and Baring
- Samut Prakan Sections

For the implementation of the Green Line Project: Mor
Chit - Sapan Mai, on November 27, 2008, the cabinet
approved MRTA to carry out
		 • the civil works construction within financial framework
of baht 16,443 millions,  
		 • the land acquisition within the financial framework
of baht 2,388 millions,  
		 • the project management amount of baht 658 millions, 
  		 • the project consultants for civil works and track work
contractor selection amount of baht 14 millions,  
		 • the assets appraisal amount of baht 6 million, and 
		 • the provisional sum of civil work within the financial
framework of baht 2,280 millions
For the implementation of the Green Line Project:
Baring - Samut Prakan, on November 27, 2008, the cabinet
approved MRTA to carry out
		 • the civil works construction within financial framework
of baht 15,134 millions,  
		 • the land acquisition within the financial framework
of baht 675 millions,  
		 • the project management amount of baht 605 millions,   
		 • the project consultants for civil works and track
work contractor selection amount of baht 14 millions,  
		 • the assets appraisal amount of baht 6 million, and 
		 • the provisional sum of civil works within the financial
framework of baht 2,099 millions

รูปแบบสถานี
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
Typical station of
The Green Line Project,
Baring-Samut Prakan Section
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รูปแบบสถานีเคหะสมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
Samut Prakan National
Housing Station,
The Green Line Project,
Baring-Samut Prakan Section
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1. งานการศึกษาและออกแบบรายละเอียด

		 สำนั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.)    
ได้ ส ่ ง มอบเอกสารผลการศึ ก ษา แบบรายละเอี ย ด และเอกสาร
ประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ที่ สนข. ได้ดำเนินการไว้
ก่อนหน้านี้แก่ รฟม. แล้ว เพื่อให้ รฟม. นำไปดำเนินการก่อสร้างงาน
โยธาตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2551 ต่อไป โดย รฟม. ได้เสนอแนะให้ที่ปรึกษาแก้ไขและปรับปรุง
แบบรายละเอียด และเอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสาย   
สีเขียวฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามแหล่ง
เงินกู้   จากนั้น รฟม. จะเตรียมการเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างด้านงาน
โยธาต่อไป
นอกจากนี้ รฟม. ได้ขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
พิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนงานระบบ
รถไฟฟ้าและเดินรถแบบ PPP-Gross Cost ว่าจะต้องดำเนินการตาม
พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) สรุป
ความว่า การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ในรูปแบบ PPPGross Cost เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการตาม พรบ.  
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 โดยหากมีมูลค่า     
การลงทุนตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปต้องปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
2. งานกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ อยู่
ระหว่างกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการใช้พื้นที่
ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณฐานทัพอากาศดอนเมือง พร้อมทั้ง
แก้ไขแนวเขตที่ดินในร่างแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน สำหรับอาคารจอดแล้วจรอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกรุงเทพมหานคร เรื่องขอใช้พื้นที่ทางเท้าและพื้นที่
บางส่ ว นบริ เวณรั ้ ว ของสำนั ก งานเขตบางเขนเพื ่ อ ก่ อ สร้ า งตอม่ อ
รองรับโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คณะ
กรรมการกำหนดร่ า งขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้ า ง
สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการฯ ได้จัดทำร่าง
ขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ รฟม. จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป
3. งานว่าจ้างที่ปรึกษาฯ

รฟม. กำลังดำเนินงานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง
งานโยธา ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และจัดทำเอกสารประกวด   
ข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวฯ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน
2551 ได้อนุมัติกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
และงานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ  โครงการละ 14 ล้านบาท   
การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายวงแหวนรอบใน
ตามแนวถนนรัชดาภิเษก
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2552 ได้ ม ี ม ติ ให้ รฟม. ยกเลิ ก การดำเนิ นการโครงการรถไฟฟ้ า    
สายวงแหวนรอบในตามแนวถนนรัชดาภิเษก และต่อมารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบให้ รฟม. ยกเลิกการดำเนินการ      
ดังกล่าวแล้ว 
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1. Planning and Design Study

The Office of Transport and Traffic Policy and Planning
(OTP) has submitted the feasibility study, detailed design and
tender documents of the Green Line Project, To MRTA for
further civil work, which approved by the cabinet on
November 27, 2008. MRTA adjusted and improved the details
design and tender documents of such project in accordance
with the governmental policy and funding sources. After that
MRTA would select the civil work contractors.
In addition, MRTA has consulted with the Council of
State to consider the legal issues whether  the Public Private
Participation (PPP-Gross Cost) should follow the Act on
Private Participation in State Undertaking, B.E. 2535 or not.
The Council of State had then judged that the Public Private
Participation (PPP-Gross Cost) in Green Line Project should
follow this Act and if the  amount of investment is more that
baht 1,000 millions.

2. Land Acquisition

For the Green Line Project (Baring - Samut Prakan
Section), the committee of terms of reference (TOR) and
tender documents of assets appraisals for the project
alignment, has finished the terms of reference (TOR) and
tender documents. Hence the MRTA would process further
proceedings.
3. The Selection of Project Consultants

MRTA is in the process to select the consultant to
select the civil work contractor, system operator and prepare
the tender document to select the above, following the
cabinet resolution on November 27, 2008, which approved
the financial framework of the project consultants for civil
work contractor selection and the system operation of the
Green Line Project: Mor Chit - Sapan Mai and Baring - Samut
Prakan Sections amounted baht 14 million per each.
The implementation of the Ratchadapisek
Ring Road Project

The Office of Transport and Traffic Policy and Planning
On February 4, 2009, the MRTA Board of Directors
(OTP), under Ministry of Transport, is proposing the cabinet to passed the resolution to cancel the implementation of the
cancel the depot constuction of the Green Line Project (Mor Ratchadapisek Ring Road Project which is later approved by
Chit - Sapan Mai Section), which located in the area of Royal the Transport Minister accordingly.
Thai Airforce (Don Muang). OTP also adjust the project
alignment of the maps, which attached to the royal decree on
land expropriation for the construction of the project. The Park
and Ride Building, which need to used the footpath and
some area of the Bangkhen District Office for foundation pier
of the MRT construction, is in the process to seek for
approval from Bangkok Metropolitan Administration.

สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรในรอบปีงบประมาณ 2552
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

SUMMARY OF ACTIVITIES IN THE FISCAL YEAR 2009
(1 OCTOBER 2008 - 30 SEPTEMBER 2009)
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ด้านการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และระบบงาน
รฟม. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการบริ ห ารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง และแนวทางปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อทำให้องค์กรมีโอกาสคัดสรรบุคลากรที่
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเข้ า มาทำงานในองค์ ก รและธำรงรั ก ษา
บุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรตลอดไป ในปีงบประมาณ 2552
เป็นปีท่ี รฟม. ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานทัง้ ในด้านการบริหาร
และการพัฒนา โดยการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
       
1. การบริหารบุคลากร

1.1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง : รฟม. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
จากศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนอัตรากำลังของ รฟม. คณะ   
ผู้ดำเนินการได้ทำการศึกษา วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังทีเ่ หมาะ
สม ของ รฟม. ที่จะเป็นองค์กรขนาดกะทัดรัดที่มีความคล่องตัวสูง
โดยกำหนดเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนิน
การขององค์กร มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการขยายตัวของการ
ดำเนินการขององค์กรในหลายสภาวการณ์ ตลอดจนได้จัดทำแผน
กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังที่เป็นแนวทางอย่างเป็น รูปธรรมเพื่อ
ดำเนิ นงานให้ เป็ น ไปตามแผนอั ต รากำลั ง ทำให้ อ งค์ ก รสามารถ
จัดสรรอัตรากำลังคนให้เกิดความสมดุลสอดคล้องกับปริมาณภาระ
หน้าที่งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และสามารถบริหารจัดการปริมาณ
อัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานแต่ละประเภทได้อย่างเต็มศักยภาพ 

		 1.2 การประเมินผลพนักงาน : รฟม. ได้นำระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จของงานและความสามารถ
ในการทำงานของพนักงานมาใช้ประเมินผลในส่วนของผู้บริหารระดับ
สูงไปแล้ว สำหรับในปีงบประมาณ 2552 ได้นำระบบดังกล่าวมาทดลอง
ใช้กับพนักงานทั้งหมด โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1)   การประเมินผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก  
(Key Performance Indicators : KPIs) และตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทัว่ ไป
(Performance Indicators : PIs) และ (2) การประเมินความสามารถ
(Competency) ของพนักงาน ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบจุดเด่น จุดด้อย และศักยภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละคน และนำช่องว่างดังกล่าวมาทำการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาให้ดขี น้ึ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ   
ที่จะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้ง  
ผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้
1.3 การดำเนินงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ :
รฟม. ได้ดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน/
ลูกจ้าง รฟม. เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือบุตร  
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้
พนักงาน/ลูกจ้าง มีการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพให้แก่พนักงาน/ลูกจ้าง มีการปรับปรุงห้องพยาบาล
ให้มีมุมนมแม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงาน/ลูกจ้าง รฟม. มี
การดูแลและให้บริการในเรื่องการขอสินเชื่อจากหน่วยงานภายนอก
อีกทั้งได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งประกอบด้วย
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมอบของที่ระลึก/รางวัลพนักงานดีเด่น  
กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน และ
กิจกรรมปรับปรุงสวัสดิการเดิมเพิ่มเติมสวัสดิการใหม่
1.4 ด้านการแรงงานสัมพันธ์ : รฟม. ได้สง่ เสริมการปรึกษาหารือ
ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ โดยในปี
งบประมาณ 2552 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มผี ลการดำเนินงานที่
สำคัญ คือ (1) ผลักดันให้มกี ารจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้พนักงาน/
ลูกจ้าง รฟม. ตามมติคณะรัฐมนตรี และ (2) ผลักดันให้มกี ารปรับเพิม่
อัตราเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากเดิม รฟม. สมทบให้พนักงาน/
ลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนเป็นอัตราร้อยละ 10-12   
ของเงินเดือนซึ่งเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 
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1.2 Performance Evaluation : MRTA has already
brought into effect the performance evaluation system that
aimed to measure work achievement and work performance
of the top executive officers. In year 2009, such evaluation
system has been applied for testing with MRTA staff on two
terms. The one is evaluation by Key Performance Indicators
(KPIs) and Performance Indicators (PIs), and the other is
evaluation on Competency. Both terms of evaluation will be
treated as tools to help the supervisors learn about good/bad
Management on Human Resource
points and capacity of their subordinators, which may lead to
Development and Working System
the training course to boost the working performance that are
MRTA has been awared of the importance of human beneficial to organization and self-promotion.
resource management as the dynamic force for an effective
administration, according to an organizational vision, mission
1.3 Welfare and Labor Relations : MRTA has arranged
and strategy. Therefore, to have an effective human resource for provision on various forms of welfare, i.e., medical
management towards the suitable and ethical directions and healthcare expenditure, financial assistance for children of
guidelines with an opportunity for the recruitment of qualified employee and their educations, annual medical check-up, selfpersons into the organization, MRTA then, in year 2009, has learning service on health care as well as modification of
focused on laying the foundation on management and nursing room to be installed with breast-feeding corner. In
development of human resource as follows :addition, external financial loans for consumption and housing
is provided together with other motivated programs to
1. Personnel Management
enhance working motivation which are rewards for
1.1 Planning on Man-power : MRTA has employed the outstanding personnel, complimentary awards for retired
expertises from the Center for Acadamics Services, NIDA, to employee and adjustment for extra fringe and benefit.
handle the project on man-power planning. This project is to
study, analyze and plan for the MRTA man-power that was
1.4 Labor Relations : MRTA gave support to discussion
justifiable to the small size but high flexibility organization. between employer and employee in the Committee on
The study should speculate the right tools and methods that Working Relationship. In year 2009, the Committee had
serve any kind of works assignment of MRTA that might be undertaken the significant activities that were (1) enforcing
occurred to support the work expansion in various scenarios. special allowance on cost of living, according to the cabinet
Strategic planning for constructive man-power management resolution, to MRTA employee and (2) enacting the
was to be identified in accordance with man-power plan to adjustment of matching fund from the employer amount of
serve the future needs of work expansion and the balance of the provident funds from 9% to 10-12%, which is now under
employee allocation.
consideration of Ministry of Finance.
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1.5 การส่งเสริมวัฒนธรรมของ รฟม. : รฟม. ได้ดำเนิน  
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
และยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน ซึง่ ผลการศึกษาในการดำเนินงานปีงบประมาณ
2552 รฟม. ได้แก่นวัฒนธรรมที่เหมาะสมของ รฟม.ดังนี้   
วัฒนธรรมแบบ M - Mastery การเป็นผู้มีความใฝ่รู้
วัฒนธรรมแบบ R - Respect การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอืน่
							
ด้วยการให้เกียรติ
วัฒนธรรมแบบ T - Teamwork การสามารถทำงาน
เป็นทีม
วัฒนธรรมแบบ A - Accountability การเป็นผู้มี
ความรับผิดชอบ

เฉพาะงาน (Technical Competency) ให้กับพนักงานทุกสังกัด รวมทั้ง
กลุ่มงานผู้บริหาร (Managerial Competency) และกลุ่มงานเลขานุการ
ของผู้บริหาร ที่ได้จัดทำไว้เมื่อปีงบประมาณ 2550-2551 เนื่องจาก   
มีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2552 โดยนำรายการสมรรถนะต่างๆ
มาจัดทำเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินสมรรถนะของพนักงาน ซึ่ง รฟม.
ดำเนินการหาสัดส่วนของบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐาน
ขององค์กรแต่ละปี เพือ่ จัดทำแผนฝึกอบรมระยะยาว (Training Road Map)
และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ต่อไป
3.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ : รฟม. ได้วา่ จ้าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์
และโครงสร้างของ รฟม. สำรวจองค์ความรู้ที่มีรวบรวมไว้ และ
สำรวจระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับแผนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความรู้ และจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับผูแ้ ทนของทุกสังกัด
ในการประเมินรายการความรูท้ ค่ี วรได้รบั การรวบรวมเพิม่ เติม สำหรับ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ รฟม. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูแ้ ละเพือ่ กำหนดมาตรฐานการกลัน่ กรอง
และตรวจสอบองค์ความรู้ของ รฟม. 

1.6 การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน
กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : รฟม. ได้ดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ เพือ่ ทราบและเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร
ต่อไป โดยพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ รฟม. ทั้ง 6
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบงาน 2) ด้านกระบวนการสื่อสารขององค์กร
3) ด้านระบบการประเมินผลการดำเนินงาน 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.3 โครงการประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน :
5) ด้านการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ และ 6) ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศการทำงาน ในภาพรวมพบว่าพนักงานมีระดับความ รฟม. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจัดการธุรกิจ จำกัด ดำเนินการ
ประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ตามแผนกลยุทธ์
พึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 80.1 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ รฟม. ปี 2551-2554 เพื่อปรับปรุง
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงสร้างเงินเดือนให้เป็นมาตรฐาน และเกิดความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย
ในปี ง บประมาณ 2552 รฟม. ได้ น ำระบบสมรรถนะ และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลตามบั นทึ ก ข้ อ ตกลงของ
(Competency) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทีม่ แี นวทางให้รฐั วิสาหกิจ
ทีร่ ะบุถงึ คุณลักษณะ อันประกอบด้วย ความรู้ และทักษะ ในการพัฒนา พัฒนาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์โดยการประเมินจากค่างาน  
พนักงาน ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะสามารถตอบสนองต่อความสำเร็จ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการประเมินค่างาน และจัดทำโครงสร้าง   
หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง รฟม.ได้ มาเป็ น แนวทางในการวิ เคราะห์ ค่าตอบแทนแล้วเสร็จครบทุกตำแหน่งงาน โดย รฟม. จะได้พิจารณา
หาความจำเป็นและความต้องการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม นำผลการประเมินค่างานดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารค่าตอบแทน
(Competency Based Training) ซึ่งจะทำให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป ขององค์กรอย่างเหมาะสมต่อไป
อย่างถูกต้องและชัดเจนโดยแบ่งเป็น 6 โครงการ ได้แก่ โครงการ
พั ฒ นาสมมรรถนะหลั ก (Core Competency) โครงการพั ฒ นา
3.4 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน : รฟม.
สมรรถนะผู ้ บ ริ ห าร (Managerial Competency) โครงการพั ฒ นา ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) โครงการพัฒนา จัดทำตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านหลัก (KPIs) ซึง่ ได้ทำการทบทวนตัวชีว้ ดั
สมรรถนะตำแหน่งงาน (Technical Competency) และโครงการอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ของพนักงานระดับผู้อำนวยการกอง
ได้แก่ โครงการสำหรับคณะกรรมการ รฟม. และโครงการพัฒนาตาม และหัวหน้าแผนก พร้อมจัดทำตัวชี้วัดในระดับบุคคลจนแล้วเสร็จ
รายละเอียดงาน (Job Description)
โดยปี 2552 รฟม. ได้ทดลองใช้ระบบประเมินผลดังกล่าวควบคู่กับ
ระบบประเมินผลเดิมไปก่อน เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
ของระบบประเมินผลดังกล่าว
รฟม.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล จำนวน  
4 โครงการ ดังนี้ คือ
ด้านการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์
3.1 โครงการพั ฒ นาระบบสมรรถนะของพนั ก งานแต่ ล ะ และแผนการดำเนินงานขององค์กร
ตำแหน่ง : รฟม. ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
รฟม. ได้ดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ
ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมรายการสมรรถนะของ 2550-2554 และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ โดยได้มีการ
พนักงานแต่ละตำแหน่ง เพือ่ จัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และ
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (Functional Competency) และสมรรถนะ นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานด้านการ

1.5 Promoting MRTA Culture : MRTA has undergone
the project on promoting organizational culture with an
objective to create and enhance MRTA employee to learn
about their culture and took it into action. Result of the study
in the fiscal year 2009 has created core concept of MRTA
culture as follows :M – Mastery
loving to learn more
R – Respect
pay respect to people
T – Teamwork ability to work as a team
A – Accountability working with responsibility

Technical Competency and Managerial Competency. These
lists of competency would be served as tools for performance
evaluation system and to be used for screening of the
capable personnel and further used for arrangement on
Training Road Map and Individual Development Plan.
3.2 Development of Knowledge management
MRTA has engaged the expertise from Chulalongkorn
University to study and analyze the MRTA strategic and
structure and to survey the collected knowledgement of MRTA
and its information technology to serve for the planning on
knowledge management development and action plan seminar.
The Knowledgement that was supposed to be collected
would be assessed to support MRTA strategic and to create
understanding on development of knowledge management
and to identify the criteria for auditing MRTA knowledgement.

