
 
 
 

 

 
 
ประเทศไทย: โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้  
 

ชื่อโครงการ โครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้ 

เลขที่โครงการ 51048-001 

ประเทศ ประเทศไทย 

สถานะโครงการ อนมุตั ิ

ประเภทหรือรูปแบบความช่วยเหลือ ความชว่ยเหลอืทางวิชาการ (Technical Assistance) 

แหล่งเงนิ/จ านวนเงนิ ความช่วยเหลือทางวชิาการ (TA 9394-THA) 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (Bangkok Mass 
Rapid Transit South Purple Line Project) 

กองทนุพิเศษเพื่อการ
ช่วยเหลอืทางวิชาการ 

1.50 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

 

วาระเชิงยุทธศาสตร์ การเจริญเติบโตทีม่ีความยัง่ยืนด้านสิง่แวดล้อม  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งครอบคลมุทกุภาคสว่น 

ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาลและการพฒันาขดีความสามารถ  
การจดัการปัญหาโดยอาศยัองค์ความรู้  

สาขา / สาขาย่อย การขนส่ง – การขนสง่สาธารณะในเขตเมือง 

เอกสารข้อมลูโครงการฉบบันีแ้ปลจากเอกสารข้อมลูฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ได้ลงในเวป็ไซด์ ADB.org ณ วนัท่ี 16 ตลุาคม 2560 



ความเป็นธรรมทางเพศและการบูรณาการ
มิติหญิงชาย  

มีประเด็นมติิหญิงชายบางประการ 

ค าอธิบาย โครงการท่ีจะเกิดขึน้เป็นการปรับปรุงระบบการขนสง่สาธารณะในพืน้ท่ีเขต
เมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและปลอดภยัมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัมีสว่นสนบัสนนุเป้าหมายของ
รัฐบาลในการสร้างการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืนอยา่งทัว่ถงึ โดยการด าเนิน
โครงการจะมีความสอดคล้องเพือ่ให้บรรลผุลการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสงัคมที่ดีขึน้เพือ่สนบัสนนุการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งทัว่ถึง ซึง่
เป็นประเด็นท่ีมกีารเน้นความส าคญัไว้ในแผนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12  

ผลลพัธ์ของโครงการได้แก่ระบบขนสง่สาธารณะภายในเขตเมืองของ
กรุงเทพมหานครได้รับการพฒันาให้ดขีึน้ ผลผลติของโครงการได้แก่ (1) มี
การก่อสร้างและเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมีว่งใต้และ (2) มีการ
เสริมสร้างขดีความสามารถในการด าเนินการและบริหารจดัการระบบ
รถไฟฟ้าใต้ดิน  

ประมาณการต้นทนุรวมของโครงการจะอยูท่ี่ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่
รวมคา่ด าเนินงานด้านกายภาพทัง้หมด คา่ใช้จา่ยส ารองส าหรับการปรับ
ราคา ตลอดจนภาษีอากรภายในประเทศ รูปแบบการสนบัสนนุทางการเงิน
ของ ADB ทีเ่สนอไว้เป็นการให้เงินกู้แก่โครงการจ านวน 240 ล้านเหรียญ
สหรัฐจากแหลง่เงินทนุสามญัของธนาคาร (ordinary capital resources) 
เพื่อใช้ส าหรับการช าระเงินลว่งหน้าตามสญัญางานโยธาและบริการด้านที่
ปรึกษาทัง้หมด โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จดัหางบประมาณส าหรับคา่ใช้จ่ายสว่น
ที่เหลอืตามสญัญางานโยธาและคา่ที่ปรึกษา การจดัหางบสนบัสนนุของ
รัฐบาลยงัครอบคลมุถงึคา่ใช้จา่ยในการโยกย้ายและคา่ใช้จา่ยสว่นเพิ่มใน
การบริหารทัว่ไปด้วย ทัง้โครงการเงินกู้ทีจ่ะเกิดขึน้และความชว่ยเหลอืทาง
วิชาการด้านธุรกรรมในครัง้นีไ้ด้มกีารระบไุว้ในแผนด าเนินงานส าหรับ
ประเทศไทยของ ADB ปีพ.ศ. 2560-2562 (Country Operations Business 
Plan 2017-2019) 

