สารประธานกรรมการ
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ระบบรถไฟฟ า ขนส ง มวลชน เป น อี ก หนึ่ ง ป จ จั ย ที่ มี
ความสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สั ง คม การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม และความอยู ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายเร ง ด ว นในการพั ฒ นาโครงการ
รถไฟฟาขนสงมวลชน จํานวน 10 สายทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเรงพัฒนาระบบตั๋วรวม เพื่อ
เชื่อมโยงระบบขนสงมวลชนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการเดินทาง

As the Mass Rapid Transit system plays
a significant role for country development in
economic, social, education, culture and the
standard of living of the people, the Government

approved an urgent policy to develop 10 lines of Mass Rapid
Transit in Bangkok and its vicinity and complete its construction
rapidly respecting to the demand of the people in travelling with
convenient, fast and safety. Moreover, a system of common
tickets is on developing process to link the Mass Transit Systems
coping in all areas.

The Government has assigned the Mass Rapid Transit Authority
of Thailand (MRTA) to take the responsibility for 5 projects
namely the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue section,
the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Kae and Bang Sue Tha Phra Sections, the Green Line Project : Mo Chit - Sa Pan
Mai and Bearing - Samut Prakarn Sections, the Pink Line Project :
Kae Rai - Min Buri Section, the Purple Line Project : Tao Poon Ratburana Section, and the Orange Line Project : Taling Chun Min Buri Section. The operation in 2011 was progress as its plan.
the Purple Line Project which started the construction in 2009
is 35 % in progress. the Blue Line Project has been started its
construction in April 2011 is 5 % in progress. Furthermore the MRTA
has already opened a bid searching construction contractor
for the Green Line Project : Bearing - Samut Prakan Section.
It is expected that the project will be started its construction in
2010. Meanwhile the other lines are running in the process in
compliance with the plans.
On behalf of the Board of Director of the MRTA, I intent
to supervise and compel the operation of MRT project in
developing the mass rapid transit system in Bangkok and
and its vicinity in accordance with the urgent policy of the
government in concrete rapidly. So that the mass rapid transit
provides travelling service to the people fast, safe and resolve
the traffic problem in Bangkok and its vicinity.
I would like to express compliment and appreciate to the
executives, staffs, employees and the involving organizations
supported the operation of MRTA in all aspects. I believe that the
will power of collaboration to do the duty of everybody shall lead
to the effectiveness of the mass rapid transit system in Thailand
regarding the utmost interest of the nation and the people.

(นายสุพจน ทรัพยลอม)
ประธานกรรมการ

Mr. Suphoth Sublom
Chairman of the Board of Directors
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รัฐบาลไดมอบหมายใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(รฟม.) รับผิดชอบดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน จํานวน 5
โครงการ ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ
โครงการรถไฟฟาสายสีน้ํา เงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวง
บางซื่ อ -ท า พระ โครงการรถไฟฟ า สายสี เ ขี ย ว ช ว งหมอชิ ต สะพานใหม และชวงแบริง่ -สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู
ชวงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟาสายสีมว ง ชวงเตาปูน-ราษฎรบรู ณะ
และโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี ซึ่งผลการดําเนิน
การในป 2554 มีความกาวหนาตามแผนงานที่วางไวโดยโครงการ
รถไฟฟาสายสีมวงฯ ซึ่งไดกอสรางเมื่อป 2552 มีความคืบหนา
รอยละ 35 โครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ ซึ่งกอสรางเมื่อเดือน
เมษายน 2554 มีความคืบหนารอยละ 5 นอกจากนี้ รฟม. ยังได
ประกวดราคา เพื่ อ จั ด หาผู รั บ จ า งงานโยธา โครงการรถไฟฟ า
สายสี เ ขี ย ว ช ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการเรี ย บร อ ยแล ว คาดว า จะ
สามารถเริ่ ม ก อ สร า งได ภ ายในป 2555 ส ว นโครงการรถไฟฟ า
สายอื่น ๆ อยูระหวางการดําเนินการตามแผนงาน
ในนามของคณะกรรมการ รฟม. ผมจะมุงมั่นในการกํากับดูแล
เพื่อผลักดันใหการดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนสามารถ
พัฒนาโครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
เปนระบบขนสงมวลชนที่จะใหบริการการเดินทางของประชาชน
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ชวยแกไขปญหาการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผมขอชมเชย และขอบคุณ ฝายบริหาร พนักงาน ลูกจาง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ รฟม.
ในทุก ๆ ดาน ซึ่งผมมั่นใจวาพลังจากความรวมมือ รวมใจในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องทุ ก ท า นจะทํ า ให ป ระเทศไทยมี ร ะบบรถไฟฟ า ขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ
และประชาชนตอไป
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ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของการรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง
ประเทศไทย (รฟม.) ในปงบประมาณ 2554 คือ การเรงรัด
ดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่ไดรบั มอบหมายจาก
รัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค
และชวงบางซือ่ -ทาพระ และโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ สมุทรปราการ เพื่อใหสามารถเริ่มงานกอสรางไดภายในป 2554
ซึ่ง รฟม. ไดเริ่มงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ แลวเมื่อ
เดือนเมษายน 2554 ปจจุบันมีความกาวหนารอยละ 5 สวนโครงการ
รถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ รฟม. ไดประกวดราคา
และจัดหาผูรับจางงานโยธาเรียบรอยแลวเชนกัน คาดวาจะเริ่ม
กอสรางภายในป 2555 สําหรับงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีมว ง
ชวงบางใหญ-บางซื่อ ซึ่งเปนโครงการที่อยูระหวางการกอสราง
มีความกาวหนารอยละ 35 ทั้งนี้ รฟม. ไดกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของผูรับจางกอสรางอยางใกลชิด โดยมีนโยบายใหผูรับจางดําเนินการ
กอสรางใหมีผลกระทบตอประชาชนใหนอยที่สุด และควบคุมให
ผูรับจางปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ซึ่ง รฟม. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อควบคุม
กํากับและดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางกอสรางโครงการรถไฟฟา
ทุกโครงการ นอกจากนี้ รฟม. ยังมีนโยบายใหผูรับจางตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการอนุรักษตนไมและพื้นที่สีเขียว จึงได
จัดโครงการ MRTA Green Construction ขึ้น โดยจัดกิจกรรมลอม
ตนไมตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟา ซึ่งในป 2554 ไดเริ่มลอม

The substantial mission of Mass Rapid Transit
Authority of Thailand (MRTA) in the fiscal year
2011 is the expedite the implementation of mass
rapid transit project assigned from the government.
Particularly, the Blue Line Project, Hua Lamphong - Bang Kae
and Bang Sue - Tha Phra Sections, the Green Line Project,
Bearing - Samut Prakan Section, aiming to start the construction in
the year 2011. The MRTA has started the construction of the Blue Line
Project in April 2011, in which the progress is currently 5 %. For the
Green Line Project, Bearing - Samut Prakarn Section, the MRTA has
opened a bid and got the contractor for civil work already, so that it is
expected to begin the construction within the year 2012.
Meanwhile, the construction of the Purple Line Project, Bang Yai Bang Sue Section, is in progress of 35 %. MRTA has conducted
the operation of the contractor closely by giving the policy to the
contractor allowing the least impact to the people and control
the contractor to comply with the environment protection and
impact reduction measurements. MRTA has appointed working
group/group of committee to monitor, conduct and supervise the
operation of the contractors in every MRTA Projects. Moreover,
the MRTA has released a policy to approach the awareness of
the contractors on trees and green areas through “MRTA Green

(นายรณชิต แยมสอาด)
รองผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(ปฏิบัติการ)
รักษาการแทน ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

Construction Project”, a relocating activity of the big trees on the
corridor of the M.R.T. routes. In 2011 we have begun to relocate
the big trees the construction area of the Purple Line Project and
move to the Head Office of MRTA on the Rama 9 Road. So it
deems as a conservative of big tree and give back the green
space to the community in the city. Anyway, MRTA will continue
the activity in every project responsive by MRTA.
Concerning to the progress of the Pink Line Project :
Kae Rai - Min Buri Section, the Purple Line Project : Tao Poon Ratburana Section, and the Orange Line Project : Taling Chun Min Buri Section, MRTA has prepared to hire a consultant
providing the operation of the pre-construction phase.
Furthermore, the performance of the MRTA according to the other
projects over the year has met the plan such as the Knowledge
Management. MRTA has opened an official website “MRTA
Knowledge Management Center” to be the source of knowledge
collection in all aspects about M.R.T., domestic and oversea. Including
it should be the data base of the mass rapid transit. In task of
corporate management, MRTA has finished new Corporate Plan
for the fiscal year 2012-2016 and defined the vision that “To be
the main organization providing effective and completed services
of mass rapid transit aiming to improve the quality of life of the
people”. This should be the guideline of the corporate
performance in the next 5 years.
Additionally, MRTA has taken action for coporate social
responsibility such as awarding scholarship to the school located
along the MRT routes responsive by MRTA and Reforest in
mangroveforestactivity,grant-in-aidtothevictimsofdisasterinJapan
via JICA and granted consumer goods to the flooding victims etc.
Finally, I would like to express my sincere thanks the MRTA
Board of Director, all Subcommittees, Executives, staffs and every
employees including the relevant organizations for the cooperation
and support the operation of MRTA, properly, in the fiscal year
2011 which leading to a satisfactory performance. By the way,
the all executives, staffs and employees give resolution to develop
the potential of MRTA together respecting to the progress
development of Mass Rapid Transit of the country, continually.
Mr. Ronnachit Yaemsaard
Deputy Governor of Mass Rapid Transit Authority of Thailand
(Operations)
Acting the Governor of Mass Rapid Transit Authority of Thailand
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ตนไมจากบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีมวงฯ เพื่อนํา
มาปลูก ณ อาคารสํานักงาน รฟม. ถนนพระราม 9 ซึ่งถือเปนการ
อนุรักษตนไมใหญ และมอบพื้นที่สีเขียวใหแกชุมชนเมือง ทั้งนี้
รฟม. จะจัดกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องในทุกโครงการรถไฟฟาที่
อยูในความรับผิดชอบของ รฟม.
สํ า หรั บ ความคื บ หน า ของโครงการรถไฟฟ า สายสี ช มพู ชวง
แคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ
และโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี รฟม. ไดเตรียมการ
ว า จางที่ปรึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มดํ า เนิ น งานช ว งก อ นการก อ สรา งแล ว
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของ รฟม. ตามแผนงานโครงการดาน
อื่น ๆ ตลอดปที่ผานมาเปนไปตามแผนงาน อาทิ ดานการจัดการ
องคความรู รฟม. ไดเปดใหบริการเว็บไซตศูนยกลางองคความรู
ดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนอยางเปนทางการ เพื่อเปนแหลง
รวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเปนฐานขอมูลระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชน ดานการบริหารองคกร รฟม. ไดจัดทําแผนวิสาหกิจ
ฉบับใหม ปงบประมาณ 2555-2559 แลวเสร็จ โดยไดกําหนด
วิสัยทัศนวา “เปนองคกรหลักในการจัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน” เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานขององคกรในชวง
5 ป ขางหนา
นอกจากนี้ รฟม. ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง
อาทิ การมอบทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการ
รถไฟฟาในความรับผิดชอบของ รฟม. และการจัดกิจกรรมปลูก
ปาชายเลน การมอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยในประเทศญี่ปุน
ผานองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และ
การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกผูประสบอุทกภัย เปนตน
ในทายทีส่ ดุ นี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ รฟม. คณะอนุกรรมการ
ชุดตาง ๆ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคน รวมถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของ
รฟม. อยางดียง่ิ ในปงบประมาณ 2554 ทีผ่ า นมา ทําให รฟม. มีผลงาน
ในรอบปเปนที่นาพอใจ พรอมกันนี้ คณะผูบริหาร พนักงานและ
ลูกจางทุกคน ขอตั้งปณิธานที่จะรวมกันพัฒนาศักยภาพของ รฟม.
เพื่อสนองตอบการพัฒนาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนของประเทศ
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ประวัติความเปนมาของ รฟม.
HISTORICAL BACKGROUND OF THE MRTA
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ปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไดทวีความรุนแรงขึ้น
เปนลําดับ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสงคณะผูเชี่ยวชาญมาทําการ
ศึกษา สํารวจ และวางแผนแมบทสําหรับการจราจรและขนสง
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดเสนอแนะใหมีระบบรถขนสงมวลชน
แบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพื่อแกไขปญหาการเดิน
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ทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร จึงไดมี “ประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัด
ตั้ง “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” ขึ้น เพื่อจัดสราง “ทางพิเศษ”
ซึ่งประกอบดวย ระบบทางดวน (Express Way) และระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชน (Mass Rapid Transit System) และการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยไดดําเนินการมาโดยลําดับ แตตอมารัฐบาลพิจารณา
เห็นวา การจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานครติดขัดมาก สมควร
เรงรัดการดําเนินการในสวนของระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเดินทางไดโดยไมจําเปน
ตองใชรถยนตสวนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2535 เห็นชอบใหจัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงไดมีการตรา
“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ. 2535”
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535)
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของ
รัฐบาล พ.ศ. 2496

In Bangkok the traffic problem has been becoming more and
more critical accordingly. In 1971 with the assist from German
Government to Thai Government, a group of expert was
sent to Thailand in order to study, survey and set a master
plan for traffic and transportation in Bangkok, accordingly,
a Mass Rapid Transit System was recommended. In term

of the solution for the travelling and traffic problems in Bangkok,
Announcement of the National Executive Council No. 290 dated
27 November 1972 was released to establish the Expressway
Authority of Thailand due to construct “Expressway” consisting
of express ways and mass rapid transit System that are already
proceeded by the Expressway and Rapid Transit Authority of
Thailand. Later on the government has considered that the road
traffic in Bangkok was very stuck so that the operation of MRT should
be speed up to ease the people in travelling without private cars.
Thus, with the Resolution on 28 July 1992 the cabinet approved to
establish a state enterprise under the supervision of the Office of
Prime Minister to be responsible for the conduct of the Mass Rapid
Transit Project in Bangkok and its vicinities. Consequently, the Royal
Decree Establishing the Metropolitan Rapid Transit Authority B.E. 2535
(1992) was announced (published in the Government Gazette, Vol.
109 Part 90 on 20 August 1992) in accordance with the Act on
Establishment of the Government Organizations B.E. 2496 (1953).