1.6 The Survey on employee’s satisfaction to work
with MRTA : The survey on employee’s satisfaction has been
done for purpose to learn for the guidelines on organization
management. Result of the survey shown that level of
satisfaction was 80.1 percent for overall 6 topics i.e. (1)
working system, (2) organizational communication process, (3)
performance evaluation system, (4) human resource
3.3 Work Value Assessment and Arrangement on
development, (5) working conditions and career path and (6) Structure of remuneration
working environment and atmosphere.
The consultant from Business Management Co., Ltd.
         
has been employed for the work value assessment and
2. Human Resource Development
arrangement on structure of remuneration according to MRTA
In fiscal year 2009, MRTA applied the Competency as strategic planning and human resource management, year
tools for human resource development which was identified 2007-year 2010, with an objectives to adjust the MRTA salary
as knowledge and skills. To develop the employee to have structure to be standardized and equalized to all concerned
characteristic that is responsive to MRTA goal and achievement, parties, and to be in line with evaluation criteria on human
it was therefore necessary to analyze the needs and resource management in the Agreement on MRTA’s Performance
requirements for the design on Competency Based Training. Assessment. Such agreement identified that guidelines for
As such, there were altogether 6 programs to be undertaken state enterprise to develop remuneration and fringe benefits
for corrective and distinctive personnel development i.e. core   should be evaluated from work value assessment that was
competency development program, managerial competency carried out completely for every positions. MRTA then was
development program, functional competency development required to apply the result of such work value assessment
program, technical competency development program and with salary administration.
other related program for the MRTA Board of Directors as
well as job description development plan.
3.4 Development on Performance Evaluation
The expertise from Chulalongkorn University was
3. Human Resource Working System Development
employed to identify Key Performance Indicators (KPIs) for
MRTA has undertaken 4 programs on human resource employee and review Key Performance Indicators (KPIs) of
working system development as follows :personnel who are at the level of Division Directors and Chief
3.1 Competency Development for MRTA Personnel
of Section, In year 2009, MRTA has tried to apply such
As a result of adjustment of MRTA structure of performance evaluation system in parallel to the former
organization in year 2009, MRTA has engaged the expertise evaluation system to test for its efficiency and effectiveness.
from Chulalongkorn University to review, adjust and modify
list of competency that had been identified since the fiscal The Policies, Strategies and
year 2007-2008 in order to update the competency of every Implementation Plan of the Organization
MRTA has reviewed Corporate Plan for the fiscal year
position of MRTA employee as well as group of secretaries
of the executives i.e, Core Competency, Functional Competency, 2007-2011 and the strategic plan set forth therein by
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บริหารความเสี่ยง นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มติคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ
(Statement of Direction (SOD)) มาใช้ในการปรับปรุงแผนวิสาหกิจ
ดังกล่าวให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และได้มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งประกอบด้วย
โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งได้
ดำเนินการสื่อสารแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการให้แก่บุคลากร
รฟม. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องแผนดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของ
องค์กรที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555
การบูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เข้ากับแผนดำเนินงานองค์กร รวมทัง้ การประสานกับกระทรวงคมนาคม
เพือ่ จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการ พ.ศ. 2552-2555 ของกระทรวงคมนาคม
และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และการบูรณาการ
แผนดำเนินงานองค์กรของ รฟม. กับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อื่น อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
ด้านการบริหารกลยุทธ์
รฟม. ได้มีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมิน
ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2552 ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชีว้ ดั ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร และได้มกี ารบูรณาการ
เป้าหมายในด้านต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงฯ แผนวิสาหกิจ และแผน
ปฏิบัติการ และจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับ
รองผู ้ ว ่ า การ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ และผู ้ อ ำนวยการฝ่ า ย/สำนั ก ต่ า งๆ
นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบแรงจูงใจ โดยได้มี
การติดตามเรื่องการขอปรับเปลี่ยนประเภทรัฐวิสาหกิจตามระบบ  
ประเมินผลการดำเนินงานของ รฟม. จากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ รฟม. สามารถมีโบนัสได้
หากมีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าที่กำหนด
       
ด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
รฟม. ได้ ต ิ ด ตามประเมิ น ผล สอบทานความถู ก ต้ อ งของ
ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมให้
แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน รายงาน
ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบ
การขาดทุ น และรายงานผลการดำเนิ นงานตามบั นทึ ก ข้ อ ตกลง
เป็นต้น รวมทัง้ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งานตามแผนงาน
ที่สำคัญต่างๆ ของ รฟม. อาทิ แผนวิสาหกิจฯ แผนปฏิบัติการ
ประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและ
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ด้านการบริหารผลการดำเนินงาน
รฟม. ได้ดำเนินการเพื่อจัดทำคลังข้อมูลและสถิติที่สำคัญ
ขององค์กร โดยได้รวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ซึ่งประกอบ
ด้วยข้อมูลทั่วไปขององค์กร บริการรถไฟฟ้า บริการที่จอดรถ รายได้
และข้อมูลอืน่ ๆ และจัดทำรายงานสถิตขิ อง รฟม. ประจำปีงบประมาณ
2547-2552 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การตัดสินใจและ
การปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
       
ด้านการบริหารความเสี่ยง
รฟม. ได้ ม ี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
จำนวน 2 ครั้ง และประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร และพิจารณาแนวทางการดำเนินการ/หรือวิธี
การลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะ
เกิ ด ขึ ้ น จากการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผู ้ ร ั บ เหมาแบบวิ ธ ี Transfer
Procedure ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2552 สามารถ
ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน 11 เป้าหมาย จากเป้าหมาย
การดำเนินงาน 13 เป้าหมาย โดยการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนี้จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา
กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการที่เงินกู้ที่ได้รับจาก
JICA อาจจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่างวดผู้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้า
สายสี ม ่ ว งฯ ซึ ่ ง มี ส าเหตุ จ ากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี ่ ย น
ระหว่างวันทีข่ อเบิกเงินกูก้ บั วันที่ JICA โอนเงินเข้าบัญชี คณะอนุกรรมการฯ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้ผลประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้
ด้านการควบคุมภายใน
       เนื่องจากในปีงบประมาณ 2552 รฟม. ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร จึงได้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
ส่วนงานต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ ตามโครงสร้างใหม่
นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อทำหน้าที่
ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก รให้ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
       
ด้านระบบบริหารคุณภาพ
รฟม. ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สำหรับ
งานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 4 งาน ได้แก่  งานรักษา
ความปลอดภัย งานกู้ภัย งานบริหารที่จอดรถ และงานกำกับดูแล

analyzing environments that affect to work performance. The
results of current activities which were inclusive of risk
management, government policy, ministerial policy and policy
recommendations from National Economic and Social Development
Board (NESDB) as well as the resolution from the Driving
Committee for National Strategy on Prevention and Suppression
of Government Corruption and the guideline on policy from
the shareholders/government agency (Statement of Direction
(SOD)) would be employed to make revision of the said
Corporate Plan to be modern and suitable for the current
situation. An action plan for the fiscal year 2010 which were
included with various projects that were supposed to be
implemented in the fiscal year 2010, and the publication on
the corporate plan would be taken to create an awareness on
implementation plan which are to be in consistent with
specific goals of the organization. Moreover, an action plan on
prevention and suppression of the corruption in government
agency for the fiscal year 2009-2012 was to be made and to
be integrated into the implementation plan of the organization,
as well as coordination with the Ministry of Transportation to
work for the governmental action plan for year 2009-2012,
the governmental administrative plan for year 2009-2012 and
the strategic plan of other related Ministry such as the
Ministry of Tourism and Sports.
          
The Management Strategy

MRTA has organized for the Memorandum on
Performance Agreement of State Enterprise for the year
2009, which consisted of various kind of performance
indicators of the organization and integration of targets and
goals according to the Performance Agreement, corporate Plan
and action plan. The performance indicators for top executives
i.e. Deputy Governor, Assistant Governor and Department Director
had also completed. Moreover, motivation system has been
reviewed and the request for changing MRTA performance
evaluation system was proposed to state Enterprise Policy
Office to consider for bonus if possible. 
Monitoring and Evaluation of Performance

MRTA has monitored, evaluated and reviewed the
accuracy of the information and made the report on
operations results of the organization as a whole to various
agencies such as reporting on implementation result according
to government policy, progress work as a result from the
discussion of the Committee for Development of Rail
Transportation System and Public Transportation, implementation
work of restructing of state enterprise with loss revenue, and
reporting on implementation work with MOU. Also the report
on Project Implementation work and other related important
works were to be made i.e. the corporate plan, action plan,
the action plan for prevention and suppression, so as to achieve
corporate performance goals and principles of good management.

Administrative Performance

MRTA has worked to create information resources and
significant statistical data through the collection of general
information and information technology such as organizational
data, MRT service operation information, park & ride facility,
MRTA income and other related information to be served as
statistical report for the fiscal year 2004-2009, and to be kept
as collective data and resources for planning and decision
making for improvement of administration and management if
required by the executives. 
Risk Management

MRTA has arranged twice of the session for the Risk
Management Committee and three times for the session of
the Risk Management Sub-Committee to consider the
analysis and assessment on organizational risk management,
and ways of action or methodology to reduce the risk from
exchange rate fluctuations that may arise from the disbursement
to the contractor by transfer procedure for the Purple Line
Project Bang Yai - Bane Sue. Risk management in the fiscal
year 2009 enable organization to achieve 11 of operational
goals from 13 targeted goals. The unachieved targeted goals
resulted mainly from external risk factors that cannot be
controlled. In addition, the Risk Management Committee has
managed to determine acceptable ways, without any
expense, to cope with the risk of the loans received from
JICA which may not be sufficient to pay installments to
contractors of the Purple Line Project as a result of fluctuations
in exchanges rates during the day of withdrawal of loan from
JICA transfer account. This can be considered as added value
to organization from risk management.
Internal Control

As of the fiscal year 2009, the organizational structure
of MRTA has been modified, the system of internal control
has then been overhauled to be in accordance with the
obligations of all tasks under the new structure. Additionally,
the Committee for Internal Control has been established to
act in regulatory monitoring and evaluating of internal control
of the organization according to regulation of the State Audit
Commission and for development of efficiency and effectiveness
of internal control system of organization. 
The Quality Management System

MRTA has been renewed the certificate ISO
9001:2008 for quality management system from the
Certification Institute International Organization for Standardization
on four tasks i.e. security, rescue work, park & ride service
and regulatory work on service operation of M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon line, to be effective from 27 January 2009
to 26 January 2012. Also, MRTA has employed NIDA to
survey for MRT passengers satisfaction in year 2009, and   
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การเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่
27 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2555 นอกจากนี้ได้ดำเนิน
การว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อทำการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีงบประมาณ 2552 โดยมีผลสำรวจ
พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในงานแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 1) งาน
รักษาความปลอดภัย งานกู้ภัย ร้อยละ 78.4 2) งานบริหารที่จอดรถ
ร้อยละ 74.2 3) งานกำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคล ร้อยละ 78.2
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รฟม. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร รฟม. ขึน้ เพือ่ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้าน ICT
และติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ทางด้าน ICT และการจัดการปัญหา
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทางด้าน ICT ของ รฟม. รวมทัง้ ดำเนินงานอืน่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย ทั้งนี้ รฟม. ได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารของ รฟม. ปีงบประมาณ 2550-2554 (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2)
และได้เริ่มใช้งานระบบฐานข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ รฟม. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำการศึกษา วิเคราะห์
แนะนำ สำหรับนำไปจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รฟม. โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
และนำแผนดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใน
ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี และเพื่อ
ให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
       
ด้านการประชาสัมพันธ์
รฟม. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายและสายใหม่หลายรูปแบบ ได้แก่ วีดิทัศน์แนะนำโครงการ  
แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ จดหมายข่าว รายงานประจำปี การเผยแพร่
สปอต สารคดี และข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีวทิ ยุ FM 89.5 MHz
และ สวพ. 91 การจั ด ทำสารคดี ส ั ้ น เผยแพร่ ท างสถานี โทรทั ศ น์
โมเดิรน์ ไนน์ และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งชาติ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ สื่อโฆษณาภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า
นอกจากนี้ รฟม. ได้จัดทำโครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ
รฟม. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล และสำรวจการรู้จักและความเชื่อถือที่มีต่อ รฟม. ของ
ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย
ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
รฟม. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการ
ประชาชนที่พักอาศัยตามแนวสายทางโครงการ ตลอดจนประชาชน
ทัว่ ไป ดังนัน้ รฟม. จึงมีนโยบายในเรือ่ งดังกล่าว โดยให้บริการรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและตอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. ทั้งทางโทรศัพท์
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2552  
มีผู้สนใจสอบถามข้อมูล จำนวน 633 ราย และการรับเรือ่ งร้องเรียน

จำนวน 72 ราย แบ่งเป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. จำนวน
55 ราย ได้แก่ การร้องเรียนเกีย่ วกับอาคารจอดแล้วจร การปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่และอันตรายต่อบุคคลที่ 3 และการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กั บ การให้ บ ริ ก ารของบริ ษ ั ท รถไฟฟ้ า กรุ ง เทพ จำกั ด (มหาชน)
จำนวน 17 ราย ซึ่ง รฟม. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รฟม. ตระหนักและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจน
ผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทาน จึงได้ประกาศนโยบายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
บริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความ
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดย
ให้มีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากลทุกกิจกรรมและ  
ทุกพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดทำคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการติดตามอย่างเป็น
ระบบ 
ทั้งนี้ รฟม. ได้บริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถาน
ประกอบกิจการได้ตามมาตรฐาน ASO-T Thailand และตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้าน
เอดส์ในสถานประกอบกิจการ ดังนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้มอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
ในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand แพลทินัม และโล่เกียรติ
คุณแก่ รฟม. ซึ่งมีผลถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
ด้านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและ
ดับเพลิง-กู้ภัย
รฟม. ได้ตั้งสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและ
ดับเพลิง-กู้ภัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานการฝึกอบรมเผยแพร่ ให้บริการ
องค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย การ
ดับเพลิง การกูภ้ ยั การแก้ไขและบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉิน แก่พนักงาน
รักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย รวมถึงบุคคลและหน่วยงาน
ภายใน และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ร้องขอ
โดยในปีงบประมาณ 2552 สถาบันฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
ให้ แ ก่ พ นั ก งานเกี ่ ย วกั บ แผนการดั บ เพลิ ง พร้ อ มอุ ป กรณ์ ด ั บ เพลิ ง
แนวทางการปฏิบัติ และเทคนิคการเข้าระงับเหตุ การฝึกสมรรถภาพ
ร่างกาย (ระเบียบวินัย) การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยและรักษาความ
ปลอดภัย การใช้วิทยุสื่อสาร และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่หน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ พนักงานร้านค้าของ Metro Mall พนักงานรักษา
ความปลอดภัยของบริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เกี่ยวกับเรื่อง
การจัดการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมจำนวน 53 ครั้ง       

the results of survey on passenger satisfaction on each task
were (1) security and rescue work 78.4 percent (2) Park &
Ride service facility 74.2 percent (3) regulatory work on service
operation of MRT Chaloem Ratchamongkhon line 78.2 percent. 
Information Technology

on MRTA business for 55 calls on park & ride facility, service
of officers and personal injuries on third parties, and 17 calls
for service of Bangkok Metro Company Public Co.,Ltd; all of
which were resolved successfully.  
       

The Management of Safety, Occupational
MRTA has appointed a Sub-Committee of Information Health and Working Environment

and Communication Technology (ICT) to set policy and
strategy on ICT, to monitor on utilization of ICT and to handle
any problems that may arise to ICT as well as other related
issues as assigned by MRTA Board of Directors. MRTA has
then developed Information Technology system as stipulated
in master plan and has MRTA database system started on
working successfully. In addition, MRTA has hired a consultant
to study, analyze and give recommendations for the security
plan of information system of MRTA as per standard ISO/IEC
27001. Also, such security plan will be applied for development
of risk management in information technology management
and to ensure that ICT implementation be in compliance with
the Information Technology and Electronic Transactions Act
B.E. 2544.
Public Relations

MRTA has prepared press release for the MRT
extension project and the new line project in several format
i.e. videos, brochures, publications, newsletters, annual report,
spot advertisement, documentary programme and radio news
release through FM 89.5 MHz and FM 91.0 MHz, short
documentaries were to be broadcasted on Modern 9 T.V.
Station and National Broadcasting Television channel. Advertising
board as well as mobile exhibition unit and advertising media
in the MRT station and those inside train cabinet were to be
established. Moreover, MRTA has made the survey on MRTA
image to learn about degree of satisfaction that passengers
for M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon line had been and to
explore awareness and credibility of MRTA through people
living in Bangkok and its vicinity as well.
Public Compliant

MRTA was awared of the difficulties of people who
use the MRT service, people living along the alignment and
people in general, therefore, the Public Complaint Section
was established to receive all complaints and information that
might be called by telephone and sent electronic mail. In the
fiscal year 2009, there were 633 calls asking for information,
172 calls for public complaint which was divided into compliant

As MRTA recognized and gave importance to safety,
occupational health and working environment of employees,
contractors and concessionaires, MRTA has announced the
policy on occupational health and safety and gave assignment
to related parties to manage and supervise the performance
of employees to be in safe condition and healthy in the nice
working place. The management on occupational health and
safety will be systematically in line with laws and international
standard for every activities and every area. The manual for
occupational health and safety as well as rules, regulations
and related standards was to be taken to use as standard of
management and monitoring system.
MRTA has taken into account for the disease of HIV
and TB at the working place as per standard ASO-T Thailand
according to the Ministry of Labour announcement on
guidelines on Prevention and Management of AIDS. Therefore,
Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of
Labour and Department of Disease Control, Ministry of Public
Health, has gave the Certification on Standard of Management
of HIV/AIDS and TB in the working place and ASO-T Thailand
Platinum Award for MRTA, effective until August 30, 2012.
Training of Security, Fire Extinguishment
and Rescue

MRTA has established training institute for security,
fire extinguishment and rescue to give for knowledgeable
service and enforcement of security skills, fire extinguishing
and rescue as well as problem solving and emergency
management for security and rescue staff, internal and
external, as per request.
In fiscal year 2009, the institute has trained the
employees about the fire plan with fire extinguisher,
guidelines and technique to hold up events, physically fitness
training (discipline), using of rescue and security equipments
and radio communication. Training for outsiders were included
with Metro Mall employees, security guard of Guts Investigation
Co., Ltd. for the event management in emergency situations
at total of 53 times.
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
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1. To stress the importance of the good corporate 

1. ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดี อันได้แก่
governance as follows:
• การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
• Accountability: to be aware of the duties
• ความมีสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
• Responsibility: to perform the duties with high          
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
capabilities and efficiency.
• การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน
• Equitable: to behave honestly and equitably with        
(Equitable)
stakeholders. 
• การดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency)
• Transparency: the operations is auditable and transparent
• การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• Value Creation: to build the value creation both in      
(Value Creation)
short term and long term.
• การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
• Ethics
• การมีส่วนร่วม (Participation)
• Participation
2. ปฏิบัติตามหลักสำคัญของการกำกับดูแลที่ดีอย่างจริงจัง
2. To follow the principles of organizational governance        
และต่อเนื่อง
3. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี
เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ให้มีการติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
เพื่อให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำในด้านการกำกับดูแลที่ดี

seriously and continuously.

3. To support and enhance the good governance practices 

for continuous development.
4. To monitor the organization developments consistently and
always improve its performance in order to be the leading
state enterprise in organizational governance.