เหตุผลและความเชื่อมโยงของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ/ภมิูภาค 

ความชว่ยเหลอืทางวิชาการด้านธุรกรรม (transaction technical 
assistance) ครัง้นีเ้ป็นการช่วยเพิ่มความพร้อมในการจดัเตรียมโครงการท่ีจะ



เกิดขึน้ตอ่ไป ทัง้นีเ้พื่อปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ ADB วา่ด้วยการตรวจสอบ
สถานะ (due diligence) จะต้องมีการพจิารณาความลกึและความ
ครอบคลมุของการวิเคราะห์โครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การเงิน
และเศรษฐศาสตร์ โดยมีการสอบทานความถกูต้อง ทบทวน ปรับข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัและมคีวามรัดกมุมากขึน้ ตลอดจนน าเสนอในรูปแบบที่ก าหนด 
นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ ADB ยงัต้องจดัท ารายงานเสริม
เพื่อวิเคราะห์มาตรการปกป้องสิง่แวดล้อมและสงัคมอีกทางหนึง่ด้วย โดย
สามารถน าทรัพยากรความช่วยเหลอืทางวชิาการมาใช้เพื่อจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ดงักลา่วและจดัเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อให้คณะกรรมการของ 
ADB พิจารณา นอกจากนี ้ความช่วยเหลอืทางวิชาการยงัช่วยเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการด าเนินงานและการบริหารจดัการระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่
ดี  ส าหรับโครงการท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปในอนาคตข้างหน้าด้วย.   

ผลที่ได้รับ 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ 

ค าบรรยายผลลัพธ์ 
 

ความก้าวหน้าในการบรรลุผลลัพธ์ 
 

ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

ค าบรรยายผลผลิตของโครงการ 
 

สถานะความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (ผลผลิต กจิกรรมและประเด็น) 
 

ที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์ 
 

สรุปประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 

การโยกย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ 
 

ชนพืน้เมือง 
 

การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษาผู้มีส่วนได้เสีย 



ระหว่างการออกแบบโครงการ 
 

ระหว่างการด าเนินการโครงการ 
 

โอกาสทางธุรกิจ 

บริการที่
ปรึกษา 

ความชว่ยเหลอืทางวิชาการด้านธุรกรรมครัง้นีต้้องการท่ีปรึกษาระหวา่งประเทศประมาณ 36 คน-เดือน 
(person-month) และที่ปรึกษาในประเทศอีก 18 คน-เดือน โดยจะมีการจดัหาเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้จะใช้
สญัญาจ้างแบบเน้นผลผลติ (output based contracts) ให้มากที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพในการจดัการ ส าหรับการตรวจสอบสถานะโครงการนัน้ ในกรณีที่การรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชนแหง่ประเทศไทย (รฟม.) ได้จดัท ารายงานศกึษาความเป็นไปได้เอาไว้แล้วตามข้อก าหนดภายใน
ของรัฐบาล การท าสญัญาจ้างทีป่รึกษาระยะสัน้เป็นรายบคุคลจะเหมาะสมกวา่ เพราะสามารถระดม
ก าลงัผู้ให้บริการค าปรึกษาได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพด้านคา่ใช้จา่ยมากกวา่การจ้างบริษัท 
ทัง้นี ้ที่ปรึกษาแตล่ะคนจะจดัหาสนิค้าซึง่สว่นมากอยูใ่นรูปของโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อท าแบบจ าลอง 
(modelling) วิเคราะห์ความต้องการในการคมนาคมขนสง่ นอกจากนี ้จะมกีารส ารองสญัญาจ้าง
ผู้ทรงคณุวฒุิ (สงูสดุไมเ่กิน 2 คน-เดือน) เพื่อให้มีผู้ เช่ียวชาญทีม่ีความช านาญเฉพาะทางระดบัสงูและมี
ประสบการณ์ตรงในการบริหารและปฏิบตัิการระบบรถไฟฟ้าเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
สนบัสนนุการเสริมสร้างขดีความสามารถด้านการปฏิบตัิการระบบรถไฟฟ้าและการจดัเตรียมแผนบรูณา
การระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน เข้ากบัเครือขา่ยการขนสง่ตอ่เนื่องหลายรูปแบบตอ่ไป ส าหรับการจดัหาที่
ปรึกษาเหลา่นี ้ADB จะด าเนินการตามนโยบายจดัซือ้จดัจ้างของ ADB ปีพ.ศ. 2560 ซึง่ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นระยะและแนวทางวา่ด้วยการใช้ที่ปรึกษาปีพ.ศ. 2556 ซึง่ได้มกีารปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ
เช่นกนั  

เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบของ ADB นาย Leung, Kang Hang 

ส านักที่รับผิดชอบของ ADB ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

แผนกที่รับผิดชอบของ ADB แผนกการขนสง่และการสือ่สาร ส านกัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

หน่วยงานผู้ด าเนินโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
175 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 



ส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวงการคลงั 
ถ. พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 
10400 

ตารางเวลา 

การอนุมตัิแนวคดิ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

การตรวจสอบข้อมูล 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560 - 7 สงิหาคม พ.ศ.2560 

การพิจารณาเบือ้งต้นของผู้บริหาร - 

การอนุมตัิโครงการ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 

การตรวจเยี่ยมโครงการครัง้ล่าสุด - 

การปรับปรุงเอกสารข้อมูลโครงการครัง้ล่าสุด 6 ตลุาคม พ.ศ. 2560 

TA 9394-THA 

ก้าวส าคัญ 

วันอนุมตั ิ วันลงนาม วันที่ข้อตกลงมีผล วันปิดโครงการ 

เดิม แก้ไข ตามจริง 

29 กนัยายน พ.ศ. 2560 - - 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - - 

แผนการสนับสนุนทางการเงนิ/การใช้ความช่วยเหลือทางวชิาการ วงเงนิเบิกจ่าย
สะสม 

ADB การให้กู้
ร่วม 

คู่สัญญา รวม วันที่ จ านวน 

รัฐบาล ผู้ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้สนับสนุน
โครงการ  

อื่นๆ 



1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 29 ก.ย. 
2560 

0.00 

 
เอกสารข้อมลูโครงการ (Project Data Sheet: PDS) เป็นเอกสารท่ีให้ข้อมลูโดยสรุปของโครงการหรือแผนงาน เนื่องจากเป็น
เอกสารของโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจึงอาจมีการให้ข้อมลูเพิ่มเติมในภายหลงัซึง่ไมป่รากฎในเอกสารฉบบัแรก ข้อมลู
เก่ียวกบัโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งเสนอเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีอาจเปลีย่นแปลงได้และให้ไว้เป็นแนวทางเทา่นัน้ 
 
ADB ให้ข้อมลูที่อยูใ่นเอกสารข้อมลูโครงการ (PDS) เพื่อเป็นทรัพยากรส าหรับผู้ ใช้เทา่นัน้โดยไมม่ีการรับรองทกุรูปแบบ  แม้ 
ADB พยายามจดัท าเนือ้หาทีม่ีคณุภาพสงูแตข้่อมลูทีจ่ดัหามาเป็น “ข้อมลูตามสภาพท่ีเป็นอยู”่ โดยไมม่ีการรับประกนัแตอ่ยา่ง
ใด ไมว่า่จะเป็นการรับประกนัอยา่งชดัแจ้งหรือโดยนยั รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการไมรั่บประกนัการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ความเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงค์ใดโดยเฉพาะและการไมล่ะเมดิ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ADB ไมรั่บประกนัหรือให้การรับรอง
ความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูแตป่ระการใด 
 