Cause of the Royal Decree Establishing the Metropolitan
Rapid Transit Authority B.E. 2535 is provided with inadequate
provisions for the establishment, management and services of
mass transportation with mass rapid transit including to ensure
public safety, the Metropolitan Rapid Transit Authority has got
the certain limitation to implement its legal authorities and
resulting in the inflexibility and inefficiency on services.
Meanwhile the needs of mass rapid transit has been immensely
increasing. Therefore, the Royal Decree Establishing the
Mass Rapid Transit Authority of Thailand B.E. 2543 (2000) was
announced (published in the Government Gazette, Vol. 117,
Part 114 A. on 1 December 2000) establishing Mass Rapid
Transit Authority of Thailand, with abbreviation “MRTA” in task of
improving the authority and the duties of the Metropolitan
Rapid Transit Authority to be able to operate the transit
business more systematic and efficient. In particularly, the
authority to ensure the safety of the operation of train and
its passengers. The new state enterprise should be under the
supervision of the Office of Prime Minister and has its purposes
as the following :
1) Operate the mass rapid transit in Bangkok and
its vicinity including in other provinces or between provinces in
accordance with the Royal Decree.
2) Study, analysis and formulate the project and its plan
in concerning to the mass rapid transit regarding to improve and
modernize.
3) Perform the business involving mass rapid transit and
other business on behalf of the benefit of MRTA and the people
using its services.
In 2002 after the reform in Government agencies, the authority
of the Prime Minister in supervision of the Mass Rapid Transit
Authority of Thailand was transferred to the Minister of Transport.

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ.
2535 มีบทบัญญัติที่ไมเพียงพอตอการจัดทํา จัดการและการใหบริการ
ขนส ง มวลชนด ว ยระบบรถไฟฟ า รวมทั้ ง การดู แ ลรั ก ษาความ
ปลอดภัยและสาธารณะ ทําใหองคการรถไฟฟามหานครมีขอจํากัด
ในการใชอํานาจตามกฎหมายและไมสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนสงมวลชนโดยระบบรถไฟฟาไดทวี
ความจําเปนยิ่งขึ้นมาก จึงไดมีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา เลม 117
ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟาขนสง
มวลชนแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “รฟม.” เพื่อปรับปรุง
อํานาจหนาที่ขององคการรถไฟฟามหานครใหสามารถดําเนินกิจการ
รถไฟฟาใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่
อํานาจหนาที่ในการคุมครองความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟาและ
คนโดยสารรถไฟฟา มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับของ
นายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1). ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหวาง
จังหวัดดังกลาว
2). ศึกษา วิเคราะห และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับ
กิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัย
3). ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ กิ จ การรถไฟฟ า และธุ ร กิ จ อื่ น
เพื่อประโยชนแก รฟม. และประชาชนในการใชบริการกิจการรถไฟฟา
ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการและไดโอนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนของการ
กํากับดูแลการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มาเปนอํานาจ
หนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์องค์กร และเป้าหมายหลัก
VISION MISSION CORPORATE GOALS AND MAIN OBJECTIVES OF THE MRTA

วิสัยทัศน์ รฟม.

Vision

ภารกิจ

Mission
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รฟม. ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ของการดำ�เนินงานในช่วงปีงบประมาณ
2550 - 2554 ดังนี้
“เป็นองค์กรนำ�ในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
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จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้กำ�หนดภารกิจหลักที่จะดำ�เนินการ
ในช่วงปีงบประมาณ 2550 - 2554 ภายใต้อำ�นาจหน้าที่ขององค์กร
ไว้ดังนี้
1) จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและแล้วเสร็จตามเป้ าหมาย โดยมี
ผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด
2) จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัย
ตรงเวลา โดยคำ�นึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3) กำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น งานของผู้ รั บ สั ม ปทานให้ เ ป็ น ไป
ตามสัญญา
4) ส่งเสริม สนับสนุน และดำ�เนินการต่าง ๆ เพือ่ ให้ระบบขนส่งมวลชนมีบริการที่ดีตามความต้องการของประชาชน
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
6) ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชน
เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

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.”
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.

รฟม. ได้ด�ำ เนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยได้วา่ จ้าง
ที่ปรึกษาดำ�เนินงานตามหลักวิชาการที่น่าเชื่อถือ และมีกระบวนการ
ดำ�เนินงานที่พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วม จนได้ค่านิยมร่วมหรือ
แก่นวัฒนธรรม ซึ่งเรียกว่า MRTA โดย MRTA มาจาก
- Mastery
การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง ประกอบด้วย
มี ค วามรู้ ค วามสามารถสู ง ใฝ่ เ รี ย นรู้ และมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
- Respect
การปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยการให้ เ กี ย รติ
ประกอบด้วย ให้เกียรติผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ดี
- Teamwork การสามารถทำ�งานเป็นทีม ประกอบด้วย
ทำ�งานเป็นทีม ใจเปิดกว้าง และมีความสามารถ
ในการสื่อสาร
- Accountability การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งนี้ รฟม. เชื่อมั่นว่าการปลูกฝังค่านิยมหรือแก่นวัฒนธรรม
MRTA จะช่วยให้การดำ�เนินงานขององค์กรบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

Value or MRTA Culture

Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) has built its
organizational culture by hiring a consultant to figure out MRTA
culture through participation by employees at every level.
The organizational value or MRTA culture is known as MRTA,
which stands for :
- Mastery :
mastering knowledge and capability.
- Respect :
respecting and honoring other people.
- Teamwork :
working as a team.
- Accountability : being responsible.
MRTA is confident that implanting the MRTA value and
MRTA culture in employees will drive the organization to
successfully achieve its objectives.
Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

ค่านิยมหรือแก่นวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ขององค์กร
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เพื่อให้การดำ�เนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถนำ�ไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำ�หนดเป้าประสงค์
ของการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2550 - 2554 โดยพิจารณาจาก
สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งดำ � เนิ น การให้ บ รรลุ ผ ลสำ � เร็ จ ในมิ ติ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
มิ ติ ด้ า นความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มิ ติ ด้ า นการเงิ น
มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนาไว้
ดังนี้
1) บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงาน
ขององค์กร
3) องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
4. มีธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายและสร้างผลกำ�ไร
5) องค์กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้
6) องค์กรเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
7) มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
8) มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทันสมัย
9) บุคลากรมีศักยภาพในการทำ�งานเทียบเท่าองค์กรชั้นนำ�

Corporate goals

To operate along clear directions that will lead to achieve
MRTA goals set forth, MRTA has figured out operating goals in
fiscal 2007 - 2011 based on what to be achieved in different
dimensions-fulfilling stakeholders’ expectations, financial, internal
control process and learning and development as follows :
1) The service of mass rapid transit covers more areas 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.

Main Objectives

จากการวิ เ คราะห์นโยบายและเป้าหมายการดำ �เนิ น งาน
ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ รฟม. ได้กำ�หนด
เป้าหมายหลักของการดำ�เนินงานที่จะต้องบรรลุผลสำ�เร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2554 หรือในปีอื่น ๆ ดังนี้
1) รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ระยะทาง
23 กม. เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 และเปิดให้บริการ
ภายในปี พ.ศ. 2557
2) รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง
13 กม. และช่วงหัวลำ�โพง - บางแค ระยะทาง 14 กม.
เริม่ ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2553 และเปิดให้บริการภายในปี
พ.ศ. 2559*
3) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ ระยะทาง
12 กม. และช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กม.
เริ่มก่อสร้างภายในปี พ.ศ. 2554 และเปิดให้บริการ
ภายในปี พ.ศ. 2558*
4) ผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีจ�ำ นวน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
5. ผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 85
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
6) ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 70
รู้จักองค์กร และให้ความเชื่อถือการทำ�งานขององค์กร
7) มีรายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์
รวมกันในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท**
8) มีระบบฐานข้อมูลด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์
ภายในปี 2552
9) บุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการทำ�งาน
10) มี ร ะบบสารสนเทศที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามแผนแม่บท
11) บุคลากร ร้อยละ 80 มีระดับความสามารถ (Competency)
		ตามมาตรฐานที่ รฟม. กำ�หนด

Based on the government’s and Transport Ministry’s
policy, goals, operating results, general conditions, visions
and objectives, MRTA has hereby set forth operating
goals to be achieved by the end of the fiscal year 2011
as follows
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, Bang
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
2010 and will be opened in year 2016. *
3) The construction of the Green Line Project, Mo Chit-Sa
Pan 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 2011 and will be
opened in the year of 2015. *
4) The amount of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
		
Line passengers increase in average 5 percent per year
5) 85 % of the 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 complete
in the year 2009.
9) 80% of personnel satisfy to work with the organization.
10) The organization has an advanced and eficient
information technology system.
11) 80% of personnel have the organization standard
		competency

หมายเหตุ *เป็นเป้าหมายตามแผนการดำ�เนินงานที่ได้นำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม. ทราบ
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553
**มีสมมุติฐานว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการให้เช่าหรือการให้สิทธิ
ใด ๆ สำ�หรับพื้นที่บนหรือเหนือแนวสายทางอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
และพืน้ ทีด่ า้ นบนรอบ ๆ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ โครงการฯ สายเฉลิมรัชมงคล
ซึ่งได้มีการก่อสร้างสถานีหรืออุโมงค์ใต้ดินไปแล้วและไม่ใช่ปากทางเข้า - ออก
สถานี และมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท

Note

* The MRTA Board of Directors meeting on 19 March 2010 approved the
implementation plan.
**Base on 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.
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โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.
ORGANIZATION CHART OF MRTA

ผูวาการ
Governor

ผูชวยผูวาการ
Assistant Governor

สำนักผูวาการ
Offﬁiﬁce of the Governor

กองอำนวยการ
Administrative Affairs Division

รองผูวาการ (กลยุทธและแผน)
Deputy Governor
(Strategy and Planning)

กองประชาสัมพันธ
Public Relations Division

สำนักตรวจสอบ

Audit Offﬁice

กองกิจกรรมพิเศษ
Special Affairs Division

รองผูวาการ (วิศวกรรมและกอสราง)
Deputy Governor
(Engineering and Construction)

สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
Safety Occupational Health
and Environment Offﬁiﬁce

กองตรวจสอบทั่วไป
General Audit Division

รองผูวาการ (ปฏิบัติการ)
Deputy Governor
(Operations)

กองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Account and Finance Audit Division

รองผูวาการ (บริหาร)
Deputy Governor
(Administration)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Center
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กองกลยุทธ
และแผนงาน
Strategy and
Planning
Division
กองประเมินผล
และบริหาร
ผลการดำเนินงาน
Evaluation
and Performance
Management
Division
กองบริหาร
ความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal Control
Division

ฝายวิชาการ
Technical
Department

กองวิชาการ
Technical
Division
กองสิ่งแวดลอม
Environment
Division

ฝายบัญชี
และการเงิน
Accounting
and Finance
Department
กองบัญชี
Accounting
Division
กองการเงิน
Finance
Division
กองงบประมาณ
และเงินกู
Budgeting and
Loan Division

ฝายวิศวกรรมโยธา
และสถาปตยกรรม
Civil Engineering
and Architecture
Department
กองวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Division
กองสถาปตยกรรม
Architecture
Division

ฝายวิศวกรรมไฟฟ า
และเครื่องกล
Electrical and
Mechanical
Engineering
Department
กองวิศวกรรม
ระบบรถไฟฟ า
M&E System
Engineering
Division
กองวิศวกรรม
ไฟฟ าเครื่องกล
Electrical and
Mechanical
Engineering
Division
กองกำกับงาน
ระบบรถไฟฟ า
M&E System
Supervisory
Division

ฝายบริหารงาน
กอสราง
Construction
Management
Department
กองบริหารงาน
กอสราง 1
Construction
Management
Division 1
กองบริหารงาน
กอสราง 2
Construction
Management
Division 2
กองบริหารงาน
กอสราง 3
Construction
Management
Division 3

ฝายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
Land
Acquisition
Department
กองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์
Land Acquisition
Planning Division
กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1
Land Acquisition
Division 1
กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 2
Land Acquisition
Division 2
กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 3
Land Acquisition
Division 3

ฝายปฏิบัติการ
Operations Department

ฝายรักษาความปลอดภัย
และกูภัย
Security and
Rescue Department

กองเดินรถ
System Operations
Division
กองบำรุงรักษา
Maintenance
Division

กองรักษา
ความปลอดภัย
Security
Division
กองกูภัย
Rescue
Division
สถาบันฝกอบรม
การรักษา
ความปลอดภัย
และดับเพลิง-กูภัย
Security, Fire
and Rescue
Training Institute

ฝายธุรกิจ
และบริหารสินทรัพย
Business and Property
Management Department

กองวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ
Business Planning
and Development
Division
กองบริหารธุรกิจ
และสินทรัพย
Business and Property
Management Division
กองบริหารสัมปทาน
Concession Management
Division

ฝายบริหารทั่วไป
General
Administration Department

กองทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Division
กองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน
Human Resource and
Work System
Development Division
กองบริหารพัสดุ
Supply Division
กองสถานที่และ
ยานพาหนะ
Ofﬁﬁfﬁice Building and
Vehicles Division

ฝายกฎหมาย
Legal Affairs
Department

กองนิติการ
Juristic Act Division
กองสัญญา
Contract Division
กองคดีและวินัย
Litigation and
Disciplinary
Division
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ฝายกลยุทธ
Strategy
Department
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นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
MRTA BOARD OF DIRECTORS’ POLICY

รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1. ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

20

1. Mass Rapid Transit Development

1) เร่งดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่างๆ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กำ�หนด   
2) ดำ � เนิ น โครงการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนโดยคำ � นึ ง ถึ ง ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงความ
สำ�คัญของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

1) Accelerate MRT lines as approved by the Cabinet to
complete by the schedule,
2) Proceed with mass rapid transit projects based on
economic and social returns and awareness of environmental
impact,
3) Proactive public relations for the public to realize the
significance of mass rapid transit systems.