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี   
แก่ประชาชนและส่งเสริมพนักงานและลูกจ้างให้บำเพ็ญประโยชน์
ต่อชุมชน และสังคมด้วยจิตอาสา
2. ร่วมกับชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของไทยให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. การดำเนินกิจการและการศึกษาออกแบบและก่อสร้างโครงการ   
ในทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่วม
รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
4. ส่งเสริมการศึกษาของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนบุตรหลาน
ของพนักงานและลูกจ้าง และสนับสนุนการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในลักษณะ
ของ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)

1. To support and boost the society development by building
the quality of lives and to encourage the employee to      
provide any support to the communities and society with   
honesty
2. To cooperate with the communities along the MRTA lines
to preserve Thai Art and culture as well as our good       
traditions for long-lasting remaining
3. Any MRTA operation, feasibility study and design in each
step, concern the environmental effects and support the    
green campaign for sustainable development
4. To enhance the education of employee and their successors,
as well as promote the integrated learning and teaching    
called “Bavorn”, the study under the corporation of temple,
school and home concepts, for the communities along the
MRTA lines 

กิจกรรมที่ส่งเสริมของ รฟม.

SIGNIFICANT
ACTIVITIES
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รฟม. พาน้องนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 รฟม. นำคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล และชมการสาธิ ต ระบบการรั ก ษา  
ความปลอดภัยและกู้ภัย ภายในสถานีรถไฟฟ้า

Young children were taken to ride a subway

On October 10, 2008, Teachers and students of
Bangrakyai School, Nontaburi Province visited M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Station, and saw the demonstration of
security and rescue systems.

รฟม. ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

พนั ก งานและลู ก จ้ า ง รฟม. ร่ ว มกั น บริ จ าคโลหิ ต ให้ ก ั บ
สภากาชาดไทย ณ อาคารสำนักงาน รฟม. เพื่อสภากาชาดไทยจะได้
นำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัด
ขึ้นต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง
MRTA donated blood to Thai Red Cross

MRTA staff donated blood, which would be useful for
medial treatment, to Thai Red Cross at MRTA office. This blood
donation activity has been organized on a quarterly basis. 

รฟม. ร่วมสืบสานงานประเพณีชักพระ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2551 รฟม. ได้ร่วมงานประเพณี
ชักพระ และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ
โดย รฟม. ได้จัดขบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปตาม
คลองบางกอกน้อย และไปสิ้นสุดที่วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน นอกจากนี้
รฟม. ยังได้จดั การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ความประทับใจ
ในประเพณีชักพระ” ขึ้นอีกด้วย
MRTA participated Chak Phra Festivals of Nangchi
Worawihan Temple, Pasicharoen District

During November 13-15, 2008, MRTA participated the
Chak Phra Festivals and made merit to the relics of Buddha at
Nangchi Worawihan Temple, Pasicharoen District. MRTA has sailed
the merit boat procession with relics of Buddha through Bangkoknoi
to Kai Tia Temple, Talingchan District. Beside, MRTA organized  
the drawing contest about “the Impression of Chak Phra Festivals”.

นักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษาทัศนศึกษารถไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. ช่วยเหลือเด็กกำพร้าวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง

เมื ่ อ วั นที ่ 21 พฤศจิ ก ายน 2551 รฟม. นำคณะครู แ ละ
นักเรียนโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ทัศนศึกษาโครงการ
รถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล โดยได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ิ จ กรรม
นันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน
และเยาวชนในการใช้บริการรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 รฟม. นำสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ข้าวสารอาหารแห้ง ของเด็กเล่น และอุปกรณ์การศึกษาไป
ช่วยเหลือ แก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะของวัดโบสถ์วรดิตถ์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งจัดภัตตาหารเพลถวายแด่พระ
ภิกษุสามเณรด้วย

Students from Tha-It School Visited MRTA

MRTA supported orphans of Bothvoradit Temple,
Angthong Province

โรงเรียนวัดมะเดื่อทัศนศึกษา รถไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

On November 21, 2008, teachers and students from Tha-It
On November 25, 2008, MRTA offered the food to the
School, Nonthaburi Province, visited of M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Station, which MRTA has provided         monks as well as donated dried food, toys and educational
the recreation activities to build more experiences about M.R.T equipments to the orphans under supervision of Bothvoradit
Temple, located at Amphur Pamok, Angthong Province. 
services for the students.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 รฟม. นำคณะครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2552 รฟม. ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนวัดมะเดื่อทัศนศึกษารถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล แห่งชาติประจำปี 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์
ชมการสาธิตระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย และร่วมสนุกกับ ภายใต้แนวคิด Kids Adventure “รฟม. ส่งเสริมเด็กไทย เทคโนโลยี
กิจกรรมต่างๆ
ก้าวไกล ใส่ใจสังคม” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคิดสร้างสรรค์และ
มีเวทีในการแสดงออก
School of Madia Temple visited MRTA

       On December 18, 2008, teachers and students from Madia MRTA hosted National Children’s Day 2009
During January 7-11, 2009, MRTA has hosted the National
Temple, visited M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, and to see
the demonstration of security and rescue mission. They also joined Children’s Day at Central Plaza Rattanathibet, under the concept of
Kid’s Adventure “MRTA Promote Thai Children to Modern
the activities.
Technology and Take Care of Society” to enhance the creative
thinking and presentation. 
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รฟม. ร่วมกับเทศบาลตำบลบางม่วงจัดแรลลี่เรือพาย สายน้ำ
แห่งวัฒนธรรม

รฟม. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2552

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธาน
กรรมการ รฟม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา รฟม. เพื่อ
เยาวชน ปี 2552 ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
โดยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนนี้ รฟม. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่
MRTA cooprated with Bangmung District to organize ปี 2548 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนและประชาชนตาม
the boat rally, Cultural River
On April 4, 2009, Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Govenor แนวสายทางรถไฟฟ้า
(Strategy and Planning) and Acting Governor, presided over       MRTA awarded the scholarship for 2009
On June 25, 2009, Mr. Suphoth Sublom, chairman of the
the boat rally, which was a part of Cultural River Nantaburi
Province, during Songkran Festival. This activity promoted the good MRTA Board of Directors, presided over the scholarship awards to
the students from schools located along the routes of Purple Line
culture and tradition of Thai people.
Project, Bang Yai - Bang Sue Section and the Blue Line Project,
Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections.
This scholarship program has been conducted since 2005 to enhance
the good behavior and good educational records students and provide
good relationships with the schools and people along the MRT lines

เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2552 นายเยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว รองผูว้ า่ การ
รฟม. (กลยุทธ์และแผน) รักษาการผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันแรลลี่เรือพาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสายน้ำ
แห่งวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่

รฟม. ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ปลูกป่าชาย
เลน 9,999 ต้น

เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2552 นายเยีย่ มชาย ฉัตรแก้ว รองผูว้ า่ การ
(กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. ได้นำพนักงาน รฟม.
ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
โดยโครงการนีไ้ ด้ดำเนินการต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2551 และจะดำเนินต่อไป
จนถึงปี 2554 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลูกป่าชายเลน 9,999 ต้น
MRTA participated the Permanent Reforestation
Project in Celebration of His Majesty the King,
aiming to improve the mangrove forest and to return
balance to nature

On September, 2009, Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy
Govenor (Strategy and Planning) and Acting Governor and staff
visited Bang Pu, Samutprakarn Provice to participate the Mangrove
Reforestation Project in celebration of His Majestry the King. This
project was stated in 2008 and would be finished in 2011 in order
to archive the 9,999 trees plantation for mangrove reforestation.

กิจกรรมสำคัญของ รฟม.
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รฟม. ร่ ว มโครงการ
สร้างสามัคคี”

“จากวั น แม่ ถึ ง วั น พ่ อ

116

วั น

เมื ่ อ วั นที ่ 10 ตุ ล าคม 2551 นายเยี ่ ย มชาย   ฉั ต รแก้ ว          
รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. รับมอบ
ธงตราสั ญ ลั ก ษณ์ โ ครงการ “จากวั น แม่ ถึ ง วั น พ่ อ 116 วั น           
สร้างสามัคคี” จากนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (ร.ฟ.ท.) โครงการนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและมูลนิธิ
โทรทั ศ น์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ผ ่ า นดาวเที ย มได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความ
สามัคคีในหน่วยงานและประชาชนชาวไทย จากนัน้ รฟม. ได้ส่งมอบ
ธงตราสัญลักษณ์ของโครงการฯ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) ต่อไป
MRTA Join 116 days from Mother’s Day to Father’s Day project

		 On October 10, 2008, Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Govenor (Strategy and Planning) and Acting Governor received a symbolic
flag of the “116 Days from Mother’s Day to Father’s Day Campaign for National Unity” project from Mr. Yuthana Thupchareon,
Governor of State Railway of Thailand. This project, the Secretariat of the Cabinet and King Celebrate TV Satellite Foundation build the
unity of the nation’s citizens.  After that MRTA had later handed over the symbolic flag to Expressway Authority of Thailand (EXAT) for
further proceedings.

รฟม. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื ่ อ วั น ที ่ 17 ตุ ล าคม 2551 นายเยี ่ ย มชาย ฉั ต รแก้ ว          
รองผู ้ ว ่ า การ (กลยุ ท ธ์ แ ละแผน) รั ก ษาการแทนผู ้ ว ่ า การ รฟม.           
เป็ น ประธานนำผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปถวายพระสงฆ์               
ณ วัดแก้ววรวิหาร จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษา   
ให้กับโรงเรียนจำนวน 4 แห่งด้วย

MRTA Performed Royal Kratin

On October 17, 2008, Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Govenor (Strategy and Planning) and Acting Governor, as Royal Kratin
Chariman, presented Royal Kratin robes to monks at Khao Kaew Worawihan Temple, Saraburee Province. Furthermore MRTA has
awarded the educational fellowships to other 4 schools.

รฟม. ศึ ก ษาดู ง านโรงงานผลิ ต เครื่ อ งจั บ โลหะ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

พ.ต.ท. อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและกู้ภัย นำคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบ
รถไฟฟ้ า ฯ ศึ ก ษาดู ง านโรงงานผลิ ต เครื ่ อ งตรวจจั บ โลหะ (Walk
Through) ของบริษัท GARRETT ELECTRONICS, INC เมือง Dallas
สหรั ฐ อเมริ ก า ระหว่ า งวั นที ่ 17-22 ตุ ล าคม 2551 เพื ่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการผลิต ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงาน
ของเครื่องดังกล่าว ก่อนส่งออกจากโรงงานของบริษัทผู้ผลิตเพื่อ       
นำเข้ามาติดตั้งบริเวณทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคลทุกสถานี
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MRTA Visited Walk-Through Manufactory at USA

Pol.Lt.Col. Anusilp Sirivejchapan, Director of Security and Rescue Department, and staff have visited Walk-Through Manufactory
called Garrett Electronics INC, located at Dallas, USA, during October 17 - 22, 2008. MRTA also studied the processes of manufacturing
and quality assurance as well as the effectiveness of the products before importing to Thailand. Such walk-through products were
installed at the entrances of M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Station.

รฟม. เปิดซองเทคนิคสัญญาที่ 1 และ 2 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร     
รองผู ้ ว ่ า การ รฟม. (วิ ศ วกรรมและก่ อ สร้ า ง) ในฐานะประธาน
กรรมการการประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เป็นประธานการเปิดซองเอกสารประกวดราคา
ด้านเทคนิคของสัญญาที่ 1 งานก่อสร้าง โครงสร้างยกระดับส่วน
ตะวันออก ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีสะพานพระนั่งเกล้า และงาน
ก่อสร้างทางวิ่งช่วงบางซื่อ-เตาปูน และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้าง
โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก ช่วงสะพานพระนั่งเกล้าถึงคลอง
บางไผ่ โดยมี ผู ้ แทนจากบริ ษ ั ท ที ่ ย ื ่ นข้ อ เสนอประกวดราคาและ       
ที่ปรึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน
MRTA Open the Bidding of Contract no. 1 and 2 (technique design) for the Purple Line Project (Bang Yai Bang Sue Section)

On November 11, 2008, Mr. Chukiat Photayanuvat, Deputy Governor (Engineering and Construction) and chairman of the MRTA
Civil Work Bidding Committee for the Purple Line Project (Bang Yai - Bang Sue Section), presided over the bidding announcement for
technique design of Purple Line Project (Bang Yai - Bang Sue Section). This bidding was for the MRT Purple Line Project, Contract no. 1
Elevated Structure (EAST): the construction from Tao Poon Station to Phra Nang Klao Station as well as trackwork from Bang Sue to Tao Poon,
and for the MRT Purple Line Project, Contract no. 2 Elevated Structure (WEST): the constructions from Rama III Bridge (Phra Nang Klao
Bridge) to Bang Phai Canal. Many representatives from contractors and consultants firms witnessed this event.

คณะกรรมการ รฟม. ตรวจเยี่ ย มโครงการรถไฟฟ้ า มหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

		 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ รฟม. ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการ
เดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) (BMCL) และได้เดินทางไปยังสถานีศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ไปยังสถานีลาดพร้าว
เพื่อตรวจอาคารจอดรถ 9 ชั้น ศูนย์วิทยุสื่อสาร (ศูนย์วิทยุพสุธา)
และที ่ ท ำการศู น ย์ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสารภายในประเทศของบริ ษ ั ท
การบินไทย จำกัด (มหาชน)

MRTA Board of Directors Visit M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project

On November 19, 2008, Mr. Suphoth Sublom, chairman of MRTA Board of Directors, had visited the Operations Control Center
(OCC), which operated by Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL), of M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line. The chairman also
went to Thailand Cultural Centre Station to take the journey to Lat Prao Station to inspect 9-storey park & ride building at Lat Phrao
Station, grounded radio centre, and Thai City Air Terminal of Thai Airway Public Co., Ltd.

รฟม. เปิ ด ซองเทคนิ ค สั ญ ญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้ า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร      
รองผู้ว่าการ รฟม. (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ในฐานะประธานคณะ
กรรมการการประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เป็นประธานการเปิดเอกสารประกวดราคาด้าน
เทคนิ ค โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว งฯ สั ญ ญาที ่ 3 งาน
ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง โดยมี
ผู้แทนจากบริษัทที่ยื่นข้อเสนอประกวดราคาและที่ปรึกษาร่วมเป็น
สักขีพยาน 

MRTA Open the Bidding of Contract no. 3 for the Purple Line Project (Bang Yai - Bang Sue Section)

On November 27, 2008, Mr. Chukiat Photayanuvat, Deputy Governor (Engineering and Construction) and chairman of the MRTA
Civil Work Bidding Committee for the Purple Line Project (Bang Yai - Bang Sue Section), presided over the bidding announcement for
technique design of Purple Line Project. This bidding was for the contract no. 3, comprised of maintenance depot and 4 park & ride
buildings. Many representatives from contractors and consultants firms joined this event.
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยม รฟม.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. โดยมีนายเยี่ยม
ชาย ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทน
ผู้ว่าการ รฟม. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมให้การ
ต้อนรับ
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Inspection visit to MRTA of Transport Minister

On January 19, 2009, Mr. Sophon Saram, Transport Minister and team inspected the MRT Projects operations under           
the responsibility of MRTA. Upon arrival, they were welcomed by Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Governor (Strategy and Planning),
Acting Governor and MRTA executives, staff members as well as employees.

รฟม. ได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008

รฟม. ได้ ร ั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   
ในขอบข่ายงานรักษาความปลอดภัย งานกู้ภัย งานบริหารที่จอดรถ
และงานกำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่ง
เป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุด โดยได้ผ่านการตรวจประเมินในขอบข่าย
งานดังกล่าว และจะมีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2552
จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2555
MRTA received the quality management system
standard ISO 9001:2008

MRTA received the certification of quality management
system standard ISO 9001:2008 from Management System
Certification Institute (Thailand) (MASCI), for security and rescue
operation, parking management and supervision system operation
of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon line, which would be
effective during January 27, 2009 to January 26, 2012. 

รฟม. ได้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ท ำ
คุณประโยชน์และสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี (นายสาทิต วงศ์หนองเตย) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้แก่ รฟม. ใน
ฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องในโอกาสการจัดงาน “วันคุ้มครอง ผู้บริโภคไทย 2552” ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายคมทัศน์ ชัยภักดี ผู้อำนวยการ
สำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน รฟม. ในการรับมอบ

MRTA received the honorable shield from Office of the Consumer Protection Board

On April 29, 2009, Minister to the Prime Minister Office, Mr. Satit Wongnongtoey, gave the honorable shield from Office of the
Consumer Protection Board, to MRTA by Mr. Comtasana Chaipakdee, Director of Office of the Governor. MRTA always paid attention
and concerned the importance of consumer protection so each design concentrated on the safety and fulfilled with complete equipments
for person in disability.

รฟม. ลงนามสัญญาที่ 1 กับกิจการร่วมค้า CKTC		

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม
สั ญ ญาที ่ 1 งานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งยกระดั บ (ส่ ว นตะวั น ออก)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระหว่าง รฟม. กับ
กิจการร่วมค้า CKTC โดยมีนายเยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน) รักษาการแทนผูว้ า่ การ รฟม. เป็นผูล้ งนาม ร่วมกับ
นายปลิ ว ตรี ว ิ ศ วเวทย์ ประธานกรรมการบริ ห ารและกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และ Mr.Yasunobu
Terai, General Manager บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

MRTA signed the Engagement Contract with CKTC

On August 26, 2009, Mr. Prachak kaewklahan, Deputy Minister of Transport presided over a signing ceremony of contract no. 1
Elevated Structures (East) for the Purple Line Project (Bang Yai to Bang Sue Section), between MRTA and CKTC Joint Venture. This
contract was signed by Mr. Yiemchai Chatkeo, Deputy Governor (Strategy and Planning), Acting Governor, Mr. Plew Trivisvavet, Chief
Executive Officer of CH. Karnchang Public Company Limited and Mr.Yasunobu Terai, General Manager of Tokyu Construction Company
Limited.
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รฟม. ร่วมกิจกรรม 9 ในดวงใจ

เมื ่ อ วั น ที ่ 9 กั น ยายน 2552 นายรณชิ ต แย้ ม สอาด            
รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง รฟม. ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู ่ ห ั ว เนื ่ อ งในมหามงคล เฉลิ ม พระชนมพรรษา 82 พรรษา          
5 ธันวาคม 2552 ในกิจกรรม “9 ในดวงใจ” โดยถือฤกษ์งามยามดี
วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 น. โดยมีการร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน
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MRTA joined the campaign “9 in the Heart”

On September 9, 2009, Mr. Ronnachit Yaemsaard, Deputy Governor (Operations), leading MRTA executives, staff members and
employees, celebrated the 82nd Birthday Anniversary of H.M. the King of Thailand, under the campaign “Nine in the Heart”. This activity
was held at the best time (the ninth day of ninth month of 2009 at 09.09 am) and all MRTA members then sang Royal Anthem and
King Anthem together.

รฟม. เข้ า ร่ ว มจั ด การแสดงนิ ท รรศการในงาน IABSE
Symposium 2009

เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2552 รฟม. ได้เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม
รัชมงคลและโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ของ รฟม. ในการประชุมระดับนานาชาติด้าน
วิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน “33rd IABSE Symposium 2009” ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น
เจ้าภาพ

MRTA organized the exhibition in IABSE Symposium 2009

During September 9 - 11, 2009, MRTA has organized the exhibition about the construction of M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line, extension line projects and new projects under MRTA’s responsibility in the International Association for Bride and Structural
Engineering called “33rd IABSE Symposium 2009” This Symposium was firstly held  in the Asia and hosted by Thailand.

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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คณะกรรมการ รฟม. มีคำสั่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ 58/2552 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. ประกอบด้วย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรภัทร สันติเมทนีดล และ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการกองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน สำนักตรวจสอบ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานรายงานความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงิน รายงานทางการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของ รฟม. รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานการ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายทีค่ ณะกรรมการ รฟม. กำหนด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ รฟม. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0804/ว58 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
		 ในรอบปีงบประมาณ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็น ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้เชิญผู้บริหาร
เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผูเ้ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลเพือ่ พิจารณาเรือ่ งทีส่ ำคัญโดยมีผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
ให้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
		 (1) สอบทานความถูกต้องน่าเชือ่ ถือได้ของรายงานงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณและการบริหารการเงิน
ของ รฟม. โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินของ รฟม. มาหารือและรายงานข้อ
สังเกตจากการตรวจสอบบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ
		 (2) สอบทานความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของงานที่ตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของ รฟม. ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 	
		 (3) สอบทานการดำเนินงานของ รฟม. ในเรือ่ งการบริหารการเดินรถ การรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษาสิง่ อำนวยความสะดวก
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนของการกำกับดูแลและประสิทธิผลในการกำกับดูแลการบริหารการเดินรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคลของผู้รับสัมปทานการเตรียมความพร้อมทางด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย และประสิทธิผลในการดำเนินงาน
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
		 (4) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 (5) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลของ รฟม. กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (6) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2551 ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 (เมษายน 2551-กรกฎาคม 2551)
		 (7) พิจารณาสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ
		 (8) พิจารณาอนุมตั กิ ารทบทวนแผนการตรวจสอบ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 และแผนการตรวจสอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
		 (9) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปี
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบเป็นประจำและอย่างต่อเนือ่ งตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
		 ทั้งนี้ ขอรายงานสรุปการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั งิ าน ที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระและเป็นธรรมด้วยความรู้ ความสามารถ
ตลอดจน ได้ให้ความเห็นต่างๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อ รฟม. อย่างเหมาะสมแล้ว

(นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พฤศจิกายน 2552

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
For the fiscal year 2009
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		 The MRTA Board of Directors issued the MRTA Order No. 58/ 2552 dated February 26, 2552 appointing the Audit
Committee which consists of Mr. Pongsak Semson as Chairman, Mr. Teerapat Santimataneedol and Mr. Somsak Chotrattanasiri,
both, as Audit Committee Members, with Director of Audit Office and Director of Account and Finance Audit Division as
Secretary and Assistant Secretary of the Committee respectively. The Audit Committee has the authority and duty to review
the reliability of financial statements, reports on management and performance, conflict of interest transactions and review
compliance with rules, regulations, the Cabinet’s resolutions as well as policy of the MRTA Board of Directors and submit
reports to the MRTA Board of Directors at least once every quarter. It has performed with total responsibility in compliance
with the
Regulations and Guidelines of Practice of the Audit Committee in the State Enterprises as approved by the Cabinet
on 25th April 2000 and the letter of the Ministry of Finance (top urgent) with reference No. Gor Kor 0804/Wor 58 dated May
17, 2004.
		 In the fiscal year 2009, the Audit Committee performed duty with special emphasis on the good governance practice of
MRTA and provision of independent opinions. Five meetings were convened for discussion with MRTA executive management,
representatives of the Office of the Auditor General of Thailand and concerned parties who were invited to clarify and provide
information on important issues to the Audit Committee. The Audit Committee’s performance and recommendations for work
improvement during the year under review could be summarized as follows:
		 (1) Review of quarterly financial statements, annual budget expenditure and financial management of MRTA to ensure
their reliability and accuracy. In this connection, the officer of the Office of the Auditor General of Thailand, who reviewed and
approved the financial statements of MRTA, was also invited to the Audit Committee meeting to discuss and report comments
on the financial statements together with recommendations to the Audit Committee,
		 (2) Review of the suitability, adequacy and effectiveness of internal control system; review of auditing results and
auditing guidelines; suggesting guidelines for solving problems and obstacles of the audited activities; evaluating the
performance of internal audit function concerning MRTA’s affairs management in conformity with the procedures and generallyaccepted standards,
		 (3) Review of MRTA’s performance in supervising M.R.T. system operation, security work and maintenance of all
facilities to ensure strict compliance with the established standards especially the performance of the concessionaire in
operating the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, security and rescue operational readiness and effectiveness including
problems and obstacles,
		 (4) Review of compliance with policies, rules, regulations, Cabinet’s resolutions and relevant laws,
		 (5) Encouragement of disclosure of MRTA’s information in case there existed connected transaction or transaction
indicative of conflict of interest,
		 (6) Acknowledgement of the MRTA risk management report as at the end of July 2008 of the fiscal year 2008 (April
2008-July 2008),
		 (7) Review and reviserd of the Audit Office Charter,
		 (8) Approval of the 3 revision of 3-year auditing plan for the fiscal years 2008 - 2010 and annual auditing plan for the
fiscal year 2010 (October 2009 - September 2010) of MRTA,
		 (9) Coordination with the Office of the Auditor General of Thailand in the matter concerning the results of the annual
internal audit.
		 The Audit Committee regularly and continuously submitted the audit reports to the MRTA Board of Directors according
to the established timeframe.
		 In conclusion, during the fiscal year 2009, the Audit Committee has performed its duty with prudence, discretion,
independent mind and fairness to the best of their knowledge and ability. They provided unbiased and appropriate opinions to
all concerned parties for the benefit of MRTA.
(Mr. Pongsak Semson)

Chairman of the Audit Committee

2 November 2009

รายงานของผู้สอบบัญชี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบดุลเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดของงบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้
ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป ซึง่ กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางดาหวัน  วงศ์พยัคฆ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 เมษายน 2553

(นางสาวระพีพร  เครือมา)
ผู้อำนวยการกลุ่ม
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To the Board of Directors of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand
We have audited the accompanying present investment under equity method balance sheets of the Mass Rapid
Transit Authority of Thailand (MRTA) and the balance sheets of MRTA, that presented investment under cost method, as at
September 30, 2009 and 2008, the related that present investment under equity method statements of income, changes in
equity and cash flows for the years ended. These financial statements are the responsibility of the MRTA’s management as
to their correctness and completeness of the presentation. Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audits.
We conducted the audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that we
plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the
management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe our audit provides a reasonable
basis for the opinion.
In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial positions
of the MRTA as of September 30, 2009 and 2008, and the results of its operations and cash flows for the years then
ended, and are in conformity with generally accepted accounting principles.

(Signed) Mrs. Dawan Wongphayak

(Mrs. Dawan  Wongphayak)
Director of Financial Audit Office

(Signed) Miss Rapiporn Kruema

(Miss Rapiporn  Kruema)
Director of Audit Group

Office of the Auditor General
Dated April 20, 2010

งบดุล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552
2551

(ปรับปรุงใหม่)		

(ปรับปรุงใหม่)	

				 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน						
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.1
668,532,967.40
773,909,343.84
668,532,967.40 773,909,343.84
		 ลูกหนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4.2
426,775,811.73
426,775,811.73
426,775,811.73 426,775,811.73
		 รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ
4.3
1,743,390.41
9,556,839.27
1,743,390.41
9,556,839.27
		 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย 4.4
5,423,220.47
221,762,434.49
5,423,220.47 221,762,434.49
เงินฝากธนาคารออมสิน-เงินวางค่าเวนคืนทีด่ นิ 4.5
396,059,028.49
314,569,976.84
396,059,028.49 314,569,976.84
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4.6
45,439,976.25
53,286,063.80
45,439,976.25
53,286,063.80
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 1,543,974,394.75 1,799,860,469.97 1,543,974,394.75 1,799,860,469.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.7 1,885,869,816.64 2,224,323,808.89 2,987,500,000.00 2,987,500,000.00
		 รายจ่ายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
11,161,304.07
10,319,093.40
11,161,304.07
10,319,093.40
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
4.8 28,640,846,011.05 26,208,042,320.68 28,640,846,011.05 26,208,042,320.68
		 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
			 สายเฉลิมรัชมงคล - สุทธิ
4.9 68,159,399,850.61 70,037,002,660.33 68,159,399,850.61 70,037,002,660.33
		 งานระหว่างก่อสร้าง
4.10 1,236,775,928.54 1,110,476,792.41 1,236,775,928.54 1,110,476,792.41
		 สิทธิการใช้พื้นที่ใต้ดินก่อสร้างโครงการ		 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00
		 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
4.11
47,679,033.30
50,210,663.46
47,679,033.30
50,210,663.46
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 101,110,443,304.21 100,769,086,699.17 102,212,073,487.57 101,532,262,890.28
รวมสินทรัพย์
102,654,417,698.96 102,568,947,169.14 103,756,047,882.32 103,332,123,360.25
									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

BALANCE SHEETS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht

Notes

financial statement present MRTA’s financial statement present
investment under equity method investment under cost method
2009
2008
2009
2008

			

(Restated)		

(Restated)	

				 Assets
Current Assets						
		 Cash on hand and in banks
4.1
668,532,967.40
773,909,343.84
668,532,967.40 773,909,343.84
		 Account receivable - ETA
4.2
426,775,811.73
426,775,811.73
426,775,811.73 426,775,811.73
		 Accrued subsidies
4.3
1,743,390.41
9,556,839.27
1,743,390.41
9,556,839.27
		 Land acquisition cost in process
4.4
5,423,220.47
221,762,434.49
5,423,220.47 221,762,434.49
GSB account deposit 4.5
396,059,028.49
314,569,976.84
396,059,028.49 314,569,976.84

			 land expropriation deposit
		 Other current assets
			

4.6
Total current assets		

Non-current Assets

Investment in associated company
4.7
Land expropriation expenditures		
Land, building and equipment - net
4.8
M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
4.9
			 Line Project : Net Amount
		 Work in process
4.10
		 Right to use underground space		
		 Deferred long-term leasehold
4.11
		
		
		
		

45,439,976.25
1,543,974,394.75

53,286,063.80
1,799,860,469.97

45,439,976.25
53,286,063.80
1,543,974,394.75 1,799,860,469.97

1,885,869,816.64 2,224,323,808.89 2,987,500,000.00 2,987,500,000.00
11,161,304.07
10,319,093.40
11,161,304.07
10,319,093.40
28,640,846,011.05 26,208,042,320.68 28,640,846,011.05 26,208,042,320.68

68,159,399,850.61 70,037,002,660.33 68,159,399,850.61 70,037,002,660.33
1,236,775,928.54 1,110,476,792.41 1,236,775,928.54 1,110,476,792.41
1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00 1,128,711,360.00
47,679,033.30
50,210,663.46
47,679,033.30
50,210,663.46
			 Total non-current assets		 101,110,443,304.21 100,769,086,699.17 102,212,073,487.57 101,532,262,890.28
Total Assets		
102,654,417,698.96 102,568,947,169.14 103,756,047,882.32 103,332,123,360.25
									

The accompanying notes are an integral part of these statements					
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งบดุล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2552
2551

หมายเหตุ

						
				 หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

		 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด
4.15
			 ชำระคืนภายในหนึ่งปี
		 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
4.12
		 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
4.13
		 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย		
		 เงินวางค่าเวนคืนที่ดินรอจ่าย
4.5
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4.14
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552
2551

(ปรับปรุงใหม่)		

(ปรับปรุงใหม่)

3,652,505,506.52

3,975,137,374.84

3,652,505,506.52 3,975,137,374.84

101,827,333.00
13,388,787.30
5,423,220.47
396,059,028.49
135,625,168.18
4,304,829,043.96

102,594,251.24
15,009,666.72
221,762,434.49
314,569,976.84
105,371,907.41
4,734,445,611.54

101,827,333.00 102,594,251.24
13,388,787.30
15,009,666.72
5,423,220.47 221,762,434.49
396,059,028.49 314,569,976.84
135,625,168.18 105,371,907.41
4,304,829,043.96 4,734,445,611.54

หนี้สินไม่หมุนเวียน

		 รายได้รอรับรู้		
29,221,117.38
30,272,442.89
29,221,117.38
30,272,442.89
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
4.15 74,363,670,897.81 68,918,431,584.60 74,363,670,897.81 68,918,431,584.60
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 74,392,892,015.19 68,948,704,027.49 74,392,892,015.19 68,948,704,027.49
รวมหนี้สิน			 78,697,721,059.15 73,683,149,639.03 78,697,721,059.15 73,683,149,639.03
ส่วนของทุน

		 ทุน			
4.16
		 ขาดทุนสะสม		
รวมส่วนของทุน		
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		

47,356,216,217.99
(23,399,519,578.18)
23,956,696,639.81
102,654,417,698.96

39,877,160,741.44
(10,991,363,211.33)
28,885,797,530.11
102,568,947,169.14

47,356,216,217.99 39,877,160,741.44
(22,297,889,394.82) (10,228,187,020.22)
25,058,326,823.17 29,648,973,721.22
103,756,047,882.32 103,332,123,360.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชูเกียรติ  โพธยานุวัตร)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นายประพนธ์  ชนะกิจจานุกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

BALANCE SHEETS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht

Notes

financial statement present MRTA’s financial statement present
investment under equity method investment under cost method
2009
2008
2009
2008

			
				

Liabilities and Equity
Current Liabilites

		 Long-term loans due within one year 4.15
		 Accrued interest
4.12
		 Unearned rental right revenue
4.13
		 Accrued land acquisition expenses		
		 Land expropriation deposit in process 4.5
		 Other current liabilities
4.14
			 Total Current Liabilities		

3,652,505,506.52
101,827,333.00
13,388,787.30
5,423,220.47
396,059,028.49
135,625,168.18
4,304,829,043.96

(Restated)		
3,975,137,374.84
102,594,251.24
15,009,666.72
221,762,434.49
314,569,976.84
105,371,907.41
4,734,445,611.54

(Restated)	

3,652,505,506.52 3,975,137,374.84
101,827,333.00 102,594,251.24
13,388,787.30
15,009,666.72
5,423,220.47 221,762,434.49
396,059,028.49 314,569,976.84
135,625,168.18 105,371,907.41
4,304,829,043.96 4,734,445,611.54

Non-current Liabilities

		 Deferred income		
29,221,117.38
30,272,442.89
29,221,117.38
30,272,442.89
		 Long-term loans
4.15 74,363,670,897.81 68,918,431,584.60 74,363,670,897.81 68,918,431,584.60
			 Total Non-current Liabilities		 74,392,892,015.19 68,948,704,027.49 74,392,892,015.19 68,948,704,027.49
Total Liabilities		 78,697,721,059.15 73,683,149,639.03 78,697,721,059.15 73,683,149,639.03
Equity

		 capital		
4.16
		 Retained earning		
Total Equity 		
Total Liabilities and Equity		

47,356,216,217.99
(23,399,519,578.18)
23,956,696,639.81
102,654,417,698.96

39,877,160,741.44
(10,991,363,211.33)
28,885,797,530.11
102,568,947,169.14

47,356,216,217.99 39,877,160,741.44
(22,297,889,394.82) (10,228,187,020.22)
25,058,326,823.17 29,648,973,721.22
103,756,047,882.32 103,332,123,360.25

The accompanying notes are an integral part of these statements					

(Signed)

(Mr. Chukiat  Photayanuvat)
Governor

(Signed)

(Mr. Prapon  Chanakitjanukit)

Director of Accounting and Finance Department
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งบกำไรขาดทุน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2552
2551

						
รายได้

		 จากเงินอุดหนุน		
		 จากการให้สัมปทาน
4.17
		 จากแผงค้า		
		 จากการให้บริการจอดรถ		
		 รายได้อื่น		
4.18
				 รวมรายได้		

397,425,922.20
26,918,126.24
12,043,088.09
35,826,173.59
36,151,763.63
508,365,073.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552
2551

(ปรับปรุงใหม่)		
389,097,714.48
28,045,984.12
11,335,149.81
32,769,436.38
30,394,522.10
491,642,806.89

(ปรับปรุงใหม่)

397,425,922.20
26,918,126.24
12,043,088.09
35,826,173.59
36,151,763.63
508,365,073.75

389,097,714.48
28,045,984.12
11,335,149.81
32,769,436.38
30,394,522.10
491,642,806.89

		 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
394,699,944.67
333,897,448.33
394,699,944.67
		 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
508,362.67
		 ค่าเสื่อมราคาและสิทธิตัดจ่าย		 1,899,780,848.27 1,896,678,479.88 1,899,780,848.27
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน		
338,453,992.25
362,544,602.25
			 ตามวิธีส่วนได้เสีย
		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้-โครงการฯ		
922,157,868.35
819,990,835.95
922,157,868.35
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		 9,361,428,787.06 6,075,171,660.61 9,361,428,787.06
				 รวมค่าใช้จ่าย		 12,916,521,440.60 9,488,791,389.69 12,578,067,448.35
ขาดทุนก่อนรายการที่รัฐบาลรับภาระ		 (12,408,156,366.85) (8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60)
		 รายได้เงินอุดหนุนค่าดอกเบี้ยจ่าย		
143,798,421.00
189,710,489.57
143,798,421.00
			 ที่รัฐบาลรับภาระ
		 ดอกเบี้ยจ่ายที่รัฐบาลรับภาระ		 (143,798,421.00) (189,710,489.57) (143,798,421.00)
ขาดทุนสุทธิ			 (12,408,156,366.85) (8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60)

333,897,448.33
508,362.67
1,896,678,479.88
-

ค่าใช้จ่าย

								
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

819,990,835.95
6,075,171,660.61
9,126,246,787.44
(8,634,603,980.55)
189,710,489.57
(189,710,489.57)
(8,634,603,980.55)

BALANCE SHEETS

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht

Notes

financial statement present MRTA’s financial statement present
investment under equity method investment under cost method
2009
2008
2009
2008

			
Revenue

		 From subsidies		
		 From Concession Contract
4.17
		 From shop rental		
		 From car park fees		
		 Other incomes
4.18
				 Total Revenue		
Expenses

		 Administrative expenses		
		 Loss from sale of property		
		 Depreciation and Amortization		
		 Share of net loss from investment		
			 under equity method
		 Loan interest expenses 		

(Restated)		

397,425,922.20
26,918,126.24
12,043,088.09
35,826,173.59
36,151,763.63
508,365,073.75

389,097,714.48
28,045,984.12
11,335,149.81
32,769,436.38
30,394,522.10
491,642,806.89