2. ด้านการเงินและการลงทุน

2. Effififi cient Finance and Investment

4) สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยบริหาร
สินทรัพย์และดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องอื่น
5) บริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพขององค์กร

4) Add value to the mass rapid transit systems through
efficient asset management and related business strategies,
5) Efficiently manage the organization and business for
better productivity,

3. ด้านการให้บริการ

3. Service Excellence

6) สนับสนุนการประสานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับระบบ
ขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้มีการขนส่งต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีระบบตั๋วร่วม
7) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยเน้นถึงความปลอดภัย
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำ�คัญ

6) Support collaboration between MRT and other mass transit
systems for efficient overall mass transit and common tickets,
7) Provide mass transit services focusing on public safety and
satisfaction,

4. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

4. Organization Managemnet and Human
Resource Development

8) บริหารจัดการองค์ความรูแ้ ละพัฒนาองค์กรให้มคี วามเป็นเลิศ
ทางด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
9) ดำ�เนินงานโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
10) นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำ�เนินงานและการให้บริการ
11) ให้ มีก ารถ่ า ยทอดความรู้แ ละเทคโนโลยี ใ นการออกแบบ
ก่อสร้าง และบริหารกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

8) Promote staff learning and organizational development for
mass transit excellence,
9) Proceed under the principles of good governance
and corporate social responsibility and promote ethics and
morality among employees,
10) Apply information technology to enhance operation
and service efficiency,
11) Promote the transfer of design, construction and mass
transit management know-how and technology.

รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายสุพจน ทรัพยลอม
Mr. Suphoth Sublom

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร (โยธา)
• นักบริหารระดับสูง นบส. 1 รุนที่ 36 (ก.พ.)
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปรอ. รุนที่ 45
• ผูบ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน ที่ 16
• Thai Institute Of Directors หลักสูตรมาตรฐาน
สําหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP) รุน ที่ 105
• ผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13
• ผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10

Age 58
Date of Birth February 27, 1953
Education

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
King Mongkut’s Institute of Technology, Thonburi
• College of Senior Executive Management, Course 1
(Class 36) (Office of Civil Service Commission)
• National Defence College (Class 45)
• Chief Information Technology (Class 16)
• Thai Institute of Directors, Director Certification Program
(DCP), (Class 105)
• Advanced Justice Administration Course, (Class 13)
• Senior Management Course, Capital Market Academy,
(Class 10)

ตําแหนงในปจจุบัน

Present Position

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Other Positions

• ประธานกรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
• รองประธานกรรมการ บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.)

• Chairman, State Railway of Thailand
• Director Vice Chairman of Thai Airways International
Plublic Company Limited

ประวั ติการทํางาน

Experience Positions

• ปลัดกระทรวงคมนาคม

• พ.ศ. 2541 - 2544 ผูอํานวยการกองฝกอบรมกรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2544 - 2546 ผูช ว ยปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหาร 9)
• พ.ศ. 2546 - 2549 รองอธิบดี (นักบริหาร 9)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
• พ.ศ. 2549 - 2551 ผูต รวจราชการกระทรวงคมนาคม
(ผูต รวจราชการกระทรวง 10)
• พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
• พ.ศ. 2551 - 2552 อธิบดีกรมทางหลวง
• พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน ปลัดกระทรวงคมนาคม

• Permanent Secretary, 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 : Director - General, Department of Rural Roads
• 2008 - 2009 : Director - General, Department of Highways
• 2009 - present : Permanent Secretary, Ministry of Transport
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อายุ 58 ป
วันเดือนปเกิด 27 กุมภาพันธ 2496
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
Mr. Vicharn Kunagulsawat
อายุ 60 ป
วันเดือนปเกิด 8 พฤษภาคม 2494
ประวั ติการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 47
• นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน 41 สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

ตําแหนงในปจจุบัน

Present Position

• Director - General, Department of Rural Roads

Other Positions

• ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
• กรรมการผูทรงคุณวุฒิ การไฟฟาสวนภูมิภาค

Experience Positions

ประวั ติการทํางาน

• พ.ศ. 2547 - 2551
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
• พ.ศ. 2551 - กันยายน 2554 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
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• Bachelor of Engineering, Kasetsart University
• Master of Public Administration, National Institute of
Development Administration
• National Defence College (Class 47)
• Senior Executive Development Program (Class 41),
Office of the Civil Service

• อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
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Age 60
Date of Birth May 8, 1951
Education

• Chairman of the Board of Directors, Aerothai
• Member of the Board of Directors,
Provincial Electricity Authority
• 2004-2008 : Deputy Director-General, Department of
Rural Roads
• 2008 - September 2011 Director General of Department
of Rural Roads

นายอรรถพล ใหญสวาง
Mr. Athapol Yaisawang
อายุ 61 ป
วันเดือนปเกิด 22 ธันวาคม 2493
ประวั ติการศึกษา
•
•
•
•
•
•

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตไทยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุนที่ 24
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 17
• วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา
หลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุน 13

ตําแหนงในปจจุบัน
-

พ.ศ. 2515 - 2518
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2529 - 2533
พ.ศ. 2537 - 2540
พ.ศ. 2544 - 2545
พ.ศ. 2545 - 2546
พ.ศ. 2546 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2549
พ.ศ. 2549 - 2550
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน

Present Position

• Deputy Attorney General

อาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อัยการผูชวย
อัยการจังหวัดเลย
อัยการพิเศษฝายนโยบายและแผน
รองอธิบดีอัยการฝายวิชาการ
รองอธิบดีอยั การฝายคณะกรรมการอัยการ
อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ
อธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ
ผูตรวจราชการอัยการ
หัวหนาผูตรวจราชการอัยการ
รองอัยการสูงสุด

-

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
• 2009 - present : Deputy Attorney - General
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กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Bachelor of law (2 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
• Senior Executive Training Program 1 (No. 24)
• Executive National Defense Training Program (No. 17)
National Defense College
• Politics and Governance in Democratic Systems for
Executives (No. 13) King Projadhipok’s Institute

Other Positions

• รองอัยการสูงสุด

ประวั ติการทํางาน

Age 61
Date of Birth December 22, 1950
Education
nd
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

พลตํารวจโท สมยศ พุมพันธุมวง
Pol. Lt. Gen. Somyot Poompanmoung
อายุ 57 ป
วันเดือนปเกิด 27 ธันวาคม 2497
ประวั ติการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.)
• ปริญญาโท เอกรัฐศาสตรการเมือง (ประเทศอินเดีย)
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตําแหนงในปจจุบัน

Present Position

• Advisor (Level 10) Security

Other Positions

• กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

Experience Positions

ประวั ติการทํางาน

• พ.ศ. 2551 ผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
• พ.ศ. 2551 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
• พ.ศ. 2554 ที่ปรึกษา (สบ 10)
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• Bachelor of Political Science
• Master of Political Science (India)
• Doctor of Philosophy Program : Crimina Justice
Administration and Society Suan Dusit Rajabhat University

• ที่ปรึกษา (สบ 10) ดานความมั่นคง

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
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Age 57
Date of Birth December 27, 1954
Education

• Board Memember, Provincial Electricity
• 2008 : Commissioner of Central Investigation Bureau
• 2008 : Assistant Commissioner General
• 2011 : Advisor (Level 10)

นายชัยรัตน จุมวงษ
Mr. Chairat Joomwong

• ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร
• ประกาศนียบัตร ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
กระทรวงศึกษาธิการ
• ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายปกครอง รุนที่ 1
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร วิชากฎหมายแรงงาน รุนที่ 1
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

ตําแหนงในปจจุบัน

• กรรมการคุมครองผูบริโภค สภาทนายความและที่ปรึกษา
ดานกฎหมายมูลนิธิเพื่อผูบริโภค

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
•
•
•
•
•

กรรมการและทีป่ รึกษาดานกฎหมาย มูลนิธเิ พือ่ ผูบ ริโภค
คณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค สภาทนายความ
คณะกรรมการไกลเกลีย่ ขอพิพาท สภาทนายความ
คณะกรรมการสิง่ แวดลอม สภาทนายความ
อนุกรรมการไกลเกลีย่ เรือ่ งราวรองทุกขจากผูบ ริโภค
สํานักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี

ประวั ติการทํางาน

• เจาหนาที่ทางดานกฎหมาย ในหนวยงานของรัฐ
และเอกชนหลายแหง
• ผูจัดการทั่วไป บริษัทเอกชน
• อนุกรรมการฝายทะเบียน สภาทนายความ
• กรรมการพิจารณารางกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม
• อนุกรรมาธิการ ฝายวิชาการฯ สภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
• กรรมการรวม 3 ฝาย เพื่อพิจารณาแกไขปญหาผลกระทบ
ดานเสียงฯ เนือ่ งจากการเปดใชสนามบินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

Age 62
Date of Birth 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 Calss 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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อายุ 62 ป
วันเดือนปเกิด 24 กันยายน 2492
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายระพีพันธุ สริวัฒน
Mr. Rapeephan Sariwat
อายุ 58 ป
วันเดือนปเกิด 25 ตุลาคม 2496
ประวั ติการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•

รัฐประศาสนศาสตร (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรผูตรวจราชการ
ศึกษาดูงานดานการพัฒนาชนบท ที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
• ศึกษาดูงานดานการตรวจราชการที่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ออสเตรเลีย
• ศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมของประชาชน ที่รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• Bachelor of Public Administration (Honors),
Thammasat University
• Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat Open University,
Ministry of Interior
• Certificate, National Defense College
• Middle Management Course
• Senior Management Course
• Inspector - General Course
• Study trip about rural development in the People’s
Republic of China.
• Study trip about inspection in England, France, Germany,
and Australia.
• Study about public participation in California, USA.

Present Position

• Inspector - General, Prime Minister’s Office

ตําแหนงในปจจุบัน

Other Positions

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Experience Positions

• ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
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Age 58
Date of Birth October 25, 1953
Education

• พ.ศ. 2545 - 2554 กรรมการผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรีในคณะกรรมการ สสส.

ประวั ติการทํางาน

• พ.ศ. 2520 - 2540 ผูชวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2541 - 2542 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2542 - 2545 ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

• Member of the Executive Board of Thaihealth Promotion Fund
• 1977 - 1997 : Assistant Inspector - General,
Prime Minister’s Office
• 1998 - 1999 : Director, Personnel Division,
Office of the Permanent Secretary of the Prime
Minister’s Office
• 1999 - 2002 : Director, Office of the Permanent Secretary
of the Prime Minister’s Office
• 2002 - present : Inspector - General,
Prime Minister’s Office

นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
Mr. Pongpanu Svetarundra

•
•
•
•
•

B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand
M.A. (Economics), Northwestern University, USA
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2548
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 1
ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 15,
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
• สถาบันพัฒนากรรมการ (Institute of Directors)
• Advanced Management Program, Harvard Business
School
• สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ
(PDI-Public Director Institute) รุนที่ 6

ตําแหนงในปจจุบัน

• รองปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• กรรมการ บริษทั รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ประวั ติการทํางาน
•
•
•
•
•

อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

Age 52
Date of Birth March 24, 1959
Education
•
•
•
•
•
•

B.Com. (Econ), University of Auckland, New Zealand
M.A. (Economics), Northwestern University, USA
National Defence College 2005
Capital Market Academy Class 1
National Justice Academy 15
Director Certification Program, Institute of Directors,
Thaland
• Advanced Management Program, Harvard Business
School
• Plublic Director Certification Program (PDI-Plublic Director
Institute) Class 6

Present Position

• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance

Other Positions

• Director, Bangkok Metro Public Company Limited

Experience Positions

• Director General, Excise Department
• Director General, Controller General’s Department
• Director General, Public Debt Management Office,
Ministry of Finance
• Deputy Director General, Fiscal Policy Office
• Director, International Economic Policy Division,
Fiscal Policy Office
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อายุ 52 ป
วันเดือนปเกิด 24 มีนาคม 2502
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายถวัลยรัฐ ออนศิระ
Mr. Tawalyarat Onsira
อายุ 60 ป
วันเดือนปเกิด 4 ธ ันวาคม 2494
ประวั ติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• นักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุน 28
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน 46

ตําแหนงในปจจุบัน
• อธิบดีกรมเจาทา

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
• ประธานกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย
• กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ประวั ติการทํางาน
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•
•
•
•

28

•

•
•
•
•
•
•
•
•

พ.ศ. 2517 ตําแหนงวิทยากรตรี สังกัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2518 นักวิชาการขนสง 3 กองแผนงาน กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2519 นักวิชาการขนสง 4 กองแผนงาน กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2521 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2525 โอนไปรับราชการตําแหนงวิศวกรโยธา 5
ฝายโยธาเหมืองแร กรมทรัพยากรธรณี และลาออกจากราชการ
เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น (วิศวกรควบคุมงาน
ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย)
พ.ศ. 2527 บรรจุกลับเขารับราชการในตําแหนงวิศวกรโยธา 5
กองวิชาการ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
พ.ศ. 2530 หัวหนาศูนยขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล (จันทบุรี)
พ.ศ. 2533 หัวหนาศูนยขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล (สงขลา)
พ.ศ. 2534 ผูอํานวยการกองขุดและรักษาแมน้ํา
ผูอํานวยการกองขุดและรักษารองน้ําชายฝงทะเล
พ.ศ. 2541 รองอธิบดีกรมเจาทา
พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
พ.ศ. 2550 ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวงคมนาคม

Age 60
Date of Birth December 4, 1951
Education

• Bachelor of Engineering (Civil Engineering),
Kasetsart University
• Senior Excutive Training Program (No.28), Office of the
Civil Service Commission (OCSC)
• Executive National Defense Training Program (No.46)
National Defense College

Present Position

• Director General, Marine Department

Other Positions

• Chairman, Board of Port Authority of Thailand
• Board Member, Tourism Authority of Thailand

Experience Positions

• 1974 : Started the career as a Junior Technical Officer,
Ministry of Transport
• 1975 : Transport Technical Officer, Planning Division,
Ministry of Transport
• 1978 : Policy and Planning Analyst, Ministry of Transport
• 1982 : Transferred to the Department of Mineral Resources
as a Civil Engineer, Civil and Mineral Resource Section,
Department of Mineral Resources
• 1984 : Redeployed to work for the government sector as a
Civil Engineer, Technical Division, Harbour Department
(Marine Department)
• 1987 : Chief of Coastal Channel Dredging and
Maintenance Centre (Chanthaburi Base)
• 1990 : Chief of Coastal Channel Dredging and
Maintenance Centre (Songkhla Base)
• 1991 : Director of River Channel Dredging and
Maintenance Division Director of Coastal Channel
Dredging and Maintenance Division
• 1998 : Deputy Director General, Harbour Department
(Marine Department)
• 2004 : Director - General, Marine Department
• 2007 : Inspector - General, Ministry of Transport
• 2008 : Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
Mr. Somsak Chotrattanasiri

• ปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ปริญญาโท พบ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
• วปอ.2549 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรประจําป 2549
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

Age 54
Date of Birth September 13, 1957
Education

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

Present Position

• Advisor Budget Preparation

ตําแหนงในปจจุบัน

Other Positions

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

Experience Positions

• ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ)
•-

ประวั ติการทํางาน

• พ.ศ. 2544 - 2545 ผูอํานวยการสวนงบประมาณเศรษฐกิจ 6
สํานักวิเคราะหงบประมาณ ดานโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
• พ.ศ. 2546 ผูอํานวยการสวนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 2
สํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2547 - 2548 ผูอ าํ นวยการสวนงบประมาณกระทรวงคมนาคม 2
สํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2548 เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.
• พ.ศ. 2548 - 2550 ผูเชี่ยวชาญดานยุทธศาสตรการงบประมาณ
(เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 ชช.) ปฏิบัติราชการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2550 เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 9 รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานการผลิตและ
สรางรายได ปฏิบัติราชการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักจัดทํา
งบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2550 - 2551 ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ
ดานการผลิตและสรางรายได ปฏิบัติราชการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2551 ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานเศรษฐกิจ 4
• พ.ศ. 2551 - 2552 ผูอ าํ นวยการสํานักจัดทํางบประมาณ ดานสังคม 1

•-

• 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
• 2004 - 2005 : Director of Policy Section for Ministry of
Transportation 2, Economic Sector Budget Preparation Office 4
• 2005 : Budget Analyzing Officer 9
• 2005 - 2007 : Expertist 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
• 2008 : Director of Economic Sector Budget Preparation Office 4
• 2008 - 2009 Director of Social Sector Budget Preparation
Office 1
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อายุ 54 ป
วันเดือนปเกิด 13 กันยายน 2500
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
Mrs. Soithip Trisuddhi
อายุ 56 ป
วันเดือนปเกิด 17 มกราคม 2498
ประวั ติการศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน รุนที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 28 สํานักงาน กพ. (นบส.28)
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 45 (วปอ.45)
หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 9 (บยส.9)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 10 (ปปร.10)
หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนที่ 1
สถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ตําแหนงในปจจุบัน
• ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (2547-2548)
กรรมการบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) (2549)
กรรมการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (2550)
กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) (2550-2552)
กรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) (2551-2552)
ประธานกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) (2552- ต.ค.2554)
ประธานกรรมการสรรหาผูจ ดั การ บริษทั โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด
กรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย - อะมาดิอุส
เซาทอีสเอเชีย จํากัด
ประธานคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ (สบพ.)
กรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กระทรวงพาณิชย
กรรมการดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา
คณะทํางานเตรียมความพรอมในการทดสอบทางเทคนิคระบบสนามบิน
สุวรรณภูมิ
ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ บริษัท วิทยุการบินแหง
ประเทศไทย จํากัด

ประวั ติการทํางาน

พ.ศ. 2520 - 2532 นักวิชาการสื่อสาร กรมไปรษณียโทรเลข
พ.ศ. 2532 - 2545 หัวหนาสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2545 - 2549 ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2550 - 2551 หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2549 โฆษกกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2546 - 2551 ประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน
คณะที่ 5
พ.ศ. 2549 - 2551 รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม

Age 56
Date of Birth January 17, 1955
Education
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor of Arts, Thammasat University
LLB, Thammasat University
Master of Arts (Mass Communications)
Thammasat University
University
Graduate Diploma in Public Law, 6th Class Thammasat
Senior Executive Development Program, 28th Class,
Office of the Civil Service Commission,th(SED 28)
National Defense College Program, 45 Class (NDC 45)th
Program for Senior Executives on Justice Administration, 9 Class, (EJA9)
Advanced Certificate Course in Politicsth and Governance in
Democratic Systems for Executives, 10 Class, (APM. 10)
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
Corporate Governance Program for Directors and
Senior Executives of State Enterprises and Public Organizations,
1st Class, Public Director Institute (PDI)

Present Position

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

Other Positions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Executive Diretor, Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) (2004-2005)
Board of Directors, Airports of Thailand, Public Company Limited
(AOT) (2006)
Board of Directors, Civil Aviation Training Center (CATC) (2007)
Board of Directors, Tourism Authority of Thailand (TAT) (2007-2009)
Board of Directors, Expressway Authority of Thailand (EXAT)
(formerly Expressway and Rapid Transit Authority) ( 2008-2009)
Chairman of the Board, Expressway Authority of Thailand (EXAT)
(formerly Expressway and Rapid Transit Authority) ( 2009- October 2011)
Chairperson, Selection Committee for CEO of the Suvarnabhumi
Airport Hotel, Company, Limited
Chairperson, Selection Committee for CEO of the Airports of Thailand
Public Company, Limited
Chairperson, Selection Committee for CEO of the THAI-Amadeus
Southeast Asia Company, Limited
Chairperson, Fact-Finding Committe on CATC Personnel Violations
and Non-Compliance of Codes
Panel Member for Approval of Alien Business Operations in Thailand,
Ministry of Commerce
Board Member on the Radio Broadcasting Station,
Meteorological Department
Working Group Member on Readiness for Conducting
Technical Trials of Suvarnabhumi Airport Operating Systems
Chairperson, Selection Committee for CEO of the Aeronautical
Radio of Thailand, Company, Limited

Experience Positions

•
•
•
•
•
•
•
•

Communications Technical Officer, Post and Telegraph
Department (1977-1989);
Chief, Office of the Secretary to the Minister of Transport (1989-2002);
Inspector General, Ministry of Transport (2002-2006);
Chief of inspector-General, Ministry of Transport (2007-2008)
Spokesperson of the Ministry of Transport (2006);
Chairperson, Expropriation Compensation Board, Fifth Board (2003-2008);
Deputy Chairperson, Committee on Public Relations for
the Ministry of Transport (2006-2008);
Member of the Civil Service Subcommittee, Ministry of Transport (2007-Present);

นายปรเมธี วิมลศิริ
Mr. Poramatee Vimolsiri

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ดานเศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทความสัมพันธระหวางประเทศ ดานเศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอรค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร ดานเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยคารลดัน เมืองออตตาวา ประเทศคานาดา

ตําแหนงในปจจุบัน

• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน

• คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

กับประเทศเพือ่ นบาน (สพพ.)
• คณะกรรมการสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ

ประวั ติการทํางาน

• พ.ศ. 2530 - 2536 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4

•
•
•
•
•
•
•

กองวางแผนสวนรวม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.)
พ.ศ. 2537 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 กองวิเคราะห
และประมาณการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2538 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 กองวิเคราะห
และประมาณการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2540 หัวหนากลุมงานเทคนิควางแผน กองวิเคราะหและ
ประมาณการเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2542 ผูอํานวยการกองวางแผนสวนรวม
พ.ศ. 2545 ผูอํานวยการสํานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ

Age 51
Date of Birth May 8, 1960
Education

• Bachelor of Economics, Chulalongkorn University
• Master of International Affairs, University of Columbia,
New York, USA
• Ph.D. of Economics, Carleton University, Ottawa, Canada

Present Position

• Deputy Secretary - General, Office of the National
Economic and Social Development Board

Other Positions

• Board Member, Neighboring Countries Economic
Development Cooperation Agency
• Board Member, Thailand Productivity Institute

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 : Senior Adviosor in Policy and Planning, Office of
National Economic and Social Development Board
(NESDB)
• 2009 - Present : Deputy Secretary - General, Office of
the National Economic and Social Development Board
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อายุ 51 ป
วันเดือนปเกิด 8 พฤษภาคม 2503
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายอุดม พัวสกุล
Mr. Udom Puasakul
อายุ 60 ป
วันเดือนปเกิด 11 พฤศจิกายน 2494
ประวั ติการศึกษา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตําแหนงในปจจุบัน

Present Position

• Director - General, Department of Public Works
and Town & Country Planning, Ministry of Interior

Other Positions

• กรรมการการประปาสวนภูมิภาค

Experience Positions

ประวั ติการทํางาน
•
•
•
•

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

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

• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
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Age 60
Date of Birth November 11, 1951
Education

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผูวาราชการจังหวัดลําพูน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

• Board Member, Provincial Waterworks Authority
•
•
•
•

Deputy Secretary - General to the Prime Minister
Governor to Lampoon Province
Governor to Chiang Rai Province
Governor to Authaitani Province

นางนิศากร โฆษิตรัตน
Mrs. Nisakron Kositratna

• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• Master of Science (Environmental Technology &
Management) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

ตําแหนงในปจจุบัน

• เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
• กรรมการการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

ประวั ติการทํางาน
•
•
•
•
•

ผูอํานวยการกองจัดการคุณภาพน้ํา
ผูอํานวยการกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

Age 60
Date of Birth September 15, 1951
Education

• Bachelor of Science in Chemical Technology,
Chulalongkorn University
• Master of Science in Environmental Technology &
Management, Asian Institute of Technology

Present Position

• Secretary-General, Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning

Other Positions

• Board of Directors of the Tourism Authority of Thailand

Experience Positions

• Director, Water Quality Management Division
• Director, Solid Waste Management Division Waste
and Hazardous Substance Management Division
• Deputy Director - General, Pollution Control Department
• Deputy Director - General, Department of Environmental
Quality Promotion
• Deputy Secretary - General, Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning
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อายุ 60 ป
วันเดือนปเกิด 15 กันยายน 2494
ประวั ติการศึกษา
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รายนามคณะกรรมการ รฟม.
BOARD OF DIRECTORS

นายเจริญรัตน ชูติกาญจน
Mr. Charoenrat Chutikarn
อายุ 60 ป
วันเดือนปเกิด 14 ตุลาคม 2494
ประวั ติการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงในปจจุบัน

• ปลัดกรุงเทพมหานคร
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กรรมการรัฐวิสาหกิจอื่น/บริษัทเอกชน
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• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการสงเสริม
ความเปนธรรมและรักษาประโยชนของทางราชการ
• กรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร
• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
(สสท.กทม.)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
•
•
•
•
•
•
•
•

ประวั ติการทํางาน

หัวหนาฝายเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหนาฝายตรวจการเทศกิจ สํานักเทศกิจ
ผูชวยผูอํานวยการเขตบางกอกใหญ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

Age 60
Date of Birth October 14, 1951
Education

• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Business Administration,
Sukhothai Thammathirat Open University
• Master of Political Science, Thammasat Universty

Present Position

• Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan
Administration

Other Positions

• Commissioner and Secretary of the Official Justice
Promotion and Interests Protection Consultative Commission
• Commissioner of BMA Civil Service Commission
• Secretary of Policy Conduct Inspection Commission
• Commissioner and Secretary of Investigation Commission
for Fraud and Misconduct in Bangkok Metropolitan
Administration
• Advisor to the Director, Bangkok Thanakom