394,699,944.67
1,899,780,848.27
338,453,992.25

333,897,448.33
508,362.67
1,896,678,479.88
362,544,602.25

922,157,868.35

819,990,835.95

397,425,922.20
26,918,126.24
12,043,088.09
35,826,173.59
36,151,763.63
508,365,073.75

(Restated)	
389,097,714.48
28,045,984.12
11,335,149.81
32,769,436.38
30,394,522.10
491,642,806.89

394,699,944.67 333,897,448.33
508,362.67
1,899,780,848.27 1,896,678,479.88
922,157,868.35

819,990,835.95

			 - construction expenditures
		 Loss from exchange rate		 9,361,428,787.06 6,075,171,660.61 9,361,428,787.06 6,075,171,660.61
				

Total Expenses		 12,916,521,440.60 9,488,791,389.69 12,578,067,448.35 9,126,246,787.44
Loss before government responsibility items (12,408,156,366.85) (8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60) (8,634,603,980.55)

		 Government subsidy for loan interest		
143,798,421.00
189,710,489.57
143,798,421.00 189,710,489.57
		 Loan interest under government responsibility (143,798,421.00) (189,710,489.57) (143,798,421.00) (189,710,489.57)
Net Loss			 (12,408,156,366.85) (8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60) (8,634,603,980.55)

The accompanying notes are an integral part of these statements
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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			    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		
ทุน
ส่วนเกินทุน
ขาดทุน
รวม		
			
จากการบริจาค
สะสม		

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ก่อนปรับปรุง			 33,366,204,042.03
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายส่วนเกินทุน (3.1)		
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
หลังปรับปรุง			 33,366,204,042.03
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด		 6,471,556,254.22
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3.3)		
39,400,445.19
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
หลังปรับปรุง			 39,877,160,741.44

13,957,069.51 (1,994,214,628.53) 31,385,946,483.01
(13,957,069.51)
- (13,957,069.51)
- (1,994,214,628.53) 31,371,989,413.50
- 6,471,556,254.22
- (8,957,748,137.61) (8,957,748,137.61)
(39,400,445.19)
- (10,991,363,211.33) 28,885,797,530.11

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551
หลังปรับปรุง			 39,877,160,741.44
- (10,991,363,211.33) 28,885,797,530.11
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด		 7,479,055,476.55
- 7,479,055,476.55
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		
- (12,408,156,366.85) (12,408,156,366.85)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		 47,356,216,217.99
- (23,399,519,578.18) 23,956,696,639.81
										
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht
		         financial statement present investment under equity method
		
Capital
Surplus from
Retained
Total		
			
Donation
Earnings		

Beginning balance as of October 1, 2007
Balance before adjustment		
Impacts from the changes of capital surplus 		
		 policy (3.1)
Beginning balance as of October 1, 2007
Balance after adjustment		
Increased (Decreased) during the year		
Fiscal year net loss		
Impact from the mistake adjustments (3.3)
Ending balance as of October 1, 2007
Balance after adjustment		

33,366,204,042.03
-

13,957,069.51 (1,994,214,628.53) 31,385,946,483.01
(13,957,069.51)
- (13,957,069.51)

33,366,204,042.03
6,471,556,254.22
39,400,445.19

- (1,994,214,628.53) 31,371,989,413.50
- 6,471,556,254.22
- (8,957,748,137.61) (8,957,748,137.61)
(39,400,445.19)
-

39,877,160,741.44

- (10,991,363,211.33) 28,885,797,530.11

Beginning balance as of October 1, 2008
Balance after adjustment		 39,877,160,741.44
Increased (Decreased) during the year		 7,479,055,476.55
Fiscal year net loss		
Ending balance as of September 30, 2009		 47,356,216,217.99

- (10,991,363,211.33) 28,885,797,530.11
- 7,479,055,476.55
- (12,408,156,366.85) (12,408,156,366.85)
- (23,399,519,578.18) 23,956,696,639.81
										
		

The accompanying notes are an integral part of these statements

123

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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		                  งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
		
ทุน
ส่วนเกินทุน
ขาดทุน
รวม		
			
จากการบริจาค
สะสม		

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550	
ก่อนปรับปรุง			 33,366,204,042.03
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายส่วนเกินทุน (3.1)		
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550
หลังปรับปรุง			 33,366,204,042.03
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด		 6,471,556,254.22
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		
ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3.3)		
39,400,445.19
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
หลังปรับปรุง			 39,877,160,741.44
				
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551
หลังปรับปรุง			 39,877,160,741.44
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด		 7,479,055,476.55
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		 47,356,216,217.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13,957,069.51 (1,593,583,039.67) 31,786,578,071.87
(13,957,069.51)
- (13,957,069.51)
- (1,593,583,039.67) 31,772,621,002.36
- 6,471,556,254.22
- (8,595,203,535.36) (8,595,203,535.36)
(39,400,445.19)
-	
- (10,228,187,020.22) 29,648,973,721.22

- (10,228,187,020.22) 29,648,973,721.22
- 7,479,055,476.55
- (12,069,702,374.60) (12,069,702,374.60)
- (22,297,889,394.82) 25,058,326,823.17

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht
		          MRTA’s financial statement present investment under cost method
		
Capital
Surplus from
Retained
Total		
			
Donation
Earnings		

Beginning balance as of October 1, 2007
Balance before adjustment		
Impacts from the changes of capital surplus		
		 policy (3.1)
Beginning balance as of October 1, 2007
Balance after adjustment		
Increased (Decreased) during the year		
Fiscal year net loss		
Impact from the mistake adjustments (3.3)		
Ending balance as of October 1, 2008
Balance after adjustment		

33,366,204,042.03
-

13,957,069.51 (1,593,583,039.67) 31,786,578,071.87
(13,957,069.51)
- (13,957,069.51)

33,366,204,042.03
6,471,556,254.22
39,400,445.19

- (1,593,583,039.67) 31,772,621,002.36
- 6,471,556,254.22
- (8,595,203,535.36) (8,595,203,535.36)
(39,400,445.19)
-	

39,877,160,741.44

- (10,228,187,020.22) 29,648,973,721.22

Beginning balance as of October 1, 2008
Balance after adjustment		 39,877,160,741.44
Increased (Decreased) during the year		 7,479,055,476.55
Fiscal year net loss		
Ending balance as of September 30, 2009		 47,356,216,217.99

- (10,228,187,020.22) 29,648,973,721.22
- 7,479,055,476.55
- (12,069,702,374.60) (12,069,702,374.60)
- (22,297,889,394.82) 25,058,326,823.17

				

The accompanying notes are an integral part of these statements
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งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2552
2551

						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552
2551

(ปรับปรุงใหม่)		

(ปรับปรุงใหม่)

(ขาดทุน) สุทธิ		 (12,408,156,366.85) (8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60) (8,634,603,980.55)
รายการปรับกระทบขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
		 จากกิจกรรมดำเนินงาน
			 ค่าเสื่อมราคาและสิทธิตัดจ่าย		 1,899,780,848.27 1,896,678,479.88 1,899,780,848.27 1,896,678,479.88
			 (กำไร) ขาดทุนจากการบริจาค/จำหน่ายทรัพย์สนิ
(28,942.28)
508,362.67
(28,942.28)
508,362.67
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง		
261,843,236.87
88,295,889.85
261,843,236.87
88,295,889.85
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 9,099,585,550.19 5,986,875,770.76 9,099,585,550.19 5,986,875,770.76
			 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย 338,453,992.25
362,544,602.25
			 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		 1,065,956,289.35 1,009,701,325.52 1,065,956,289.35 1,009,701,325.52
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
		 สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
257,434,607.80
347,455,848.13
257,434,607.80 347,455,848.13
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
			 รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ		
7,813,448.86
17,908,435.07
7,813,448.86
17,908,435.07
			 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
7,846,087.55 (263,329,648.58)
7,846,087.55 (263,329,648.58)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
			 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า		
(1,620,879.42)
(4,618,384.92)
(1,620,879.42)
(4,618,384.92)
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
30,253,260.77
231,197,186.83
30,253,260.77 231,197,186.83
			 รายได้รอรับรู้		
(1,901,325.51)
(1,106,203.62)
(1,901,325.51)
(1,106,203.62)
				 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม		 299,825,200.05 327,507,232.91 299,825,200.05 327,507,232.91
				
ดำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

CASH FLOWS STATEMENT

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht

		

financial statement present MRTA’s financial statement present
investment under equity method investment under cost method
2009
2008
2009
2008

			
Cash flows from Operating Activities

Net (Loss) 		 (12,408,156,366.85)
Adjustments to reconcile net profit loss to cash
		 provided by (used in) operating activities
			 Depreciation and Amortization		 1,899,780,848.27
			 (Profit) Loss from donation and sale of property
(28,942.28)
			 Realized loss from foreign exchange		
261,843,236.87
			 Unrealized loss from foreign exchange 9,099,585,550.19
			 Share of net loss investment under		
338,453,992.25
		 		 equity method	
			 Interest expense		 1,065,956,289.35
Loss from operation before changes in
		 operating assets and liabilities		
257,434,607.80
Changes in operating assets: (Increase) Decrease
			 Accrued subsidies		
7,813,448.86
			 Other current assets		
7,846,087.55
Changes in operating assets: Increase (Decrease)
			 Unearned rental right revenue		
(1,620,879.42)
			 Other current liabilities		
30,253,260.77
			 Deferred income		
(1,901,325.51)
				
				

Net cash used in operating 		
activities

299,825,200.05

The accompanying notes are an integral part of these statements

(Restated)		

(Restated)

(8,997,148,582.80) (12,069,702,374.60) (8,634,603,980.55)

1,896,678,479.88
508,362.67
88,295,889.85
5,986,875,770.76
362,544,602.25

1,899,780,848.27 1,896,678,479.88
(28,942.28)
508,362.67
261,843,236.87
88,295,889.85
9,099,585,550.19 5,986,875,770.76
-

1,009,701,325.52

1,065,956,289.35 1,009,701,325.52

347,455,848.13

257,434,607.80

347,455,848.13

17,908,435.07
(263,329,648.58)

7,813,448.86
7,846,087.55

17,908,435.07
(263,329,648.58)

(4,618,384.92)
231,197,186.83
(1,106,203.62)
327,507,232.91

(1,620,879.42)
30,253,260.77
(1,901,325.51)
299,825,200.05

(4,618,384.92)
231,197,186.83
(1,106,203.62)
327,507,232.91
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งบกระแสเงินสด

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
หน่วย : บาท
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2552
2551

						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2552
2551

(ปรับปรุงใหม่)		

(ปรับปรุงใหม่)

			 จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน		 (2,437,518,430.60) (2,892,950,234.95) (2,437,518,430.60) (2,892,950,234.95)
			 จ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารและจัดซื้ออุปกรณ์ (103,863,815.69)
(54,462,949.16) (103,863,815.69) (54,462,949.16)
			 รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
62,616.82
62,616.82
			 จ่ายเงินเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
(842,210.67)
(842,210.67)
			 จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการ		
(36,550,663.14) (191,009,367.51)
(36,550,663.14) (191,009,367.51)
				 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,578,712,503.28) (3,138,422,551.62) (2,578,712,503.28) (3,138,422,551.62)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

			 ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว		 (4,230,418,177.04)
			 จ่ายดอกเบี้ย		 (1,075,126,372.72)
			 รับเงินอุดหนุน		 7,479,055,476.55
				 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม		 2,173,510,926.79
				
จัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง) (105,376,376.44)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 773,909,343.84
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 668,532,967.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(2,292,315,439.09) (4,230,418,177.04) (2,292,315,439.09)
(1,038,941,137.81) (1,075,126,372.72) (1,038,941,137.81)
6,474,024,699.41 7,479,055,476.55 6,474,024,699.41
3,142,768,122.51 2,173,510,926.79 3,142,768,122.51
331,852,803.80 (105,376,376.44)
442,056,540.04 773,909,343.84
773,909,343.84 668,532,967.40

331,852,803.80
442,056,540.04
773,909,343.84	

CASH FLOWS STATEMENT

THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

As of September 2009 and 2008
Unit : Baht

		

financial statement present MRTA’s financial statement present
investment under equity method investment under cost method
2009
2008
2009
2008

			
Cash Flows from Investing Activities

(Restated)		

(Restated)

			 Investment in land expropriation		 (2,437,518,430.60) (2,892,950,234.95) (2,437,518,430.60) (2,892,950,234.95)
			 Investment in plant and equipment
(103,863,815.69)
(54,462,949.16) (103,863,815.69) (54,462,949.16)
			 Revenue from sale of property		
62,616.82
62,616.82
		
Investment in land expropriation expenditures
(842,210.67)
(842,210.67)
			 Investment in civil work construction		
(36,550,663.14) (191,009,367.51)
(36,550,663.14) (191,009,367.51)
				 Net cash used in investing activities (2,578,712,503.28) (3,138,422,551.62) (2,578,712,503.28) (3,138,422,551.62)
Cash Flows from Financing Activities

Long-term loans repayment		 (4,230,418,177.04) (2,292,315,439.09) (4,230,418,177.04) (2,292,315,439.09)
Interest payment		 (1,075,126,372.72) (1,038,941,137.81) (1,075,126,372.72) (1,038,941,137.81)
Proceeds from capital contribution by 		 7,479,055,476.55 6,474,024,699.41 7,479,055,476.55 6,474,024,699.41
				 the government
			
			
			

		 Net cash provided by financing activities 2,173,510,926.79 3,142,768,122.51 2,173,510,926.79 3,142,768,122.51
Net increase (decrease) in cash and cash		 (105,376,376.44) 331,852,803.80 (105,376,376.44) 331,852,803.80
		 equivalent
Cash and cash equivalent at beginning of		
		 the year
Supplemental disclosures of cash flows		
		 information

773,909,343.84

442,056,540.04

773,909,343.84

442,056,540.04

668,532,967.40

773,909,343.84

668,532,967.40

773,909,343.84	

The accompanying notes are an integral part of these statements
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551
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1. ข้อมูลทั่วไป
1.1

การจัดตั้ง

1.2

การให้สัมปทาน

		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
โดยให้ รฟม. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ดังนี้
		 1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหว่างจังหวัด
		 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
		 3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
			 ทุนของ รฟม. ตามมาตรา 10 ประกอบด้วย
					 • เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอน ตามมาตรา 88 ซึ่งโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบ
						 ตลอดจนงบประมาณขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535
						 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ไปเป็นของ รฟม. เมื่อได้หักหนี้สินแล้ว
					 • เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
					 • เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
					 • เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
					 • เงินหรือทรัพย์สินที่รับโอนจากทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล	
			 รายได้ท่ี รฟม. ได้รบั จากการดำเนินงานในปีหนึง่ ๆ ให้ตกเป็นของ รฟม. สำหรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการดำเนินงานและเมือ่ ได้หกั รายจ่าย
สำหรับการดำเนินงานแล้วเหลือเท่าใด ให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอ
และ รฟม. ไม่สามารถหาเงินจากที่อื่นได้ให้รัฐพึงจ่ายให้แก่ รฟม. เท่าจำนวนที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
		 รฟม.ได้ให้สมั ปทานกับ บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2543 เป็นผูล้ งทุน
งานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บางซื่อ) ซึ่งตามสัญญา
กำหนดให้สัมปทานระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญา
จะได้ตกลงร่วมกัน (วันที่ 2 กรกฎาคม 2547) รวมทัง้ กำหนดให้ BMCL จ่ายค่าตอบแทนให้ รฟม. จากรายได้คา่ โดยสารเป็นรายปีและเป็นร้อยละ
1-15 ตามเวลาที่กำหนด และจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายปีและเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ โดย รฟม. ได้เปิดดำเนินการเดินรถเมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2547 โดยได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนิน
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
2.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

2.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนในรอบระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

				 รายได้เงินอุดหนุนรับจากรัฐบาล
					 • เงินอุดหนุนที่รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร รับรู้เป็นรายได้
					 • เงินอุดหนุนที่รับเพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้น BMCL รับรู้เป็นรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
					 รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้และค่าใช้จ่ายทั่วไป
					 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
และไม่มีภาระผูกพัน

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
THE MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND

For the Year Ended September 30, 2009 and 2008
1. General Information
1.1

Establishment

1.2

Concession

		 The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) is established under the Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Act, B.E. 2543 to be a juristic entity, with the following objectives according to Section 7 as follows:
		 1. To carry out the Mass Rapid Transit (MRT) business in Bangkok and its vicinity including any other provinces as
			 prescribed in the Royal Decree or to operate an intercity service therein;
		 2. To study, analyze and prepare a project or plan related to the MRT business for the improvement and modernization
		 thereof;
		 3. To carry out businesses related to the MRT business or other business beneficial to MRTA and passengers using
			 MRT services.
			 The capital of MRTA, according to Section 10, consists of the followings:
					 • According to Section 88, all businesses, funds, assets, rights, obligations and liabilities as well as budgetary
						 appropriations of the Metropolitan Rapid Transit Authority under the Royal Decree Establishing the Metropolitan
						 Rapid Transit Authority, B.E.2535 existing on the date this Act comes into force shall be transferred to
						 MRTA, after total liabilities deduction
					 • Initial capital from the cabinet
					 • Special subsidy for business enhancement or provide by the cabinet from time to time
					 • Assets or property from donation
					 • Assets or property transferred from government or governmental organizations
			 The total income of MRTA derived from its annual operation shall belong to MRTA for its expenditures and, after
deducting such appropriate operating expenses, shall be remitted as state revenue, per Ministry of Finance’s regulations, and if
the income is insufficient to meet the expenses, the State shall provide MRTA with the fund in such amount as may be necessary.

		 MRTA has granted concession to Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) in accordance with the Cabinet’s
resolution on March 28, 2000. BMCL is required to invest in the rolling stock and operate the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line (Hua Lamphong-Queen Sirikit National Convention Center-Bang Sue Section) for a concession period of 25 years as from
the date of issuance by MRTA of a Notice of No Objection which entitles BMCL to commence revenue service (July 2, 2004).
According to the Concession Contract, BMCL is obliged to pay MRTA annual remuneration and percentage remuneration from
fares at the rate from 1 - 15 percents subject to the number of years of operation and annual remuneration and percentage
remuneration from commercial development at the rate of 7 percents per annum. The MRT was inaugurated on July 3, 2004
by His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
2. Summary of Significant Accounting Policies
2.1

Recognition of Revenues and Expenses

Government Subsidies 
					 • Subsidy for administrative management expenses are recognized as income
					 • Subsidy for loan interest of land expropriation and BMCL share expenditures are recognized as income
Interest Income 

					

Interest Income is recognized on a time basis, taking into account the effective yield on the asset.