Experience Positions

• Chief of the Secretary to Permanent Secretary
for the BMA Section
• Chief of the City Law Enforcement Affairs Inspector
Section, City Law Enforcement Department
• Assistant Director of Bangkok Yai District
• Chief of the Governor of Bangkok Secretariat
• Director of General Affairs Division,
Office of the Permanent Secretary for the BMA
• Assistant Permanent Secretary for the BMA
• Secretary-General of the Office of the BMA Civil Service
Commission
• Deputy Permanent Secretary for the BMA

รายชื่อกรรมการ
Name of Member of
MRTA Board of Directors

คาเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ
Meeting
Allowances
(Baht)

ไดรับคาเบี้ย/
จํานวนครั้ง
Number of Times
of Receipt of
Meeting
Allowances

12/13

123,750

11

-

10/13

81,000

9

-

10/13

90,000

10

7/12

63,000

7

13/13

108,000

12

12/13

99,000

11

10/13

90,000

10

12/13

99,000

11

12/13

99,000

11

13/13

108,000

12

5/13

45,000

5

-

8/13

72,000

8

-

8/13

72,000

8

8/13

63,000

7

9/2553
9/2010
10/2553
10/2010
11/2553
11/2010
1/2554
1/2011
2/2554
2/2011
3/2554
3/2011
4/2554
4/2011
5/2554
5/2011
6/2554
6/2011
7/2554
7/2011
8/2554
8/2011
9/2554
9/2011
10/2554
10/2011

1. นายสุพจน ทรัพยลอม
Mr. Suphoth Sublom

-

2. นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
Mr. Vicharn Kunagulsawat

-

-

3. นายอรรถพล ใหญสวาง
Mr. Athapol Yaisawang
4. พล.ต.ท. สมยศ พุมพันธุมวง*3
Pol.Lt.Gen Somyot Poompanmoung

จํานวนครั้ง
การเขาประชุม/
จํานวนครั้งการประชุม
ทั้งหมด
Number of
Meeting
Attendances/ Total
Number
of Meetings

18 ต.ค. 2553
18 Oct 2010
25 พ.ย. 2553
25 Nov 2010
28 ธ.ค. 2553
28 Dec 2010
19 ม.ค. 2554
19 Jan 2011
15 ก.พ. 2554
15 Feb 2011
29 มี.ค. 2554
29 Mar 2011
27 เม.ย. 2554
27 Apr 2011
9 พ.ค. 2554
9 May 2011
25 พ.ค. 2554
25 May 2011
15 มิ.ย. 2554
15 Jun 2011
13 ก.ค. 2554
13 Jul 2011
25 ส.ค. 2554
25 Aug 2011
21 ก.ย. 2554
21 Sep 2011

ครั้งที่ / Number

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายชัยรัตน จุมวงษ
Mr. Chairat Joomwong
6. นายระพีพันธุ สริวัฒน
Mr. Rapeepan Sariwat

-

7. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร
Mr. Pongpanu Svetarundra
8. นายถวัลยรัฐ ออนศิระ
Mr. Tawalyarat Onsira

-

-

-

-

9. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
Mr. Somsak Chotrattanasiri

-

10. นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
Mrs. Soithip Trisuddhi
11. นายปรเมธี วิมลศิริ
Mr. Porametee Vimolsiri

-

12. นายอุดม พัวสกุล
Mr. Udom Puasakul

-

-

-

สรุปจํานวนผูเขาประชุม/
จํานวนกรรมการทั้งหมด
The number of attendees/
The number of all directors

หมายเหตุ

Remark

-

-

13. นางนิศากร โฆษิตรัตน
Mrs. Nisakorn Kositratna
14. นายเจริญรัตน ชูติกาญจน
Mr. Charoenrat Chutikarn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7/14 13/14 12/14 11/14 11/14 12/14 11/14 10/14 10/14 8/14 13/14 11/14 11/14

รวมครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
เกิน 80% ขึ้นไป 9 ครั้ง
The total number of times the director
attended a meeting over 80% : 9 times

1. อัตราคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รฟม. กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ที่เห็นชอบการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการ รฟม.
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ อัตราคนละ 10,000 บาท/เดือน ประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25 (12,500 บาท/เดือน) หักภาษี ณ ที่จาย 10%
2. ในกรณีที่มีการประชุมเกิน 1 ครั้งในบางเดือนนั้น ไมวากรรมการจะเขารวมประชุมกี่ครั้งในเดือนนั้น ๆ ก็ตาม กรรมการก็จะไดรับเบี้ยประชุมแบบเหมาจายเพียงครั้งเดียว
3. พลตํารวจโท สมยศ พุมพันธุมวง กรรมการผูทรงคุณวุฒิลาออก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 เปนตนไป
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) Less 10% withholding tax
2. In the event there are more than one meeting in a month, no matter how many times the director attends a meeting in that month, the director will
receive a lump-sum attendance fee only once.
3. Police Lieutenant General Somyos Pumpanmuang, honorary director, resigned effective on 1 September 2011.
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สรุปจํานวนครั้งการประชุมจํานวนผูเขาประชุม และคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ รฟม.
ประจําปงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)
Number of Board Meetings, Number of Meeting Attendances and Meeting
Allowances of Members of MRTA Board of Directors in Fiscal Year 2011
(October 2010 - September 2011)
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คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผลการดำาเนินงาน
COMMITTIEES / SUB - COMMITTEES OF MRTA AND THEIR PERFORMANCE
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบ
1. นายอุดม พัวสกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
3. นายสมพงษ์ จุลดุสิตพรชัย
อนุกรรมการ
4. ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
อนุกรรมการ
5. รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) อนุกรรมการ
6. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อนุกรรมการและ
เลขานุการ
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อำ�น�จหน้�ที่
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำานาจ
หน้าที่ ดังนี้
1. กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ รฟม.
2. ควบคุมกำากับดูแล การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ข้อ 1
3. ให้คำาปรึกษา แนะนำา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การดำาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
รฟม.
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
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ผลก�รดำ�เนินง�น
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ รฟม. ปี 2555 - 2557 เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ รฟม.
พิจารณาต่อไป

Sub-Committee on Information Technology
and Communication

Members
1. Mr. Udom Puasakul
2. Assoc. Prof. Yuen Poovarawan
3. Mr. Somphong Juldusitpornchai
4. Dr. Sathien Charoenregn
5. MRTA Deputy Governor
(Strategy and Planning)
6. Director of Information
Center Technology

Sub-Committee Chairman
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee and
Secretary

Duties & Authorities
The Sub-Committee on Information Technology and
Communication has responsibilities as following
1. To determine policy and strategy for MRTA information and
communication technology.
2. To control and direct information and communication
technology’s operation to be conform to the policy and
strategy in 1.
3. To provide advice, suggestion and solution for any problem
related to the operation of MRTA’s information and
communication technology.
4. To perform any other operations as assigned by MRTA
Board of Directors.
Performance
In fiscal year 2011, the Sub-Committee on Information
Technology and Communication launched a meeting on
May 26th, 2011 in order to consider on the model scheme of
MRTA Information and Communication Technology for 2012 2014 and it will be further proposed to the MRTA’s Board of
Directors.

องค์ประกอบ
1. เลขาธิการสำ�นักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
3. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส
5. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. นายไชยวุฒิ รุจจนเวท
7. นายเจนจบ สุขสด
8. นายวรวุทธิ์ ปัณยานนท์
9. นายชยพงศ์ ชูนาค
10. รองผู้ว่าการ รฟม.
(กลยุทธ์และแผน)
11. ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ
12. ผู้อำ�นวยการกลุ่มคมนาคม
สำ�นักวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
13. ผู้อำ�นวยการกองสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

Sub-Committee on Environment

Members
1. Secretary-General of Office
Sub-Committee Chairman
of The Natural Resources and
Environmental Policy and Planning
2. Mr. Chairat Joomwong
Sub-Committee
ViceChairman
3. Mr. Poramate Intarachumnum Sub-Committee
4. Assist. Prof. Dr. Kanoksak Eamopas Sub-Committee
5. Director of Environmental Impact Sub-Committee
Evaluation Bureau, Office of Natural
Resources and Environmental Policy
and Planning
Sub-Committee
6. Mr. Chaivut Rujjanavet
7. Mr. Jenjob Suksod
Sub-Committee
8. Mr. Voravut Panyanon
Sub-Committee
9. Mr. Chayapong Choonak
Sub-Committee
10. MRTA Deputy Governor
Sub-Committee
(Strategy and Planning)
Sub-Committee
11. Director of Technical
Department
and Secretary
12. Chief of Transportation Section, Sub-Committee and
Environmental Impact Evaluation    Assistant Secretary  
Bureau, Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning
13. Director of Environment Division Sub-Committee and
Assistant Secretary  
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คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม
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อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินการตามมาตรการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จาก
การดำ�เนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
2. ให้คำ�ปรึกษา และประสานงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและดำ�เนินการ
รวมทัง้ ปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนจากการดำ�เนินการของ รฟม.
3. พิจารณาและให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับขัน้ ตอนและวิธกี ารดำ�เนินงาน
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. แต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานเพื่ อ ดำ � เนิ น การในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
ความจำ�เป็น
5. รายงานผลการดำ�เนินการให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบหรืออนุมตั ิ
หรือเพื่อดำ�เนินการต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ในรอบปี
งบประมาณ 2554 ตามผลการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2554 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554
โดยมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีหมู่บ้านเสริมสิน
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบเรื่องข้อร้องเรียนหมู่บ้านเสริมสิน
ซึ่งสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 มกราคม 2554 แจ้ง รฟม. ว่า ประธาน
คณะทำ � งานชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเสริ ม สิ น ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง สผ. ขอให้
พิจารณาให้มีการทบทวนแนวสายทางที่ผ่านหมู่บ้านเสริมสิน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อชาวบ้าน โดย รฟม.
ได้มีหนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้ง สผ. ว่า รฟม. ได้มี
หนังสือถึงประธานคณะทำ�งานชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน เพื่อชี้แจงว่า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - รัฐสภา (เกียกกาย) ราษฎร์บูรณะ เป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง รฟม. ได้ว่าจ้าง
ที่ปรึกษา BMTD ออกแบบเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน
รฟม. อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ทำ � การศึ ก ษา
ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โดย รฟม. จะได้นำ�ข้อเสนอของ
คณะทำ�งานชุมชนฯ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำ �เนินการ
ต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
ได้มอบหมายให้ รฟม. ร่วมกับที่ปรึกษาฯ ดำ�เนินการลงพื้นที่เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชน และชี้แจงประเด็นข้อร้องเรียนและแจ้ง
ผลการดำ�เนินการต่อ สผ. ต่อไป

Duties & Authorities
1. To consider and provide recommendations to reaction in
regard to preventing measures and to solve problems of
environmental impacts arising from MRTA business.
2. To provide advice and cooperation on environmental
management and problem solving during construction
process as well as problems from communities’ complaints
about MRTA operation.
3. To consider and give comments about the working
procedures and approaches which may have an impact on
the environ ment.
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.
Performance
Performance of the Sub-Committee on Environment in the
fiscal year 2011, according to the 1st meeting on February
21, 2011; the 2nd meeting on April 4, 2011; the 3rd meeting
on July 8, 2011 and the 4th time on September 15, 2011 can be
concluded as followed.
1. Guidance to Solve Problems and Complaints made by
Sermsin’s Villagers
The Sub - Committee has received complaints from Sermsin
villagers. The Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning with a letter dated January 25, 2011 informs
MRTA that Sermsin’s community Committee Chairman sent a letter
to ONEP to reconsider the MRT line which passes the village in
order to prevent any environmental or social impact. MRTA
informed through letter dated February 9, 2011 that MRTA sent
a letter to the Sermsin’s community committee chairman to
explain that the Purple Line Project : Taopoon - Parliament (Kiakkai) - Ratburana is compliance with Master Plan of mass transit
in bangkok and its vicinity. MRTA hired BMTD to design the project
initially since 2005. At the present MRTA is in the process to select
the consultant to review the feasibility study, design and prepare
the tender documents. MRTA will further consider the commurity’s
proposal. The Sub-Committee scrutinized the complaints
and assigned MRTA and the consultant to do a survey on the
community’s opinion, explain the issues and report the results to
ONEP later.

MRTA made the site survey with the consultant on March 1,
2011 to explain the complaint issues to the villagers and reported
additional details in order to explain the issues to ONEP. ONEP then
proposed the complaints to techinal Review Committee for the
Transport Sector (TRC-TS). In the meeting on September 21, 2011
TRC-TS directed MRTA to make the documentation specific to
the complaints. Moreover, MRTA was required to reveal and
present all information that is essential and related to the
complaint issues of Sermsin community. It was used as key points
to support the consideration of the TRC-TS and the National
Environment Board further.
2. Monitoring of Environment Impact During Construction of
the Purple Line Project: Bang Yai - Bang Sue Section
The Sub-Committee did the following inspections around the
construction area of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue
Section on April 4, 2011;  
Contract 1: The space of Bangson station where partly
overlaps with construction site of the Red Line Project : Bang Sue Talingchan Section of State Railway of Thailand
Contract 2: The space of M.R.T. construction across Chao
Phraya River
The Sub-Committee had the discussion at the construction
site and asked about problem and difficulties related to the two
projects through interviewing the staff and the residents who lived
and had a business in the construction area. The Sub-Committee
agreed to have the contractor 2 add more signboards as
suggested by the Sub-Committee.
3. Improvement of Air Quality Inside the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkon Line Station
The Sub-Committee recognized the guidance to improve
internal air inside the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
Station operated by Bangkok Metro Public Company Limited
as followed;
(1) properly increase air ventilation inside the station for
crowded hours
(2) usually clean the ventilation system in the station in
order to prevent bacteria
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ทั้งนี้ รฟม. ได้ดำ�เนินการลงพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2554 เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนของชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน และ
ได้นำ�ส่งรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนชุมชนหมู่บ้าน
เสริมสินให้ สผ. ต่อมา สผ. ได้นำ�เสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการผู้ ชำ � นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการร่วมกับเอกชน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
โดยคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการฯ มีความเห็นให้ รฟม. จัดทำ�ข้อมูล
ที่เป็นการชี้เฉพาะเจาะจงกรณีเรื่องร้องเรียนของชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน
พร้อมทั้งให้ รฟม. เสนอข้อมูลทั้งหมดที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการร้องเรียนของชุมชนหมู่บ้านเสริมสิน และเป็นสาระ
สำ�คัญประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำ�นาญการฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติใน
ลำ�ดับต่อไป
2. การตรวจสอบติ ด ตามผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่ ว ง ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ เมื่ อวั นที่ 4 เมษายน 2554
ประกอบด้วย
สัญญา 1 : บริเวณสถานีบางซ่อน ซึ่งมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน
ทับซ้อนกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซือ่ - ตลิง่ ชัน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
สัญญา 2 : บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำ�
เจ้าพระยา
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้อภิปรายร่วมกันในพื้นที่ก่อสร้าง
และสอบถามปั ญ หาอุ ป สรรคในการดำ � เนิ น งานโครงการทั้ ง 2
สั ญ ญาจากเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน และประชาชนที่ พั ก อาศั ย และ
ค้าขายบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติม โดยคณะอนุกรรมการฯ
ได้มีความเห็นให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญาที่ 2 เพิ่มป้ายแจ้งเตือน
“เขตก่อสร้าง” ที่บริเวณ Jetty เพื่อแจ้งให้เรือที่สัญจรผ่านไปมา
สังเกตเห็นได้ชัด ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 2 ได้เพิ่มเติมป้าย
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
3. การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้า โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
อากาศภายในสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ดังนี้
(1) เพิ่ ม อั ต ราการระบายอากาศภายในสถานี ม ากขึ้ น ให้
เหมาะสมเพียงพอต่อช่วงเวลาที่มีคนหนาแน่น
(2) ทำ�ความสะอาดระบบปรับอากาศพืน้ ทีต่ า่ งๆ ภายในสถานี
อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งกำ�เนิดของเชื้อแบคทีเรียรวม
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(3) ปรั บ เปลี่ ย นแผนการเปลี่ ย นแผ่ น กรองอากาศ ให้ มี
ความถี่มากขึ้น จากทุก 2 เดือน เป็นทุก 1 เดือน เพื่อควบคุมความ
สะอาดของอากาศภายนอกที่เข้าสู่ภายในสถานี
(4) เพิ่มเติมการทำ�ความสะอาดแผงแลกเปลี่ยนความร้อน
(Cooling coil) ของเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (AHU) และเครื่องส่ง
ลมเย็นเฉพาะที่ (Fan coil Unit) ด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อในทุกรอบ 3 เดือน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้บริษัทฯ เพิ่มเติมการ
บันทึกสภาพแวดล้อมระหว่างการตรวจวัด เช่น อุณหภูมิความชื้น
รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาในการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียรวมและ
เชื้อรารวม ให้สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง หรือการ
ทำ�ความสะอาด เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ความเหมาะสมของช่วงเวลาใน
การเปลี่ยนไส้กรองหรือทำ�ความสะอาด
4. การควบคุม กำ�กับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบผลการควบคุมกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำ�หรับ
รถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม รั ช มงคล ในช่ ว งเดื อ นมกราคม มิถุนายน 2554 และมอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) ใช้คำ�ว่า “ลักษณะน้ำ�ทิ้ง” แทนคำ�ว่า “คุณภาพน้ำ�ทิ้ง”
ในการรายงานผลการตรวจวัดลักษณะน้ำ�ทิ้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
และศูนย์ซ่อมบำ�รุง รวมทั้งขอให้มีการประชาสัมพันธ์การตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ เพื่อให้ผู้โดยสารและ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำ�เนินงานของ รฟม.
องค์ประกอบ
1. ผู้แทนคณะกรรมการ รฟม.
ประธานอนุกรรมการ
(ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)
2. ผู้ว่าการ รฟม.
รองประธาน
อนุกรรมการ
3. รองผู้ว่าการ ทุกท่าน
อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยผู้ว่าการ ทุกท่าน
อนุกรรมการ
5. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์
เลขานุการ
6. ผู้อำ�นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

(3) change air filter more often, from every 2 months to
every 1 month, in order to control the air hygiene that is flowing in  
(4) Clean the Cooling coil of AHU and Fan coil Unit using
Chemical Disinfectant every 3 months
The Sub-Committee agreed that the company should record
the environment condition during the measurement such as
temperature and humidity. They also reconsidered total bacteria
and fungal measurement to be related to the change of air filter
or cleaning and analyzed for appropriate schedule for the change
of air filter or cleaning.
4. Control, Direct and Handle the Procedure According to
Environment Impact Preventing Measure for the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line during January - June, 2011
The Sub-Committee received the results from controlling,
directing and handling according to the environment impact
preventing measures for the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
during January - June, 2011 and assigned Bangkok Metro Public
Company Limited to use terms “condition of waste water”
instead of “quality of waste water” in report on waste water
condition measuring that was done around the MRT stations
and maintenance facility. Moreover, the company was asked to
publicize the environment measurement result to the passengers
and the public.

Sub-Committee on Preparation of MRTA
Performance Agreement

Members
1. Representative from MRTA
Sub-Committee Chairman
Board of Directors (Representative
		 from Office of the National Economic
and Social Development
Board-NESDB)
2. MRTA Governor
Sub-Committee
Vice-Chairman
3. All Deputy Governor
Sub-Committee
4. All Assistant Governor
Sub-Committee
5. Director of Strategy
Secretary
Department
6. Director of Strategy and
Assistant Secretary
Planning Division

อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ
รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2. ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานอนุกรรมการมีอำ�นาจในการเจรจาต่อรองบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ รฟม. และผู้ว่าการ รฟม.
พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ� เนินงาน
ของ รฟม. ในนามของ รฟม. แล้วนำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม.
เพื่อทราบต่อไป

Duties & Authorities
1. To prepare MRTA performance agreement according to the
state enterprise performance evaluation system
2. To authorize the chairman or any other sub-committee
assigned by the chairman to negotiate with the State
of Enterprise Evaluation Commission and prepare a
performanceagreement 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.

ผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงฯ
ได้มีการประชุมเจรจากำ�หนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของ รฟม. ประจำ�ปีงบประมาณ 2554 ร่วมกับ คณะกรรมการ
จัดทำ�บันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ
ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด) จำ�นวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 และได้มี
การประชุมพิจารณาจัดทำ�ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของ รฟม. สำ�หรับปีงบประมาณ 2555 จำ�นวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2554 ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

Performance
In the fiscal year 2011, the Sub-Committee prepared and
discussed to determine MRTA’s performance agreement for
the fiscal year 2011. They, with the Board of Directors, made
memorandum of understanding and evaluated the state enterprise’s
performance with the representative from State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance, representative from Ministry of
Transportation and Communications and the consultant (Tris
Corporation Limited) for 1 time on November 26, 2010. Moreover,
there was a meeting held to draft a Key Performance Indicators
(KPIs) for MRTA performance evaluation for the fiscal year 2012
on June 21, 2011 before proposing to MRTA Board of Directors for
consideration. The MRTA Board of Directors approved it on July 13,
2011.

องค์ประกอบ
1. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
2. นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
3. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ
อัครประถมพงศ์
6. นายเธียร ศรีไพจิตร
7. นางสาวมัทนา เจริญศรี
8. รองผู้ว่าการ รฟม.
(กลยุทธ์และแผน)
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์

Sub-Committee on Risk Management

ประธานอนุกรรมการ   Members
1. Mr. Somsak Chotrattanasiri Sub-Committee Chairman
อนุกรรมการ
2. Mr. Rapeepan Sariwat
Sub-Committee
อนุกรรมการ
3. Mrs. Soithip Trisuddhi
Sub-Committee
อนุกรรมการ
4. Assoc. Prof. Tanit
Sub-Committee
อนุกรรมการ
Tongthong, Ph.D
5. Assist. Prof. Prasert
Sub-Committee
อนุกรรมการ
Arkraprathompongse
อนุกรรมการ
6. Mr. Thian Sriphaichit
Sub-Committee
อนุกรรมการ
7. Miss Matana Charensri Sub-Committee
8. MRTA Deputy Governor Sub-Committee
อนุกรรมการและ
(Strategy and Planning)      
เลขานุการ
9. Director of Strategy
Sub-Committee and
Department
Secretary
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รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามที่
คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2. ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ� ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธกี าร
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
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Duties & Authorities
1. To scrutinize risk management performances as assigned
by MRTA Board of Directions 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 polities 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.

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Performance
In the fiscal year 2011, the Sub-Committee on Risk
ได้มีการพิจารณาผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการบริหาร Management scrutinized the risk analysis, measurement and
จัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ รฟม. เพื่อให้การดำ�เนินงาน management for the organization and gave remarks and
ขององค์ ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ใน suggestions for MRTA Risk Management for effective operation
ปีงบประมาณ 2554 การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถทำ�ให้ of the organization. In the fiscal year 2011, the risk management
องค์กรบรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงาน 14 เป้าหมาย จากเป้าหมาย enabled the organization to achieve its 14 operational goals
การดำ�เนินงาน 14 เป้าหมาย โดยการบริหารความเสี่ยงสามารถ from 14 goals. The risk management was able to create
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในด้านการเงินและมิใช่การเงินอย่าง additional monetary or non - monetary value to the organization.
ชัดเจน โดยทำ�ให้รายได้จากธุรกิจบริการ และจากการใช้ประโยชน์ As the result, the income from business, services and property
สินทรัพย์สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และสูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ utilization was higher than the target and it was higher than the
2553 ประมาณร้อยละ 23.63 สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง fiscal year 2010 for 23.63%. It was able to manage the risk related
ของอั ต ราแลกเปลี่ ยนในโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วงได้โดยไม่ มี to currency rate in the Purple Line Project without cost, and create
ค่ า ใช้ จ่ า ยและได้ ส ร้ า งผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รเพิ่ ม เติ ม เป็ น benefits to the organization for 61.42 million baht in addition.
จำ�นวนเงิน 61.42 ล้านบาท สามารถบริหารจัดการให้จำ�นวนผู้โดยสาร It was able to increase the numbers of passengers as well for
สูงขึ้น ร้อยละ 5.52 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้และสูงกว่าทุกปี 5.52% which is higher than the target and all the previous years.
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการได้มอบหมายให้ รฟม. ศึกษา Moreover, the Sub-Committee assigned MRTA to study and
กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการกำ�ไรจากการทำ�สัญญาซื้อขาย determine guidance for profit management from forward
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) contract with Krung Thai Bank Public Company Limited and
ของการเบิกจ่ายเงินกู้ JICA สำ�หรับค่าจ้างงานโยธาและที่ปรึกษา JICA loan payment for civil works construction and consultant fee
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - of the Purple Line Project : Bang Yai - Ratburana Bang Yai บางซื่อ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รฟม.
Bang Sue Section according to MRTA’s law, regulation and
related rules.

อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานขององค์กรมีความสอดคล้อง
กับนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานที่กำ�หนด
3. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางที่กำ�หนด
อย่างต่อเนื่อง
4. รายงานการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และ
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการ รฟม.
ได้ทราบเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะ
อนุกรรมการ
6. ดำ�เนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีมีการประชุม 3 ครั้ง โดยได้พิจารณาเห็นชอบจัดให้มีกิจกรรมส่ง
เสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายใน รฟม. สำ�หรับปีงบประมาณ
2554 โดยดำ�เนินการประกวดแต่งคำ�ขวัญในเรื่องเกี่ยวกับความ
โปร่งใส และได้พิจารณา (ร่าง) คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
รฟม. การประเมินผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี แผนดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประจำ�ปี
งบประมาณ 2555 คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้มีการ
ติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้
พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาล
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้
คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และผูบ้ ริหารระดับสูงของ รฟม.
ได้ดูงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานของ รฟม.