Income and Other Expenses

					

Income and Other Expenses are recognized on accrual basis.
comprise cash on hand and deposits with maturity of 3 months or less and
without commitment.
2.2

Cash and Cash Equivalent
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2.3

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

2.4

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

					 • งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงบัญชีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
					 • งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุน
						 ในบริษัทร่วม
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ที่ดิน บันทึกบัญชีตามราคาทุนโดย ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่ถูกเวนคืนรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกบัญชีตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อมา หรือได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน แต่จัดทำทะเบียนคุมยอดไว้
การคำนวณค่าเสือ่ มราคาคำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยไม่มรี าคาซาก ดังนี้

									อายุการใช้งานของสินทรัพย์ (ปี)

• อาคารและอุปกรณ์
• อุโมงค์ทางวิ่ง โครงสร้างสถานีและทางเข้า-ออกสถานี
• ชานชาลาคอนกรีตยกระดับ คลอง สะพาน และเขื่อน
• อาคาร สะพาน และทางเข้า-ออกบริเวณ Park & Ride
• งานสถาปัตยกรรม ระบบราง และ ระบบเครื่องกลและไฟฟ้า
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2.5

งานระหว่างก่อสร้างทีใ่ ช้เงินกูต
้ า่ งประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีค่ ณะกรรมการตรวจการจ้าง

2.6

สิทธิการใช้พื้นที่ใต้ดินก่อสร้างโครงการ แสดงด้วยราคาทุนโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาจึงไม่มีการตัดจ่าย

2.7

สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาว บันทึกบัญชีตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การตัด

ตรวจรับงานเสร็จ

จำหน่ายสะสมคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า

2.8 เงิ น กู้ ต่ า งประเทศ บันทึกเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับเงินกู้และ ณ วันสิ้นงวดจะปรับมูลค่า โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยซื้อและขายของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กำไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ชำระเงินกู้และวันสิ้นงวดบัญชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดที่เกิดรายการ
2.9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 โดยสมาชิกจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละสาม แต่ไม่เกินร้อยละเก้า
ของเงินเดือน รฟม. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละเก้าของเงินเดือน สมาชิกมีสทิ ธิได้รบั เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทุกยอด
เต็มจำนวนเมือ่ สิน้ สุดสมาชิกภาพไม่วา่ กรณีใด ซึง่ มิใช่การพ้นจากการเป็นพนักงานเพราะถูกลงโทษทางวินยั และมีอายุการทำงานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

		 2.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นทุน ยกเว้นรายการเงินอุดหนุนเพือ่ ชำระดอกเบีย้ เงินกูค้ า่ จัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ชำระดอกเบีย้ เงินกู้
เพื่อซื้อหุ้น BMCL และเงินอุดหนุนที่รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร รับรู้เป็นรายได้
2.11 รายได้รอการรับรู้

				
				
				
				

รายได้รอการรับรู้ รับรูเ้ มือ่ ได้รบั บริจาคหรือได้รบั ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และได้รบั อนุญาตให้เก็บไว้เพือ่ ดำเนินงานโดย
2.11.1		 เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานภายในรอบระยะเวลาบัญชี
ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน
2.11.2		 เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์

2.3

Investment in Associated Company

					 • MRTA’s financial statements have presented Investment under the cost method
					 • Investments in associated company have been presented in the consolidated financial statements
						 accounted for by proportionate consolidation under the equity method.
2.4

				
				
				
				
				
				

Land, Plant and Equipment

Land is recorded as cost containing expenses for land expropriation.
Plant and Equipment are recorded as cost on the date of purchases or acquisitions or the completion of
constructions. For equipment acquired at the cost not exceeding baht 30,000 per unit, the whole amount is
recognized as expenses and recorded accordingly in control book.
Depreciation is calculated, based on a straight-line method, to write off the cost of each classification of assets
over its estimated useful life without scrap value as follows:

									Useful life of assets (year)

•
•
•
•
•

Plant and Equipment
Tunnels, Station Box Structures and Entrances
Elevated Concrete Platform, Khlong, Bridge and Protection
Building, Bridge and Access to Park & Ride Building
Architectural Work, Trackwork and Mechanical & Electrical Works
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2.5 Work in Process Using Foreign Loan is recorded in Thai baht converted by the exchange rate on the work
acceptance date of the Work Inspection and Acceptance Committee.
2.6

Right to Use Underground Space for the Project Construction

because of the unlimited time rights.

is shown as cost without amortization

2.7 Long-term Leasehold is shown as cost less accumulated amortization and allowance for impairment of the assets.
Accumulated amortization is calculated by a straight-line method.
2.8 Foreign Loan is recorded in baht converted by the exchange rate at the loan received date, and at the end of
the year, it would be converted by the average exchange rate of buying and selling rate of Commercial Bank on the day
notified by the Bank of Thailand. Gains or losses arising from the exchange rate on the loan payback date and at the end of
the period would be recognized for the whole amount as revenue or expense in the Income Statement.
2.9 The Registered Provident Fund of the MRTA Staff Members was established under the Provident Fund
Act, B.E.2530 on August 23, 1995. Members are required to pay the savings into the Fund through MRTA’s deduction from
the salaries at the rate of 3% to 9% while MRTA shall pay contribution to the Fund at the rate of 9% of its members’
salaries. Members have the right to receive all of their savings and benefit including MRTA’s contribution and benefit in full
amount when their membership comes to an end for whatever reasons except when their employment is terminated due to
disciplinary punishment or their working duration is less than 5 years as the case maybe.
2.10 Government Subsidies are recognized as capital except Government subsidy for interest incurred on loan for
land acquisition and loan for BMCL shares purchase as well as Government subsidy for administrative expenses, which are
recognized as revenue.
2.11 Deferred Income

				
				
				
				
				
				

Deferred income is recognized when donation or assistance in cash or asset is received and allowed to retain for operation:
2.11.1 Cash received without particular purpose or received assets that create benefits for the organization within
the accounting period is recorded as income.
2.11.2 Cash received with particular purpose or received assets that create benefits for the organization in more
than one accounting period is recorded as liabilities and is periodically and reasonably recognized as income through
the useful life of assets.
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด
		 3.1		 ในปี 2552 รฟม. เปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคที่มีผู้บริจาคให้ไว้ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเดิม
บันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการบริจาคและจัดประเภทไว้ในส่วนของทุน โดยทยอยตัดค่าเสือ่ มราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ เปลีย่ นเป็น
บันทึกรายได้รอการรับรู้ จัดประเภทไว้ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนและทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
เพื่อให้เป็นตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว รฟม. ได้ปรับปรุงย้อนหลัง
งบการเงินงวดก่อนที่นำมาเปรียบเทียบเสมือนว่า รฟม. ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกส่วนเกินทุนจากการบริจาคมาโดยตลอด ผลจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทำให้ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และ 2550 ของส่วนเกินทุนจากการบริจาคลดลง จำนวน
12.85 ล้านบาทและ 13.96 ล้านบาทตามลำดับ
		 3.2		 ในปี 2552 รฟม. นำเงินวางค่าเวนคืนที่ดินรอจ่ายซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 จำนวน
396.06 ล้านบาท และ 314.57 ล้านบาท ตามลำดับ มาบันทึกไว้ในบัญชี โดยแต่เดิมรายการดังกล่าวไม่ได้บันทึกบัญชี แต่ได้ควบคุมไว้นอก
งบการเงินและได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 2551 ใหม่ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้ทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เท่ากัน
		 3.3		 งบการเงินปี 2551 รฟม. ได้รบั เงินอุดหนุนงบลงทุนจากรัฐบาลเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ในปี 2551 จำนวน 39.40 ล้านบาท
โดยบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้ ซึ่งที่ถูกต้องควรบันทึกบัญชีเป็นทุน จึงได้ปรับปรุงงบการเงินใหม่ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องมีผล
ทำให้ยอดคงเหลือปลายงวดปี 2551 และยอดคงเหลือต้นงวดปี 2552 ของบัญชีทุนและบัญชีขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้น 39.40 ล้านบาท
4. ข้อมูลเพิ่มเติม

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
															

เงินสด						
เงินฝากธนาคาร
		 • กระแสรายวัน				
		 • ออมทรัพย์				
		 • ประจำ 3 เดือน				
		 รวม

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

0.47

2.78

(0.29)
317.39
350.96
668.53

188.12
289.39
293.62
773.91

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ได้รวมเงินฝากของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน
9.43 และ 12.60 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งดอกเบี้ยและเงินเหลือจ่ายของกองทุนดังกล่าว ต้องนำส่งคืนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.2

ลูกหนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนที่ รฟม. จัดหาเงินให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการ

4.3

รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทาน

4.4

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน 5.42 ล้านบาท เป็นเงินค่าทดแทนทีด่ น
ิ สิง่ ปลูกสร้าง และค่าชดเชยพืชผล

เวนคืนที่ดินแทน รฟม. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ รฟม. ได้รับโอนสิทธิ์ที่ดินจาก กทพ. จะบันทึกลดยอดบัญชีลูกหนี้คู่กับบัญชีที่ดิน ณ วันที่
30 กันยายน 2552 ลูกหนี้คงเหลือจำนวน 426.78 ล้านบาท

ที่รัฐบาลรับภาระ มียอดยกมาจำนวน 9.56 ล้านบาท รับระหว่างงวดจำนวน 144.95 ล้านบาท ลดลงระหว่างงวดจำนวน 152.77 ล้านบาท
คงเหลือ จำนวน 1.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทานทั้งจำนวน
(ค่าจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ) ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน 0.19 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่
-บางซื่อ จำนวน 5.23 ล้านบาท ที่ รฟม. ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ถูกเวนคืนที่ดินแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการทำเรื่อง
เบิกจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืน โดยจะบันทึกบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่ายคู่กับบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
4.5 เงิ น ฝากธนาคารออมสิ น -เงิ น วางค่ า เวนคื น ที่ ดิ น เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและค่าชดเชยพืชผล (ค่าจัด
กรรมสิทธิ)์ ทีเ่ จ้าของทีด่ นิ ไม่ตกลงทำสัญญาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์กบั รฟม. รฟม. จึงนำเงินไปวางไว้กบั ธนาคารตามทีก่ ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพือ่ รอจ่ายให้กบั เจ้าของทีด่ นิ ต่อไป โดย รฟม. บันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน-เงินวางค่าเวนคืน
ที่ดิน คู่กับบัญชีเงินวางค่าเวนคืนที่ดินรอจ่ายในปี 2552 และ 2551 จำนวน 396.06 ล้านบาทและ 314.57 ล้านบาท ตามลำดับ

3. Changes in the Accounting Polices and Adjustment

		 3.1		 In fiscal year 2009, regarding to the regulations and accounting policy of governmental agency, MRTA has
changed the accounting policy to record the assets from donation, which would be recorded as surplus from donation and
recognized in the equity account as well as amortized by the asset life, to deferred income, which is classified in non-current
liabilities and is amortized periodically as depreciation ratio of assets. In addition MRTA has restated the financial statement
retroactively as if the MRTA has followed the practices of surplus for donation recognition from time to time. Due to such
changes, the beginning balance as of October 1, 2008 and 2007 of surplus from donation increased amounting baht 12.85 and
baht 13.96 million respectively.
		 3.2		 In fiscal year 2009, MRTA record the deposit in GSB bank for land expropriation as of September 30, 2009 and
2008 amounting baht 396.06 and baht 314.57 million, in the balance sheet. In the past, this sum of money was not recorded
but was controlled out of the balance sheet and then restated the financial statement of 2008, which made the assets and
liabilities were increased equally.
		 3.3		 In fiscal year 2009, MRTA received the Government subsidy for new office building of 2008, amounting baht
39.40 million, which recognized as revenue instead of cost. MRTA then adjusted the financial statement and made the ending
balance of 2008 and the beginning balance of 2009 of equity and accumulated losses increase to baht 39.40 million
4. Supplementary Information:
4.1

Cash and Cash Equivalent comprise:

															
Cash on hand					
Cash in banks	
		 • Current account				
		 • Saving account				
		 • (3-month) Fixed account				
Total

Unit : Million Baht
2009

2008

0.47

2.78

(0.29)
317.29
350.96
668.53

188.12
289.39
293.62
773.91

		 As of September 30, 2009 and 2008, the saving accounts in the commercial banks comprise the deposit account of
Energy Saving Fund amounted baht 9.43 million and 12.60 million respectively. Its interest and remaining amount must be
returned to the Energy Policy and Planning Office (EPPO) whenever such project is finished.
4.2 Account Receivables - ETA is the land expropriation expenditures provided by MRTA to ETA who partly
acquired MRTA land expropriation in pursuance with the Cabinet’s resolution. When such land titles have been transferred
from ETA to MRTA, cost of the land would be deducted from account receivables and such expenses were then added to the
land account. The balance as of September 30, 2009 is baht 426.78 million.
4.3 Accrued Subsidies are for interest under the Government responsibility which incurred on loan for land
acquisition and shares purchase as allowed by the Concession Contract with the beginning balance of baht 9.56 million carried
over from the previous year, and increase and decrease during the year amounting to baht 144.95 million and baht 152.77
million respectively. Therefore, the balance at the end of the year is baht 1.74 million, which is the loan interest for BMCL
share purchase.
4.4 Land Acquisition Cost in Process amounting to baht 5.42 million refers to the baht 0.19 million of
the compensation for land, constructions and agricultural products of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project and
the baht 5.23 million for the Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project, for which MRTA has already entered into
buying and selling contracts with the land owners. It is now under payment process. The amount will be recorded in the land
acquisition cost in process account paired with the accrued land expropriation expense account.

		 4.5 GSB account deposit - land expropriation is the compensation for land, construction and agricultural
products (land acquisition cost). Since some land owner does not agree with the real estate contract, MRTA deposits the money
for land acquisition, according to the Expropriation, B.E. 2530, into GSB account for further process. Such amount would be recorded
paired with land acquisition cost, which would be paid in 2009 and 2008 amounting baht 396.06 and 314.57 million respectively.
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4.6

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
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ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากร				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ				
วัสดุสำนักงาน					
เงินจ่ายล่วงหน้า				
อื่นๆ							
รวม
4.7

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

4.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

2552

2551

4.14
0.94
3.99
0.49
26.94
8.94
45.44

3.37
1.60
3.45
0.22
39.99
4.66
53.29

		 ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลข้อ 2.3 (ฉ) ที่ให้ รฟม. มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) (BMCL) เป็นจำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั จำนวน 11,950 ล้านบาท) นัน้ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบงบลงทุนเพื่อให้ รฟม. นำไปซื้อหุ้น BMCL จำนวน 2,600 ล้านบาท และเพิ่มวงเงินการจัดซื้อโดยอนุมัติ
งบลงทุนเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 อีกจำนวน 387.50 ล้านบาท รวมอนุมัติงบลงทุนเพื่อซื้อหุ้น BMCL ทั้งสิ้น
2,987.50 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้ภายในประเทศตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.15 จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
รฟม. จึงได้ซื้อหุ้นจาก BMCL จำนวน 2,987.50 ล้านบาท ในราคาพาร์มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีราคาตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30
กันยายน 2552 มีมูลค่า 1,885.87 ล้านบาท
															

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน
อาคาร
ยาน
ครุภัณฑ์
อุปกรณ์
		
และส่วน
พาหนะ
สำนักงาน คอมพิวเตอร์
		
ปรับปรุง
และอุปกรณ์ และระบบ
					
สารสนเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ราคาทุน					
• ซื้อ/รับบริจาคสินทรัพย์
• จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
• โอนจัดประเภท			
• ขายและจำหน่าย			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
• ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด
• ตัดจ่าย-ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
• โอนจัดประเภท			
• ขายและจำหน่าย			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รวม		

26,088.75
2,437.52
28,526.27

82.71
1.05
83.76

10.78
10.78

51.01
12.04
(2.17)
(0.98)
59.90

50.14
2.16
1.89
(0.55)
53.64

26,283.39
15.25
2,437.52
(0.28)
(1.53)
28,734.35

-

(28.53)
(3.52)
(0.75)
(32.80)

(3.64)
(1.83)
(0.17)
(5.64)

(11.39)
(5.21)
(0.14)
0.02
0.98
(15.74)

(31.79)
(8.03)
(0.02)
0.52
(39.32)

(75.35)
(18.59)
(1.06)
1.50
(93.50)

26,088.75
28,526.27

54.18
50.96

7.14
5.14

39.62
44.16

18.35
14.32

26,208.04
28,640.85

4.6 Other Current Assets comprise:
															

Uncollected value added tax from Revenue Department			
Accrued interest receivable				
Account receivables and other receivables				
Office supplies				
Advance 					
Others						
Total
4.7

Investment in Associated Company

4.8

Land, Plant and Equipment - Net

Unit : Million Baht
2009

2008

4.14
0.94
3.99
0.49
26.94
8.94
45.44

3.37
1.60
3.45
0.22
39.99
4.66
53.29

		 According to the Agreement for the MRT Initial System Project Chaloem Ratchamongkhon Line, Clause 2.3(f), MRTA
shall have an option to purchase BMCL shares when listed in the Stock Exchange representing not more than 25 percents of
the registered capital (BMCL’s registered capital amounts to baht 11,950 million). On May 31, 2005, the Cabinet passed a
resolution approving the investment budget amount of baht 2,600 million for MRTA to purchase BMCL shares and additional
amount for purchase in the amount of baht 387.50 million pursuant to the Cabinet’s resolution on January 24, 2006. MRTA
therefore purchased 2,987.50 million baht shares and the Ministry of Finance was authorized to seek loan as shown in Note
4.15 to the Financial Statements. MRTA purchased BMCL shares at par value of 1 baht/share, per the above cabinet’s
resolution, and its total values of baht 1,885.87 million, according to investment under equity method, as of 30 September
2009.
															

Unit : Million Baht

Building		
Office
Computer			
Land
and
Vehicle Equipment Equipment
Total
		
Modified		
and
and
		
Part		
Equipment Information
					
System

As of September 30, 2008
Capital Cost				
• Asset bought/received from donation
• Land expropriation expenditures
• Reclassification			
• Distribution			
As of September 30, 2008
As of September 30, 2008
Accumulated Depreciation
• Fiscal year depreciation
• Amortization - Surplus from donation
• Reclassification			
• Distribution			
As of September 30, 2009
Book value
As of September 30, 2008
As of September 30, 2009

26,088.75
2,437.52
-

82.71
1.05
-

10.78
-

51.01
12.04
(2.17)
(0.98)

50.14
2.16
1.89
(0.55)

26,283.39
15.25
2,437.52
(0.28)
(1.53)

28,526.27

83.76

10.78

59.90

53.64

28,734.35

-

(28.53)
(3.52)
(0.75)
(32.80)

(3.64)
(1.83)
(0.17)
(5.64)

(11.39)
(5.21)
(0.14)
0.02
0.98
(15.74)

(31.79)
(8.03)
(0.02)
0.52
(39.32)

(75.35)
(18.59)
(1.06)
1.50
(93.50)

26,088.75
28,526.27

54.18
50.96

7.14
5.14

39.62
44.16

18.35
14.32

26,208.04
28,640.85
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		 ที่ดินจำนวน 28,526.27 ล้านบาท เป็นที่ดินที่ได้รับจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลจำนวน 23,657.39 ล้านบาท แยกเป็นส่วนที่ รฟม. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเองจำนวน
6,661.77 ล้านบาท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้ รฟม. จำนวน 16,995.62 ล้านบาท และเป็น
ที่ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึ่ง รฟม. เป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 4,868.88 ล้านบาท อนึ่ง ที่ดินโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลบางส่วน เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่พอใจในค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งศาลอาจมีคำพิพากษาให้ รฟม. จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4.19
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		 4.9 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล-สุทธิ ประกอบด้วย
															
อุโมงค์และ ชานชาลา
อาคาร
ระบบ
โครงสร้าง
คลอง
สะพานลอย
ราง
งานโยธา
เขื่อน
และทาง
			
เข้าออก		

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ราคาทุน					
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

หน่วย : ล้านบาท
อื่นๆ (งาน
สถาปัตยกรรม
ระบบเครื่องกล
ไฟฟ้า ฯลฯ)

รวม		

43,834.31
(1,862.96)
(438.34)
(2,301.30)

4,914.75
(261.10)
(61.43)
(322.53)

1,312.07
(110.90)
(26.24)
(137.14)

2,770.16
(392.44)
(92.34)
(484.78)

25,184.91
(5,351.80)
(1,259.25)
(6,611.05)

78,016.20
(7,979.20)
(1,877.60)
(9,856.80)

41,971.35
41,533.01

4,653.65
4,592.22

1,201.17
1,174.93

2,377.72
2,285.38

19,833.11
18,573.86

70,037.00
68,159.40

4.10 งานระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1,236.78 ล้านบาท เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมออกแบบ

รายละเอียดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 9 ชั้น ประกอบด้วย
															

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ และการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BBMT)		
		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน-สายสีม่วง (BBML)			
• ค่าดอกเบี้ยเงินกู้-ค่าจ้างที่ปรึกษา				

340.60
38.52
15.52

340.60
28.36
15.52

		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ และการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)		

161.70

161.70

		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ และการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)		
		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน-ส่วนต่อขยาย (BMTC)		

113.19
92.48

113.19
78.79

		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ และการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)		
		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน-ส่วนต่อขยาย (BMTC)		

105.11
85.87

105.11
73.17

		 • ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ และการจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)		
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 9 ชั้น				
รวม

194.04
89.75
1,236.78

194.04
1,110.48

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่-บางซือ
่

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางซือ่ -ราษฎร์บรู ณะ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-บางบำหรุ

		 Land cost amounting to baht 28,526.27 million represents the cost of land expropriated according to the Expropriation
Act, B.E.2530. The baht 23,657.39 million for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project is divided into the baht
6.661.77 million portion for the land expropriated by MRTA and the baht 16,995.62 million portion for the land expropriated by
ETA who have transferred the land titles to MRTA. The baht 4,868.88 million is for the land expropriated by MRTA for the
Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project. However, since some land owners who are still dissatisfied with the
expropriation price have instituted legal proceedings to the court for arbitration. This may result in MRTA having to make
additional payment to the land owners as shown in Note 4.19 to the Financial Statements.
4.9

Assets of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project - Net

comprise

															

139

Unit : Million Baht

Tunnels Platform, Building,		
Others		
and
Khlong,
Bridge Trackwork (Architectural Total
Work,
Structural
and
and
Works Protection Access		
Mechanical &
					 Electrical Work)

As of September 30, 2008
Capital Cost				
Accumulated depreciation
Fiscal year depreciation
As of September 30, 2009
Book value
As of September 30, 2008
As of September 30, 2009

43,834.31
(1,862.96)
(438.34)
(2,301.30)

4,914.75
(261.10)
(61.43)
(322.53)

1,312.07
(110.90)
(26.24)
(137.14)

2,770.16
(392.44)
(92.34)
(484.78)

25,184.91
(5,351.80)
(1,259.25)
(6,611.05)

78,016.20
(7,979.20)
(1,877.60)
(9,856.80)

41,971.35
41,533.01

4,653.65
4,592.22

1,201.17
1,174.93

2,377.72
2,285.38

19,833.11
18,573.86

70,037.00
68,159.40

4.10 Work in Process amounting to baht 1,236.78 million refers to loan interest and consultant fee for feasibility
study, detailed design, construction work of MRT projects and new 9-floor office building as per the following details:

															

Unit : Million Baht
2009

2008

340.60
38.52

340.60
28.36

15.52

15.52

		 • Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)		

161.70

161.70

		 • Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)		
		 • Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private Participation
			 or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BMTC) – extended line		

113.19
92.48

113.19
78.79

		 • Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)		
		 • Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private Participation
			 or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BMTC) – extended line		

105.11
85.87

105.11
73.17

194.04
89.75
1,236.78

194.04
1,110.48

The Purple Line Project : Bang Yai - Rat Burana : Bang Yai - Bang Sue Section

		 •
		 •
			
		 •

Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BBMT)		
Consultant fee for operation with the procedures specified in the Private Participation
or Operation in Public Project Act B.E.2535 (BBML)			
Loan interest - consultant fee				

The Purple Line Project : Bang Yai - Rat Burana : Bang Sue - Rat Burana Section
The Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae Section

The Blue Line Project : Bang Sue - Tha Phra Section

The Orange Line Project : Bang Kapi - Bang Bamru Section

		 • Consultant fee for the feasibility study, etc. and tender documentation (BMTD)		
New 9-floor office building				
Total

		

		 4.11 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี เป็นค่าเช่าทีด่ นิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ก่อสร้างอาคารขึน้ ลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ
สามย่านและปล่องระบายอากาศ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างรื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าขาดประโยชน์สูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นเงินรวมจำนวน 75.95 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 28.27 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 47.68 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
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ยอดยกมา					
หัก ตัดจำหน่าย				
ยอดยกไป

2552

2551

50.21
2.53
47.68

52.74
2.53
50.21

4.12 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

															
ดอกเบี้ยพันธบัตร				
ดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน				
รวม

2552

2551

13.74
88.09
101.83

22.68
79.91
102.59

		 4.13 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า เป็นค่าตอบแทนสิทธิในการเข้าทำการค้าบนสถานีกำแพงเพชร และการให้เชื่อมต่อทางเดิน
อาคาร Interchange กับสถานีสุขุมวิท จำนวน 41.82 ล้านบาท โอนเป็นรายได้จำนวน 28.44 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 13.38 ล้านบาท
															
ยอดยกมา					
บวก เพิ่มระหว่างงวด				
หัก โอนเป็นรายได้				
ยอดยกไป
						

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

15.00
3.00
4.62
13.38

19.62
4.62
15.00

4.14 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
															

เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย				
เงินรับล่วงหน้าและอื่นๆ				
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

55.08
56.33
3.21
21.01
135.63

46.65
37.48
3.23
18.01
105.37

4.11 Deferred long-term Leasehold is the rental fee of land leased from Chulalongkorn University for the
construction of the entrance of Samyan Station and intervention shaft. Such expenses included compensation for building,
demolition, transportation, business revenue loss and other expenses totally baht 75.95 million for 30-year rental period. The
amortized cost is baht 28.27 millions and the outstanding balance is of baht 47.68 millions

Unit : Million Baht

															
Balance at the beginning of the year				
Less: Amortization				
Balance at the end of the year

2009

2008

50.21
2.53
47.68

52.74
2.53
50.21

comprises
															
4.12 Accrued Interest

Bond Interest					
Interest of the loan from Financial Institute				
Total

Unit : Million Baht
2009

2008

13.74
88.09
101.83

22.68
79.91
102.59

4.13 Unearned Rental Right Revenue refers to the remuneration to carry out business at Kamphaengphet
Station and the interchange connection with Sukhumvit Station baht 41.82 millions, which transferred and recognized as
revenue baht 28.44 million. The outstanding balance was Baht 13.38 million.
Unit : Million Baht
															

Balance at the beginning of the year				
Plus: Increased during the year				
Less: transferred to revenue				
Balance at the end of the year

2009

2008

15.00
3.00
4.62
13.38

19.62
4.62
15.00

comprise
															
4.14 Other Current Liabilities

Retention monies				
Accrued expenses				
Withholding income tax				
Unearned revenue and others				
Total

Unit : Million Baht
2009

2008

55.08
56.33
3.21
21.01
135.63

46.65
37.48
3.23
18.01
105.37
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4.15 เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นเงินกู้เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง

โครงการ) และเพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทาน ประกอบด้วย
															
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ
142

เงินกู้ยืมต่างประเทศ
ปลอดหนี้ 7-10 ปี ผ่อนชำระ 18-30 ปี
0.75-2.70
เงินกู้ยืมภายในประเทศ
พันธบัตรอายุหนี้ 7-10 ปี
2.24-3.98
เงินกู้ธนาคารออมสิน อายุ 5 ปี
2.13-3.87
ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน		
								
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี		
เงินกู้ระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท

2552
ล้านเยน
ล้านบาท

2551
ล้านเยน
ล้านบาท

193,808.20

73,028.68

199,795.88

65,906.07

-

2,000.00

-

4,000.00

193,808.20
7,039.38
186,768.82

2,987.50
78,016.18
3,652.51
74,363.67

199,795.88
5,987.68
193,808.20

2,987.50
72,893.57
3,975.14
68,918.43

		 เงินกู้ยืมต่างประเทศ จำนวน 73,028.68 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่ง รฟม.
ได้ทำสัญญากับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JAPAN BANK INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC)) โดยรัฐบาลเป็น
ผู้ค้ำประกัน
		 เงินกู้ยืมภายในประเทศ จำนวน 4,987.50 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำนวน
2,000 ล้านบาท โดยออกพันธบัตรอายุหนี้ 7-10 ปี ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 และกู้ธนาคารออมสินเพื่อซื้อหุ้นตามสัญญาสัมปทาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7
จำนวน 2,987.50 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้รับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญากู้เงิน
4.16 ทุน ประกอบด้วย	
															

ทุนประเดิม					
เงินอุดหนุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้-จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สายเฉลิมรัชมงคล			
เงินอุดหนุนค่าที่ดินรับโอนจาก กทพ.				
เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย สายเฉลิมรัชมงคล			
เงินอุดหนุนค่าจ้างที่ปรึกษา (BMTD, BMTC และ BBML)			
เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย-ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ สายสีม่วง			
เงินอุดหนุนเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สายสีม่วง				
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ				
เงินอุดหนุนสร้างอาคารสำนักงานใหม่
		
รวม
	

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

945.96
16,986.79
8,220.72
15,061.95
848.54
261.00
4,871.80
53.22
106.23
47,356.21

945.96
15,114.49
8,220.72
11,405.70
807.79
261.00
3,034.14
47.96
39.40
39,877.16

4.16.1 ทุนประเดิม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณให้ รฟม. เป็นทุนประเดิม
				 ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยได้จดั สรรเงินงบประมาณกลางหมวดเงินสำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจำเป็นจำนวน 50 ล้านบาท
				 เป็นทุนประเดิม ส่วนทีเ่ หลือจำนวน 950 ล้านบาท จะได้รบั อนุมตั งิ บประมาณเป็นปีๆ ไป และ รฟม. ได้รบั จนถึงปีงบประมาณ
				 2544 รวมเป็นทุนประเดิมจำนวน 945.96 ล้านบาท ซึ่งคงที่จนถึงวันสิ้นงวด

4.15 Long-term Loans are the loans for operation of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project (land
acquisition and construction), and shares purchase as allowed by the concession contract, as per the following details:
															
Unit : Million Baht

Interest Rate
Percentage

Foreign loan
Grace period 7 - 10 yrs.
Payback period 18 - 30 yrs.
0.75 - 2.70
Domestic loan
Bonds 7-10 yrs			
2.24 - 3.98
GSB Loan 5 yrs			
2.13 - 3.87
Payback interest period every 6 months		
								
Less : loans due within one year		
Long-term loan

2009
2008
Million Yen Million Baht Million Yen Million Baht
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193,808.20

73,028.68

199,795.88

65,906.07

-

2,000.00

-

4,000.00

193,808.20
7,039.38
186,768.82

2,987.50
78,016.18
3,652.51
74,363,.67

199,795.88
5,987.68
193,808.20

2,987.50
72,893.57
3,975.14
68,918.43

		 As for foreign loan amounted Baht 73,028.68 million, for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project, MRTA has
signed an agreement contract with JAPAN BANK INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC) and the loan was guaranteed by the
Government.
		 The domestic loan amounted Baht 4,987.50 million, for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project, it is the
Government responsibility to repay both principal and interest is divided into two parts. The first is derived into the government
bond, amounting baht 2,000 million, with 7 - 10 year maturity, which both interest and principle are sole responded by the
government until the end of fiscal year 2011, according to the cabinet’s resolution on May 30, 2006. The latter is from the
GSB loan for BMCL shares purchase, as shown in notes 4.7, amounted baht 2,987.50 millions, which both interest and
principle are sole responded by the government.
4.16 Capital comprises

															

Unit : Million Baht
2009

2008

Initial capital					
945.96
Subsidy to repay loan - M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line land expropriation		 16,986.79
Subsidy - land costs transferred from ETA				
8,220.72
Subsidy to repay loan and interest of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project 15,061.95
Subsidy for consultant fee (BMTD, BMTC and BBML)			
848.54
Subsidy to repay loan and interest - consultant fee of the Purple Line Project		
261.00
Subsidy for land expropriation of the Purple Line Project			
4,871.80
Subsidy for information technology system				
53.22
Subsidy for new office building				
106.23
Total
47,356.21

945.96
15,114.49
8,220.72
11,405.70
807.79
261.00
3,034.14
47.96
39.40
39,877.16

				
				
				
				
				

4.16.1 Initial capital - The Cabinet passed a resolution on July 28, 1992, approving the budget of baht 1,000
million for MRTA’s initial capital in which baht 50 million was allocated from the government’s Central Reserve
Budget but the remaining baht 950 million must be approved by the government on a year by year basis. Up until
2001, the amount of baht 945.96 million has been withdrawn and this amount has been constantly recorded in
initial capital account since then.
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4.16.2 เงินอุดหนุนเพือ่ ชำระเงินกู-้ จัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ สายเฉลิมรัชมงคล คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537
เห็นชอบให้ รฟม. กูเ้ งินเพือ่ เป็นค่าจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ในวงเงิน 8,453 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผูค้ ำ้ ประกันและชำระเงินต้น
และดอกเบีย้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติเพิม่ เติมเมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2540 ให้ขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ เพิม่ ขึน้ อีกจำนวน
11,417 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 19,870 ล้านบาท มียอดยกมาจำนวน 15,114.49 ล้านบาท ได้รับเงินงบประมาณประจำปี
2552 เพิ่มจำนวน 1,872.30 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16,986.79 ล้านบาท

		
4.16.3 เงินอุดหนุนค่าทีด่ นิ รับโอนจาก กทพ. เป็นส่วนที่ กทพ. จัดหาเงิน เมือ่ ได้รบั แจ้งการโอนสิทธิใ์ ห้ รฟม. จะบันทึกบัญชี
				 ทีด่ นิ คูก่ บั ทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8 ซึง่ มียอดรวมทัง้ สิน้ 8,220.72 ล้านบาท และคงทีจ่ นถึงวันสิน้ งวด
				
				
				
				
				

4.16.4 เงินอุดหนุนเพื่อชำระเงินกู้และดอกเบี้ย สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2546 ให้ถอื ว่าการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ เงินกูข้ องโครงการฯ เป็นทุน มียอดยกมา
จำนวน 11,405.70 ล้านบาท ได้รบั เพิม่ ในงวดนี้ เป็นเงินกันเหลือ่ มปีจำนวน 652.10 ล้านบาท เพือ่ ชำระดอกเบีย้ และเงินงบประมาณ
จำนวน 3,004.14 ล้านบาท (ชำระเงินต้นจำนวน 2,735.88 ล้านบาทและชำระดอกเบีย้ จำนวน 268.26 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
จำนวน 15,061.95 ล้านบาท

4.16.5 เงินอุดหนุนค่าจ้างที่ปรึกษา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 วันที่ 1 สิงหาคม 2549 และ
				 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 อนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ นั้น รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท
				 ทีป่ รึกษา บีเอ็มทีดี (BMTD) กลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษาบีเอ็มทีซี (BMTC) และกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา บีบเี อ็มแอล (BBML) เพือ่ ดำเนินการ
				 ในแต่ละโครงการ ดังนี้
						 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
							 • ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ในเส้นทางยกระดับ ออกแบบ
						 กรอบรายละเอียด (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
							 • ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ ออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงสร้าง
						 ยกระดับ ออกแบบกรอบรายละเอียดสำหรับโครงสร้างใต้ดินและจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTC)
						 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ-บางบำหรุ
							 • ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ในเส้นทางยกระดับ ออกแบบ
						 กรอบรายละเอียด (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
						 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ
							 • ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ในเส้นทางยกระดับ ออกแบบ
						 กรอบรายละเอียด (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคา (BMTD)
						 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
							 • ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ และปรับปรุงเอกสารประกวดราคา (BBML)
						 ในงวดนีม้ ยี อดยกมาจำนวน 807.79 ล้านบาท ได้รบั เงินเพิม่ ในงวดนีเ้ ป็นเงินกันเหลือ่ มปีเป็นเงินจำนวน 40.75 ล้านบาท
						 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 848.54 ล้านบาท 		
			
4.16.6 เงินอุดหนุนเพือ่ ชำระเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่-ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่-บางซือ่
				 เป็นเงินกูเ้ พือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างทีป่ รึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2547 ซึง่ กำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณา
				 อนุมัติหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและทำการค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว จำนวน 261 ล้านบาท ซึ่งคงที่จนถึงวันสิ้นงวด
				
				
				
				
	

4.16.7 เงินอุดหนุนเพือ่ การจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ
เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2550 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งพิจารณาความเหมาะสมในรายละเอียดวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ ของโครงการ
และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั อิ กี ครัง้ หนึง่ ซึง่ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2550 อนุมตั ใิ นหลักการ
กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 9,209 ล้านบาทนั้น มียอดยกมา 3,034.14 ล้านบาท ได้รับเพิ่มในงวดนี้เป็นเงิน
กันเหลือ่ มปีจำนวน 1,169.74 ล้านบาท และเป็นเงินงบประมาณจำนวน 667.92 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 4,871.80 ล้านบาท

4.16.8 เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มียอดยกมา 47.96 ล้านบาท ได้รบั เพิม่ ในงวดนีจ้ ำนวน 5.26 ล้านบาท
				 (เป็นเงินกันเหลือ่ มปีจำนวน 4.35 ล้านบาท และเป็นเงินงบประมาณจำนวน 0.91 ล้านบาท) รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 53.22 ล้านบาท

				
				
				
				
				
				

4.16.2 Subsidy to repay loan for land acquisition of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line The Cabinet passed a resolution on February 1, 1994, approving MRTA to borrow baht 8,453 million for land
acquisition expenses. The resolution also authorized the Ministry of Finance to guarantee the repayment of principal
and loan interest. The Cabinet later passed the resolution on July 8, 1997, approving MRTA to extend land acquisition
expenses of baht 11,417 million to baht 19,870 million. The brought forward balance is baht 15,114.49 million.
With an increase of baht 1,872.30 million, the budget amount awarded for the fiscal year 2009 totalled baht
16,986.79 million.

4.16.3 Subsidy for cost of land transferred from ETA - Formerly, ETA arranged fund to acquire these
				 land titles. When such land titles were transferred to MRTA, the amount would be recorded in the Land Account
				 paired with the Capital Account as described in Note 4.8 to the Financial Statements. The brought forward balance
				 is baht 8,220.72 million and this amount has been constantly recorded in initial capital account since then.
				