Sub - Committee on Good Governance

Members
1. Mr. Pongpanu Svetarundra

   Sub-Committee
Chairman
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee

2. Mr. Chairat Joomwong
3. Mr. Kulit Sombatsiri
4. MRTA Deputy Governor
(Strategy and Planning)
5. MRTA Deputy Governor (Administration) Sub-Committee
6. Director of Office of the Governor     Sub-Committee
7. Director of Strategy Department       Sub-Committee
and Secretary
Duties & Authorities
1. Policy making and specifying the direction to undertake
activities for good corporate governance and corporate social
responsibilities.
2. To supervise the organization’s activities to be in
compliance with the specific policy and direction.
3. To continuously promote any activities regarding the
specific policy and direction.
4. Regularly report to the MRTA Board of Directors about
any activities related to good governance and corporate
social responsibility.
5. To nominate the working group to support the work
of the Sub-Committee.
6. To operate any other action as assigned by the MRTA
Board of Directors.
Performance
In the fiscal year 2011, the Sub-Committee on Good
Governance held 3 meetings and agreed to hold a
promoting good governance activity within MRTA for the fiscal
year 2011 through a slogan competition with regard to
accountability. They also made a decision for MRTA Good
Governance Manual (draft), performance evaluation according
to Good Governance Key Performance Indicators (KPIs) and
Good Governance operational plan for the fiscal year 2012. The
Sub-Committee on Good Governance regularly monitored the
operational results and encouraged the employees to know and
understand ethics and good governance including various
activities in order to show their social and environment
responsibilities. Moreover the Sub-Committee on Good
Governance and MRTA executives visited the Siam Cement Group
to learn more about the Good Governance and corporate social
responsibility and use it as guidance for MRTA operations.   
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คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบ
1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
อนุกรรมการ
3. นายกุลิศ สมบัติศิริ
อนุกรรมการ
4. รองผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
(กลยุทธ์และแผน)
5. รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) อนุกรรมการ
6. ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักผู้ว่าการ อนุกรรมการ
7. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายกลยุทธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์ประกอบ
1. นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
2. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
3. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
4. นายอุทัย ไสยสาลี
5. นายภคพล เพ็ชรกิ่ง
6. นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
7. รองผู้ว่าการ รฟม. (ปฏิบัติการ)
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ
และบริหารสินทรัพย์
9. ผู้อำ�นวยการกองวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ

ประธาน
คณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดำ�เนินธุรกิจตามทีค่ ณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
2. ให้ค�ำ ปรึกษาคำ�แนะนำ�  ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรือ่ งการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หรือการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ได้มีการ
ประชุมรวม 6 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
2. ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
3. ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554
4. ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554
5. ครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554
6. ครั้งที่ 6/2554  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554

Sub-Committee on Business Development

Members
1. Mr. Vicharn Kunagulsawat
2. Mr. Pongpanu Svetarunda
3. Mr. Chairat Joomwong
4. Mr. Uthai Saiyasarlee
5. Mr. Pakapol Pechking
6. Mr. Chatchai Tipsunave
7. MRTA Deputy Governor
(Operations)
8. Director of Business and
Property Management
Department
9. Director of Business Planning
		 and Development Division

Sub-Committee Chairman
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee and
Secretary
Sub-Committee and
Assistant Secretary

Duties & Authorities
1. To scrutinize the issues related to business development,
property development and business management as assigned
by MRTA Board of Director oras requested by MRTA.
2. To provide advice or suggestion and determine
measures or resolution to solve the problems on business
development, property development or business management
to be compliance with the polity 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.
Performance
In the fiscal year 2011, the Sub-Committee on Business
Development held 6 meetings as followed;
1. 1/2011 on Monday, 31 January 2011
2. 2/2011 on Tuesday, 8 February 2011
3. 3/2011 on Wednesday, 15 June 2011
4. 4/2011 on Monday, 11 July 2011
5. 5/2011 on Tuesday 9 August 2011
6. 6/2011 on Friday, 16 September, 2011

ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม 7
ครั้ง ได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาสิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการบริการสื่อสาร
โฆษณาผ่านระบบ Passenger Information Display (IDP)
2. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการจ้าง ที่ปรึกษา พ.ศ. ...
3. การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ได้รับการสรรหาเป็น
ผู้ว่าการ รฟม.
4. การใช้อำ�นาจเข้าครอบครอง ขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
5. ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการมอบอำ�นาจให้กระทำ�กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวกับบุคคล
ภายนอกแทนผู้ว่าการ พ.ศ...

Sub-Committee on Legal Affairs
and Regulations

Members
1. Mr. Athapol Yaisawang

Sub-Committee
Chairman
2. Mr. Chairat Joomwong
Sub-Committee
3. Mr. Kijja Kaewpankan
Sub-Committee
4. Mr. Korplarp Apaipakdi
Sub-Committee
5. Lt. Charnvirote Rattanaprasert
Sub-Committee
6. Mr. Poramate Intarachumnum
Sub-Committee
7. Mr. Pongpichet Chantarapornkit
Sub-Committee
8. Mr. Wanchat Choonhathanorm
Sub-Committee
9. Mr. Phakapol Pechking
Sub-Committee
(To replace Mr. Amporn Liengnoi since 13th January 2011)
10. MRTA Deputy Governor (Administration) Sub-Committee
11. Director of Legal Affairs Department Sub-Committee and
Secretary
12. Director of Juristic Act Division
Sub-Committee and
Assistant Secretary
Duties & Authorities
1. To give advice or suggestion and scrutinize for draft
legislation, draft regulations and draft rules and to consider
and give judgment 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.
Performance
In the fiscal year 2011, the Sub-Committee held 7 meetings
with the agendas as followed;
1. Consideration for commercial development right using
communication and advertisement system via Passenger Information
Display (IDP).
2. Draft MRTA Regulation on employment of advisers B.E. …  
3. Consideration for education degrees of the candidates of
MRTA Governor
4. To exercise right to seize, move properties and demolish
buildings on the expropriated land according to Section 13 of
Expropriation of Immovable Property Act B.E.2530
5. Draft MRTA regulation on mandate for specific activity
related to the outsiders on behalf of the Governor B.E. ...
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คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
องค์ประกอบ
1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
ประธาน
อนุกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
อนุกรรมการ
3. นายกิจจา แก้วปานกัน
อนุกรรมการ
4. นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์
อนุกรรมการ
5. ร้อยโท ชาญวิโรจน์ รัตนประเสริฐ
อนุกรรมการ
6. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
อนุกรรมการ
7. นายพงษ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ
อนุกรรมการ
8. นายวันฉัตร ชุณหถนอม
อนุกรรมการ
9. นายภคพล เพ็ชรกิ่ง
อนุกรรมการ
  (แทนนายอัมพร เหลียงน้อย ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2554)
10. รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร)
อนุกรรมการ
11. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
12. ผู้อำ�นวยการกองนิติการ
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และพิจารณากลัน่ กรองร่างกฎหมาย
ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาและวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่สำ�คัญแก่ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย
หรือตามที่ รฟม. ร้องขอ
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6. การขอให้ ร ะงั บ และยกเลิ ก และขอทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการสรรหาผู้ว่าการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
7. การพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ไขข้อบังคับ รฟม. ใน
การให้อำ�นาจแก่ คณะกรรมการ รฟม. ปรับลดค่าตอบแทนการ
ใช้พื้นที่ของรฟม. กรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
ขอปรับลดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ของ รฟม. บริเวณศูนย์ซ่อม
บำ�รุงห้วยขวาง ด้านทิศใต้ จำ�นวนประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 83 ตาราง
เพื่อเป็นอู่จอดรถโดยสาร
8. การร้องขอให้ถอนอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ�ที่ 1160/2546
ระหว่าง นางพร้อมพร ศิริพัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ผู้ฟ้องคดี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 1 รฟม. ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี
9. ร่ า งระเบี ย บการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง และพิจารณาเงินเดือนของ
พนักงานผู้มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ พ.ศ. ...
10. ร่ า งข้ อ บั ง คั บการรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

6. Request to terminate and cancel and ask for the
information related to selection of MRTA Governor according
to the Official Information Act.
7. Consider the possibility to review MRTA regulation
authorizing the Board of Directors to give discount on the
rent fee of MRTA’s premises. In the case that Bangkok Mass
Transit Authority (BMTA) requested for the land use’s fee
discount at the Southern of the Depot at Huai Khwang for
14 Rais 1 Ngan 83 Square Wah which is used as bus parking.
8. Request to withdraw the appeal for Black case number
1160/2546 between Mrs. Promporn Siripat and other five people as
the prosecutors, and Expressway Authority of Thailand and MRTA as
the defendants.
9. Draft regulations of Mass Rapid Transit Authority of
Thailand on criteria for employment, designation and salary
consideration for experienced employee or experts B.E....
10. Draft regulations of Mass Rapid Transit Authority of
Thailand for receiving money or properties donated to MRTA B.E. ….

คณะกรรมการประสานงานสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
องค์ประกอบ
1. ผู้ว่าการ รฟม.
ประธานกรรมการ
2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
กรรมการ
3. นายยืนยง ตั้งเปรมศรี
กรรมการ
4. ผู้บัญชาการสำ�นักงานกฎหมาย กรรมการ
และสอบสวน
5. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา
กรรมการ
6. นายดนุชา พิชยนันท์
กรรมการ
7. นายคมสันต์ โชติประดิษฐ์
กรรมการ
8. นายสุรชัย สุวรรณแสน
กรรมการ
9. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
เลขานุการ
อำ�นาจหน้าที่
1. ติดตามกำ�กับดูแลให้มกี ารดำ�เนินงานตามทีก่ �ำ หนดในสัญญา
2. รายงานผลการดำ�เนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขต่อรัฐมนตรี กระทรวงเจ้าสังกัดทราบ
ระยะเวลาทีจ่ ะต้องรายงานตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ประสานงานกำ�หนด แต่ต้องไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

Board of Committee on Contract
Coordination of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project

Members :
1. MRTA Governor
Committee Chairman
2. Mr. Poomisak Aranyakasemsuk Committee
3. Mr. Yuanyong Tangpremsri
Committee
4. Commissioner of Office
Committee
Of Legal Affairs
5. Mr. Witoon Hatairattana
Committee
Committee
6. Mr. Danucha Pichayanand
7. Mr. Khomsan Chotipradit
Committee
8. Mr. Surachai Suwansaen
Committee
9. Director of Operations Department Secretary
Duties & Authorities
1. To monitor and inspect the operation to be compliance
with the contract.
2. To report the working performance, progress, problem and
solution to the responsible Minister.
Duration for the report as stated in 2 is determined by the
Board of Committee, but it must not exceed 6 months per each
report.

ผลการดำ�เนินงาน
ในปี ง บประมาณ 2554 คณะกรรมการประสานงานสั ญ ญา
โครงการฯ ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 มกราคม 2554
2. ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

Performance
In the fiscal year 2011, Board of Committee held 2 meetings as
followed;
1. 1/2011 on January 25, 2011
2.  2/2011 on July 22, 2011

คณะอนุกรรมการกำ�หนดแผนงาน
และติดตามงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Sub-Committee on Land Acqusition Planning
and Monitoring

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

นายกิจจา แก้วปานกัน
นายไชยวุฒิ รุจจนเวท
นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
นายชำ�นาญ ชาดิษฐ์
นายวันฉัตร ชุณหถนอม
รองผู้ว่าการ รฟม.
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
8. ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.
อนุกรรมการ
(นายโชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท์)
9. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุกรรมการ
10. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายกฎหมาย
อนุกรรมการ
11. นายบุญอนันต์ สัตยานุรักษ์
อนุกรรมการ
12. ผู้อ�ำ นวยการกองแผนงาน
อนุกรรมการ
จัดกรรมสิทธิ์
และเลขานุการ
13. หัวหน้าแผนกประเมินผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
และรายงาน กองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์
อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�กับดูแล กำ�หนดแผนงาน เร่งรัด ติดตามและประสานงาน
การดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนงาน
2. ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ�  ตลอดจนกำ�หนดวิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อให้ รฟม. สามารถ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำ�หรับการดำ�เนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสี ม่ ว ง บางใหญ่ - ราษฎร์ บู ร ณะ ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ ได้ตามแผนงาน
3. รายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบทุกเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือ
ตามที่ รฟม. ร้องขอ

Members
1. Mr. Chairat Joomwong

Sub-Committee
Chairman
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee
Sub-Committee

2. Mr. Kijja Kaewpankan
3. Mr. Chaivut Rujjanavej
4. Mr. Sunthorn Subtantikun
5. Mr. Chamnan Chadit
6. Mr. Wanchat Chunhathanorm
7. MRTA Deputy Governor
    (Engineering and Construction)
8. MRTA Assistant Governor
Sub-Committee
    (Mr. Chotisak Visessuranand)
9. Director of Land Acquisition
Sub-Committee
    Department
10. Director of Legal Affairs Department Sub-Committee
11. Mr. Boonanant Satyanurak
Sub-Committee
12. Director of Land Acquisition         Sub-Committee and
Planning Division
Secretary
13. Chief of Evaluation and Report Assistant Secretary
Section, Land Acquisition Planning
Division
Duties & Authorities
1. To handle, determine, quicken, inspect and coordinate for
land acquisition according to the working plan.
2. To provide advice, suggestion and solution for problem
solving and difficulties related to the land acquisition so that
MRTA is able to complete the process for the Purple Line Project:
Bang Yai - Ratburana (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 - Sa Pan Mai and
Bearing - Samut Prakarn Sections according to the plan.
3. To make operational report for MRTA Directors monthly.
4. To consider any other issues as assigned by the MRTA Board
of Directors or requested by MRTA.
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องค์ประกอบ
1. นายชัยรัตน์ จุมวงษ์
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ผลการดำ�เนินงาน
ปีงบประมาณ 2554 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมี
การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. เรือ่ ง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการดำ�เนินงานจัดกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง บางใหญ่ - ราษฎร์บรู ณะ ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ
2. เรือ่ ง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการดำ�เนินงานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
3. เรือ่ ง ขอความเห็นชอบการปรับแผนการดำ�เนินงานจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินโครงรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ
4. การใช้อำ�นาจเข้าครอบครอง ขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
5. ผลการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับและคณะอนุกรรมการกำ�หนดแผนงานและติดตาม
งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553 เรื่องการ
ใช้อำ�นาจเข้าครอบครอง ขนย้ายทรัพย์สินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
6. เรือ่ ง ขอความเห็นชอบขยายกรอบวงเงินสำ�หรับค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการดำ�เนินการจัดทำ�บันทึก
การรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 กรณีที่ รฟม.ได้ดำ�เนินการ
วางเงินค่าทดแทนไว้แล้วสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
8. เรื่อง การดำ�เนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการ PMC
ตามข้ อ กำ � หนดใน Terms of Reference (TOR) ข้ อ 4.2.3
“Coordination of Works Areas” โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ พร้อมปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไข ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554
9. เรื่อง การดำ�เนินงานของที่ปรึกษาบริหารโครงการ PMC
โครงการรถไฟฟ้ า สายสี น้ำ � เงิ น ช่ ว งหั ว ลำ � โพง - บางแค และ
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ พร้อมอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ประจำ�เดือน
มิถุนายน 2554