				
				
				
				

4.16.4 Subsidy to repay loan and interest of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project The latest Cabinet’s resolution on December 23, 2003, made the principal and interest repayment be realized as
capital. The brought forward balance is baht 11,405.70 million. With an increase amount comprising of 2008’s
overlapped amount of baht 652.10 million for interest repayment and 2009’s budget amount of baht 3,004.14 millions
(baht 2,735.88 million as repayment for principal and baht 268.26 million for interest), the total amount is baht
15,061.95 million.

				 4.16.5 Subsidy for consultant fee - According to the Cabinet’s resolution on January 4, 2005, August 1, 2006
				 and November 7, 2006, approving MRTA to implement the MRT projects, MRTA employed BMTD Consultant
				 Consortium, BMTC Consultant Consortium and BBML Consultant Consortium to conduct each project as per
				 the following details:
						 The Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections
							 • work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures
						 and prepare tender documents (BMTD)
							 • operate with the procedures specified in the Private Participation or Operation in Public Project Act,
						 B.E. 2535 (1992) and work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground
						 structures and prepare tender documents (BMTC)
						 The Orange Line Project : Bang Kapi - Bang Bamru Section
							 • work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures
						 and prepare tender documents (BMTD)
						 The Purple Line Project : Bang Sue - Rat Burana Section
							 • work out detailed design for elevated structures and definitive design for underground structures
						 and prepare tender documents (BMTD)
						 The Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section
							 • operate with the procedures specified in the Private Participation or Operation in Public Project Act,
						 B.E. 2535 (1992) and revise tender documents (BBML).
						 For this fiscal year, the brought forward balance is baht 807.79 million, with an increase amount comprising
						 of 2008’s overlapped amount of baht 40.75 million. The total amount is baht 848.54 million.
				 4.16.6 Subsidy to repay loan and interest for the Purple Line Project (Bang Yai - Rat Burana),    
Bang Yai - Bang Sue Section - It is a loan for consultant fee in accordance with the Cabinet’s resolution on
				 September 28, 2004, which assigned the Ministry of Finance to seek a loan from appropriate source and to
				 guarantee the loan in the fixed amount of baht 261 million until the end of the period.
				
				
				
				
				
				

4.16.7 Subsidy for land acquisition of the Bang Yai - Bang Sue Section of the Purple Line Project Following the Cabinet’s resolution on October 2, 2007, which assigned the Ministry of Transport to expedite
considering in details the appropriateness of the land acquisition amount of the Project and submit the reviewed
amount for the Cabinet’s reconsideration as well as the subsequent Cabinet’s resolution on December 18, 2007,
which approved in principle the land acquisition amount of baht 9,209 million, the brought forward balance is baht
3,034.14 million, with an increase amount comprising 2008’s overlapped amount of baht 1,169.74 million and
2009’s fiscal budget amount of baht 667.92 million. The total amount is baht 4,871.80 million.

				 4.16.8 Subsidy for technology and information system - The brought forward balance is baht 47.96
				 million. With an increase amount of baht 5.26 million comprising of 2008’s overlapped amount of baht 4.35 million
				 and 2009’s budget amount of baht 0.91 million, the total amount is baht 53.22 million.
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4.16.9 เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เป็นเงินรับจากงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ มียอด
				 ยกมา 39.40 ล้านบาท ได้รับเพิ่มในงวดนี้จำนวน 66.83 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.23 ล้านบาท
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		 4.17 รายได้จากการให้สัมปทาน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 ให้ รฟม. ทำสัญญากับ BMCL ให้เป็นผู้รับ
สัมปทานลงทุนระบบรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดย BMCL จ่ายเงินตอบแทน แก่ รฟม. ดังนี้
					 • จากรายได้ค่าโดยสาร ปีที่ 1-14 ร้อยละ 7 ของรายได้ค่าโดยสารจากวันที่เปิดดำเนินการ
					 • จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แยกเป็นจำนวนเงินรายปีโดย ปีที่ 1-8 ปีละ 10 ล้านบาทและร้อยละ 7 ของรายได้จาก
						 การพัฒนาเชิงพาณิชย์
						 รฟม. รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
				 ในปี 2552 รฟม. รับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
															
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร (จำนวนร้อยละ 1 ของรายรับ)			
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (จำนวนเงินรายปี)			
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ (จำนวนร้อยละ 7 ของรายรับ)			
รวม

2552

2551

13.64
9.35
3.93
26.92

14.76
9.35
3.94
28.05

4.18 รายได้อื่น ประกอบด้วย
															

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 				
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์				
รายได้ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่				
รายได้อื่นๆ					
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2552

2551

8.05
9.61
8.42
10.07
36.15

9.07
5.41
5.27
10.64
30.39

4.19 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เป็นคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเติมและอื่นๆ ของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมทั้งสิ้น
41 คดี ทุนทรัพย์ 7,455.54 ล้านบาท โดยแยกเป็นคดีของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ดังนี้
				 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประกอบด้วย
					 • คดีที่ รฟม. เป็นคู่ความ จำนวน 18 คดี ทุนทรัพย์ 3,846.32 ล้านบาท โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
						 12 คดี ศาลอุทธรณ์ 3 คดี และศาลปกครองสูงสุด 3 คดี
					 • คดีที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นคู่ความ จำนวน 8 คดี ทุนทรัพย์ 2,991.58 ล้านบาท โดยคดีอยู่ระหว่างการ
						 พิจารณาของศาลฎีกา 7 คดี และศาลปกครอง 1 คดี
				 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นคดีที่ รฟม. เป็นคู่ความจำนวน 12 คดี ทุนทรัพย์ 617.30 ล้านบาท โดยคดีอยู่ระหว่างการ
				 พิจารณาของศาลปกครองกลาง 11 คดี และศาลปกครองสูงสุด 1 คดี
				 โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย (รถไฟฟ้าสายสีนำ้ เงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค) เป็นคดีทผ่ี ฟู้ อ้ งคดีขอให้ผถู้ กู ฟ้องร้องคดี (กระทรวง
				 คมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ยกเลิกการก่อสร้าง
				 สถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรกมลาวาส
				 คดีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน จำนวน 2 คดี ทุนทรัพย์ 0.34 ล้านบาท
						 อนึ่ง คดีดังกล่าวข้างต้น รฟม. คาดว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด และมีคำบังคับคดีเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาใน
				 ปีงบประมาณ 2553 เป็นเงินประมาณ 701 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
				 อนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว

			
4.16.9 Subsidy for new office building comes from the 2009’s budget. The brought forward balance is
				 baht 39.40 million with an increase baht 66.83 million, the total amount is baht 106.23 millions
4.17 Revenue from Concession Contract - The Cabinet passed a resolution on March 28, 2000, approving MRTA
to grant the Concession Contract to Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) to invest in rolling stock and operate
the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project. BMCL is required to pay remunerations to MRTA as follows:
					 • Percentage remuneration from fares as from year 1 - 14: 7 percent share of fares from the commencement
						 date of Revenue Service
					 • Annual remuneration from commercial development as from year 1 - 8 : lump sum amount of baht 10
						 million per year and percentage remuneration from commercial development at the rate of 7 percent per year.
						 MRTA has recognized revenue since August 13, 2004 onwards.
					 In 2009, MRTA recognized revenue from October 1, 2008 to September 30, 2009 as follows:
															
Unit : Million Baht

Percentage Remuneration from Fares (1%)				
Annual Remuneration from Commercial Development			
Percentage Remuneration from Commercial Development (7%)			
Total

2009

2008

13.64
9.35
3.93
26.92

14.76
9.35
3.94
28.05

4.18 Other income comprises

															
Income from bank deposit interest				
Income from property rents				
Income from land usage payment				
Other income					
Total

Unit : Million Baht
2009

2008

8.05
9.61
8.42
10.07
36.15

9.07
5.41
5,27
10.64
30.39

4.19 Contingent Liabilities are cases of complaints about the additional land compensation and others comprising
41 cases in which MRTA is a party comprise a capital of baht 7,455.54 million, which can be classified by MRT Line Projects
as follows:
				 M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project consists of:
					 • 18 cases in which MRTA is a party comprise a capital of baht 3,846.32 millions. 12 cases are under
						 the consideration of the Supreme Court, 3 cases are under consideration of Appeal Court and 3 cases
						 are under the consideration of Supreme Administrative Court.
					 • 8 cases in which ETA is a party comprise a capital of baht 2,991.58 millions. 7 cases are under the consideration
						 of the Supreme Court, and one case is under the consideration of Administrative Court.
				 The Purple Line Project consists of
					 • 12 cases in which MRTA is a party comprise a capital of baht 617.30 millions. 11 cases are under the
						 consideration of the Central Administrative Court, and one case is under the consideration of Supreme
						 Administrative Court.
				 The Extended Line (Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae Section), is the case that the plaintiff have
				 sued the defendants, to cancel the construction of Leng-Noei-Yi Chinese Temple Station
				 2 other cases, which are irrelevant to land acquisition, comprise a capital of baht 0.34 million
						 From the above-mentioned cases, it is expected that the final judgment and the execution of the judgment
				 to be rendered within the fiscal year 2010 will obligate MRTA to pay about baht 701 million. In this connection,
				 the Office of the National Economics and Social Development Board (NESDB) has approved the budget of the fiscal
				 year 2010 for payment according to the judgment.
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		 ภายใต้ภาระความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า ตามข้อ 4.21.2 รฟม. ได้ลงนามกู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation : JBIC) สำหรับใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามสัญญาเลขที่ TXXX-1 ในงวดแรกวงเงิน 62,442 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 23,528.71 ล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เท่ากับ 100 เยนต่อ 37.6809 บาท) โดย JBIC ได้โอนให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency : JICA) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสัญญาเงินกู้แทน ต่อมาคณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญา
เงินกู้ โดยเพิ่มวิธีการเบิกจ่ายเงินส่วนเงินบาทโดยวิธี TRANSFER PROCEDURE สำหรับจ่ายค่างานให้ผู้รับจ้างงานโยธาและที่ปรึกษาโครงการ
(PC) และ JICA ไม่ขัดข้องในการแก้ไขสัญญา ซึ่ง รฟม. ได้ยืนยันการแก้ไขสัญญาเงินกู้ดังกล่าวกับ JICA แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552
ขณะนี้ได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้วจำนวน 3,248.59 ล้านบาท
4.21 โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และสายใหม่
(รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)

		 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนรวม 4 โครงการ (5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กิโลเมตร) ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ โดย รฟม. รับผิดชอบ 2 โครงการ ซึ่งมีกรอบวงเงินการดำเนินงาน คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วง
บางซือ่ -ท่าพระ ระยะทาง 27 กิโลเมตร วงเงิน 52,581 ล้านบาท และโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร
วงเงิน 29,160 ล้านบาท และให้ดำเนินการตามขั้นตอนในระยะต่อไปของแต่ละโครงการ ดังนี้

			
			
			
			
			
			
			
			

4.21.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้ เงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซือ่ -ท่าพระ รฟม. ได้มหี นังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2551 นำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนและการเดินรถโครงการฯ ในลักษณะ “PPP-GROSS COST” ซึ่งรัฐเป็นผู้ลงทุน
ก่อสร้างงานโยธา เอกชนรับภาระการลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า โดยรัฐเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารและว่าจ้างเอกชนเป็นผู้เดินรถ
ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอ สศช. และคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ซึง่ กระทรวงคมนาคม สนข. และ รฟม. ได้มกี ารประชุม
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินการตามแนวทาง “PPP-GROSS COST”
ทั้งนี้ในส่วนของงานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน (PC) และงานคัดเลือกผู้รับเหมางานโยธา รฟม. ได้จัดเตรียมแบบ
รายละเอียดและเอกสารประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมางานโยธาโครงการ รวมทั้งได้จัดเตรียมข้อกำหนด (TOR) เพื่อเตรียม
การจัดจ้างที่ปรึกษา (PC) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการจัดหาเงินกู้

			 4.21.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และวันที่
			 17 มิถุนายน 2551 ได้มีมติสรุปความว่าเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ในส่วนของ
			 การก่อสร้างงานโยธา กรอบวงเงิน 36,055 ล้านบาท และค่าจ้างทีป่ รึกษาบริหารโครงการสำหรับงานโยธา กรอบวงเงิน 1,296 ล้าน
			 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแหล่งเงินลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป และเห็นชอบแนวทางการให้เอกชน
			 เข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ตามความเห็นของกระทรวงคมนาคม ซึ่งปัจจุบัน รฟม. ได้ดำเนินการ
			 ในส่วนต่างๆ แล้วดังนี้
					 • งานคัดเลือกทีป่ รึกษาบริหารและควบคุมงาน (PC) อยูร่ ะหว่างจัดส่งสัญญาว่าจ้างให้ JICA พิจารณาให้ความเห็นชอบ
					 • งานประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธา มีผลการดำเนินการดังนี้
							 - สัญญาที่ 1 กิจการร่วมค้า CKTC เป็นผูช้ นะการประกวดราคาในวงเงิน 14,292 ล้านบาท ซึง่ รฟม. ได้รบั ความเห็นชอบ
							 จาก JICA แล้ว รวมทั้งได้ลงนามสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัท CKTC แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 และจ่ายเงิน
							 ค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจำนวน 1,421.19 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
							 - สัญญาที่ 2 JICA ได้ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคา ในวงเงิน 13,100 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2552
							 และได้ลงนามสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัท ชิโน-ไทย แล้ว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553
							 - สัญญาที่ 3 JICA ได้ให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคาในวงเงิน 5,025 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552
							 และได้ลงนามสัญญาจ้างกับกลุ่มบริษัท PAR แล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
					 อนึง่ ผลการประกวดราคาทัง้ 3 สัญญามีวงเงินรวม 32,417 ล้านบาท จึงทำให้เหลือกรอบวงเงินค่างานโยธา (งานระบบราง)
			 เป็นจำนวน 3,638 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและมีมติให้ปรับลดกรอบวงเงินค่างานโยธา (งานระบบราง) จากเดิม
			 4,077 ล้านบาท เป็น 3,638 ล้านบาท ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552
			
			 4.21.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และ ช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม
			 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ได้มมี ติเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธา ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่
			 และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ภายในกรอบวงเงิน 16,443 ล้านบาท และ 15,134 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกระทรวงการคลัง
			 ได้เตรียมแหล่งเงินกู้ไว้แล้วในรูปแบบ PROGRAM LOAN (กระทรวงการคลังกู้เงินมาแล้วให้ รฟม. กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง)
			 ซึ่ง รฟม. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกผู้รับเหมางานโยธาและจัดทำเอกสารประกวดราคางานระบบรถไฟฟ้า

4.20 Commitments

		 Under the responsibility to carry out the MRT project according to clause 4.21.2, MRTA signed a loan contract No.
TXXX - 1 with Japan Bank for International Cooperation (JBIC) for the implementation of the Bang Yai - Bang Sue Section of
the Purple Line Project on March 31, 2008 in the first amount of yen 62,442 million or equivalent to baht 23,528.71 million
(refer to the exchange rate as of September 30, 2009, yen 100 is equal to baht 37.6809) and JBIC has assigned Japan
International Cooperation Agency (JICA) to be in charge of the loan contract. After that MRTA has passed a resolution to
revise such loan and add the transfer procedure into the disbursement procedures. This procedure is for the disbursement of
civil work and project consultant (PC) and is agreed as well as approved by JICA. Hence MRTA has confirmed to revise such
contract on October 28, 2009 and has reimbursed for baht 3,248.59 million.
4.21 Extension Line Project (Blue Line : Hua Lamphong - Bang Khae Section and Bang Sue - Tha Phra
Section) and New Line Project (Purple Line : Bang Yai - Bang Sue Section) 

		 The Cabinet passed a resolution on November 7, 2006, approving in principle the direction of the development of 4
MRT projects (comprising of 5 lines covering a total route length of 118 km.) in priority order as proposed by the Ministry of
Transport. MRTA is assigned 2 projects within the budgeting framework, i.e. baht 52,581 million for the Blue Line Project, Hua
Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections, with a total route length of 27 km. and baht 29,160 million for the
Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section, with a total route length of 23 km. MRTA is required to proceed with the
following procedures in each project:

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

4.21.1 The Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections:
MRTA has proposed the proposal dated November 17, 2008, regarding the investment direction of Public Private
Participation (PPP-Gross Cost), which the government invests in civil work and collect the fees and permit the concession
to the private, which invest in MRT system and respond for service operations, to Minister of Transport, Office
of the National Economic and Social Development Board (NESDB), and cabinet for approval respectively. On February
13, 2008, The Ministry of Transport, the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) and MRTA had
the meeting and approved in principle to follow the investment direction of PPP-Gross Cost. MRTA is in charge to
prepare the feasibility study and tender offer for civil contractor as well as the Terms of References (TOR) for project
consultants’ selections. Presently the project details and Terms of References (TOR) are ready and are in process
of funding provider.

			
4.21.2 The Purple Line Project, Bang Yai - Bang Sue Section: The cabinet passed the re-solution on
				 October 2, 2007 and June 17, 2008 to approve MRTA to carry out the civil work construction within financial
				 framework baht 36,055 million and construction consultancy service within financial framework of baht 1,296 millions.
				 The cabinet also assigned the Ministry of Finance to seek a fund from appropriate source and approved in principle,
				 per opinion of Ministry of Finance, to allow the private section to participate in Public Private Participation (PPP				 Gross Cost). At present, MRTA proceed as follows:
						 • The employment contract of project consultant (PC) and construction consultancy is submitted to JICA
							 for approval
						 • The bidding offer of civil work has the following progress:
							 - The First Contract: was won by the CKTC Joint Venture, for baht 14,292 million, and got approval
							 from JICA. The MRTA has signed the contract with CKTC Joint Venture on August 26, 2009 and
							 paid the advance payment, as defined in the contract, amounted baht 1,421.19 million on December
							 8, 2009
							 - The Second Contract: JICA has approved on the bidding amounting baht 13,100 million on
							 October 14, 2009 and signed the contract with Sino-Thai Engineering and Construction, winner of
							 the second contract, on January 20, 2010.
							 - The Third Contract: JICA has approved on the bidding amounting baht 5,025 million on October
							 14, 2009 and signed the contract with PAR Joint Venture, winner of the third contract, on January
							 26, 2010.
						 As the results, the cost of these 3 biding have the total credit limit amounted baht 32,417 million, which
				 decrease the finance framework of civil work (installation of trackworks) to baht 3,638 million, which acknowledged
				 by the cabinet and agreed on August 11, 2009 to reduce the finance framework of civil work (installation of trackworks)
				 from baht 4.077 million to baht 3,638 million
				
				
				
				

4.21.3 The Green Mo Chit - Sapan Mai and Baring - Samut Prakan Sections: The Cabinet approved
MRTA to carry out the civil work construction within financial framework of baht 16,443 million and baht 15,134
million respectively, which Ministry of Finance has already prepared the program loan (The Ministry of Finance
seek the loan and MRTA borrow this from Ministry of Finance). The MRTA is in the process of seeking the contractor
for civil work and prepare the TOR of rolling stock for tender offer.
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