Performance
In the fiscal year 2011, there were 10 meetings with
the following agendas;
1. Asking for approval for adjustment of land acquisition
plan for the Purple Line Project : Bang Yai - Ratburana (Bang
Yai - Bang Sue Section)
2. Asking for approval for adjustment of land acquisition plan
for the Green Line Project : Bearing - Samut Prakarn Section.
3. Asking for approval for adjustment of land acquisition plan
for the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Kae and Bang
Sue - Tha Phra Sections.
4. To exercise right to seize, move and demolish any
building on expropriated land according to Section 13 of
Expropriation of Immovable Property Act B.E.2530.
5. Meeting results between the Sub-Committee on Legal
Affairs and Regulations and the Sub-Committee on Planning
and Monitoring Land Acquisition on December 13, 2010 about
procession, moving and demolishing building on expropriated
land according to Section 13 of Expropriation of Immovable
Property Act B.E.2530.
6. Approval for extension of financial amount for cost of Land
Acquisition, for the Green Line Project : Bearing - Samut Prakan
Section.
7. Approval for record making procedure in order to
record any compensation received according to according to
Expropriation of Immovable Property Act B.E.2530 in the case
that MRTA has already determined the compensation for the    
Purple Line Project : Bang Yai - Ratburana (Bang Yai - Bang Sue
Section)
8. Operation of Project Consultant PMC according to the
Terms of Reference (TOR) Clause 4.2.3 “Coordination of Works
Areas” for the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Kae and
Tao Poon - Tha Phra Sections; including difficulties and solutions
for May 2011.
9. Operation of Project Consultant for PMC for the Blue Line
Project : Hua Lamphong - Bang Kae and Tao Poon - Tha Phra
Sections; including difficulties and solutions for June 2011.

The Committee for Selection of a private Investor for the
Suppy of M&E System and O&M Service for the Purple
Line Project : Bang Yai – Bang Sue Section
Members
1. Mr. Chaisit Gururatana
Committee Chairman
MRTA Deputy Governor
(Engineering and Construction)
2. Mrs. Siriporn Luangnual
Committee
Representative from Ministry
of Finance
3. Miss Jaruvan Hengtrakool
Committee
Representative from Office of
the Council of State
4. Mr. Samphan Sarathana
Committee
Representative from Office of the
Attorney General
5. Mr. Chanvit Amatamatucharti Committee
Representative from Office of
the National Economic and Social
Development Board
6. Mr. Siranon Sakolwithayanon
Committee
Representative from Bureau of
the Budget
7. Mr. Vuttikrai Leewiraphan
Committee
Representative from Ministry
of Commerce
8. Mr. Udom Puasakul
Committee
Representative from Ministry
of Interior
9. Assoc. Prof. Itthichai
Committee
Arungsrisangchai
Committee
10. Mr. Vithool Jearkjirm
11. Assoc. Prof. Virach
Committee
Aphimeteetamrong
12. Director of Electrical and
Committee and
Mechanical Engineering
Secretary
Department
Duties & Authorities
1. The Committee is authorized according to Section 14
and other related Section, Private Participation in State
Undertaking Act, B.E. 2535.
2. To perform any other action as assigned by MRTA
Governor.
Performance
In the fiscal year 2011, The committee for selection of
a private Investor for the Supply of M&E System and O&M Service
for the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section held 24
meetings.
.

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
รับจ้างดำ�เนินกิจการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
องค์ประกอบ
1. นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าการ รฟม.
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
2. นางศิริพร เหลืองนวล
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวง
การคลัง
3. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
กรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรม
การกฤษฎีกา
4. นายสัมพันธ์ สาระธนะ
กรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
5. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
กรรมการ
ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
กรรมการ
7. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
8. นายอุดม พัวสกุล
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ อิทธิชัย
อรุณศรีแสงไชย
10. นายวิฑูร เจียกเจิม
กรรมการ
กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ วิรัช
อภิเมธีธำ�รง			
12. ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
กรรมการ
และเครื่องกล
และเลขานุการ
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
มาตรา 14 และที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการ รฟม. มอบหมาย
ผลการดำ�เนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุน
ระบบรถไฟฟ้าฯ ได้มีการประชุมจำ�นวน 24 ครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้ า
และรับจ้างดำ�เนินกิจการโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน�้ำ เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ
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องค์ประกอบ
1. นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
รองผู้ว่าการ รฟม.
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
2. นางศิริพร เหลืองนวล
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
3. นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4. นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง
ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด
5. นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
6. นายสิรนนท์ สกลวิทยานนท์
ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
7. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
8. นายอุดม พัวสกุล
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
9. รองศาสตราจารย์ อิทธิชัย
อรุณศรีแสงไชย
10. รองศาสตราจารย์ นพดล
เพียรเวช
11. นายชาญ ธาระวาส
12. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที			
่
1. ให้ ค ณะกรรมการมี อำ � นาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า
ด้ ว ยการให้ เ อกชนเข้ า ร่ ว มงานหรื อ ดำ � เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2535 มาตรา 14 และที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้ว่าการ รฟม. มอบหมาย

The Committee for Selection of a private Investor for
the supply of M&E System and O&M Service for
the Blue Line Project :
Hua Lamphong - Bang Kae and
Tao Poon – Tha Phra Sections
Members
1. Mr. Chaisit Gururatana
Committee
MRTA Deputy Governor
Chairman
(Engineering and Construction)
2. Mrs. Siriporn Luangnual
Committee
Representative from Ministry
of Finance
3. Miss Jaruvan Hengtrakool
Committee
Representative from Office of
the Council of State
4. Mr. Wattana Swasthong
Committee
Representative from Office of
the Attorney General
5. Mr. Poomjai Attanand
Committee
Representative from Office of
the National Economic and Social
Development Board
6. Mr. Siranond Sakolwittayanond
Committee
Representative from Bureau of
the Budget
7. Mr. Vuttikrai Leewiraphan
Committee
Representative from Ministry
of Commerce
8. Mr. Udom Puasakul
Committee
Representative from Ministry of Interior
9. Assoc. Prof. Itthichai Arungsrisangchai Committee
10. Assoc. Prof. Noppadol Pienwech
Committee
Committee
11. Mr. Chan Tharawas
12. Mr. Peerayudh Singpatanakul
Committee and
MRTA Assistant Governor
Secretary
Duties & Authorities			
1. The Committee is authorized according to Section
14 and other related Section, Private Participation in State
Undertaking Act, B.E. 2535.
2. To perform any other action as assigned by MRTA
Governor.

รายนามผูบริหาร รฟม. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
MANAGEMENT TEAM (As of 30 September 2011)
นายรณชิต แยมสอาด

รองผูวาการฯ(ปฏิบัติการ)
รักษาการแทนผูวาการฯ
Mr. Ronnachit Yaemsaard
Deputy Governor (Operations)
Acting Governor

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน

นางกฤตยา สุมิตนันท

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูชวยผูวาการฯ
Mrs. Kritaya Sumitanant
Assistant Governor
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นายโชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท

รองผูวาการฯ(วิศวกรรมและกอสราง)
รองผูวาการฯ(บริหาร)
รักษาการ รองผูวาการฯ (กลยุทธและแผน) Mr. Chotisak Wisedsuranun
Mr. Chaisit Gururatana
Deputy Governor (Administration)
Deputy Governor (Engineering and
Construction) Acting Deputy Governor
(Strategy and Planning)

นายพีระยุทธ สิงหพัฒนากุล
ผูชวยผูวาการฯ
Mr. Peerayudh Singpatanakul
Assistant Governor

สถาปนิกอาวุโส 12 ประจํา รผว.
Mr. Boonanun Sathayanuruk
Senior Architecture 12

นายธเนศ เรืองรอง

พนักงานบริหารอาวุโส 12 ประจํา ผวก.
Mr.Dhanesh Ruangrong
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 12

น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล

ผูอํานวยการกองอํานวยการ
Miss Sirithida Thammakul
Director of Administrative Affairs
Division

นายกนกกัณฑ ศิริชนะ

ผูชํานาญการ 12 ประจํา รผบ.
Mr. Kanokkan Sirichana
Specialist 12

นางกมลทิพย ดวงสม

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ
Mrs. Kamoltip Duang-som
Director of Public Relations Division

นายคมทัศน ชัยภักดี

ผูอํานวยการสํานักผูวาการ
Mr. Comtasana Chaipakdee
Director of Ofﬁfﬁice of the Governor

นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา

ผูอํานวยการกองกิจกรรมพิเศษ
Mr. Chavalit Sirisakvatana
Director of Special Affairs
Division
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นายบุญอนันต สัตยานุรักษ
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รายนามผูบริหาร รฟม. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
MANAGEMENT TEAM (As of 30 September 2011)
นายจีระศักดิ์ ชินรุงเรือง

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
Mr. Jerasak Chinrungruang
Director of Audit Ofﬁce

นายฤทธิกา สุภารัตน

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูอํานวยการฝายกลยุทธ
Mr. Rithika Suparat
Director of Strategy Department

56

นายอํานวย อัคคะเดชอนันต

ผูอํานวยการกองตรวจสอบทั่วไป
Mr. Amnuay Akkadechanunt
Director of General Audit Division

น.ส.บุษกร อยูสุข

ผูอํานวยการกองกลยุทธ
และแผนงาน
Miss Budsakorn Yusook
Director of Strategy and Planning
Division

น.ส.กันตา ชิวภักดี

นายยงยุทธ บุญศิริวิบูลย

ผูอํานวยการกองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
Mr. Yongyouth Boonsirivibul
Director of Account and Finance
Audit Division

พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการ
หัวหนาแผนกนโยบายและแผน
Miss Kanta Chiwapakdee
Senior Administrative Offﬁiﬁcer 11
Acting Chief of Policy and Planning
Section

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

ผูอํานวยการกองประเมินผล
และบริหารผลการดําเนินงาน
Mr. Sitthiporn Songcharoen
Director Evaluation and Performance
Management Division

ผูอํานวยการฝายวิชาการ
Mr. Theeraphan Tachasirinugune
Director of Technical Department

นายประพนธ ชนะกิจจานุกิจ

นายสมประสงค สัตยมัลลี

ผูอํานวยการกองวิชาการ
Mr. Somprasong Suttayamully
Director of Technical Division

น.ส.จารุณี รัตนางกูร

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการกองบัญชี
Mr. Prapon Chanakitjanukit
Miss Jarunee Rattanangkoon
Director of Accounting and Finance Director of Accounting Division
Department

นายถนอม รัตนเศรษฐ

วิศวกรอาวุโส 10 รักษาการผูอํานวยการ
กองสิ่งแวดลอม
Mr. Tanom Rattanasate
Senior Engineer 10, Acting Director of
Environment Division

นางนวลศรี รักษมณี

ผูอํานวยการกองการเงิน
Mrs. Nuansri Rukmanee
Director of Finance Division

นางพวงหยก บุญถนอม

ผูอํานวยการกองงบประมาณและเงินกู
Mrs. Pouangyok Boonthanom
Dicrector of Budgeting and
Loan Division
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นายธีรพันธ เตชะศิรินุกูล
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รายนามผูบริหาร รฟม. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
MANAGEMENT TEAM (As of 30 September 2011)
นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์

นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ

นายทวิช พึ่งตน

นายสุชิน ศศิประภากุล

นายวนัท สุจริตธรรมธร

นายธีระพล อดิสร

ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมโยธา
และสถาปตยกรรม
Mr. Chansak Sirisith
Director of Civil Engineering
and Architecture Department

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมไฟฟาและ
เครื่องกล
Mr. Suchin Sasiprapakul
Director of Electrical and
mechanical Engineering Department
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ผูอํานวยกองวิศวกรรมโยธา
Mr. Vijit Santipatanakij
Director of Civil Engineering
Division

ผูอํานวยการกองวิศวกรรม
ระบบรถไฟฟา
Mr. Wanat Sucharitdhammadhorn
Director of M&E System
Engineering Division

ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม
Mr. Thavit Pungton
Director of Architecture Division

ผูอํานวยการกองวิศวกรรมไฟฟา
เครื่องกล
Mr. Theeraphon Adisorn
Director of Electrical and
Mechanical Engineering Division

นายสัจจพงศ สนั่นเสียง

น.ส.ปรียานุช ตันธนสาร

นายกิตติกร ตันเปาว

นายสาโรจน ต.สุวรรณ

นายภคพงศ ศิริกันทรมาศ

นายบดินทร บูรณอภิรักษกุล

นายประสิทธิ์ เกลี้ยงเกิด

นายธานินทร นิรมานสกุล

ผูอํานวยการกองบริหารงาน
กอสราง 3
Mr. Pakapong Sirikantaramas
Director of Construction
Management Division 3

พนักงานบริหารอาวุโส 11
Miss Preeyanuch Tantanasarn
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
Mr. Bordin Boorana-apirakkul
Director of Operations
Department

ผูอํานวยการกองบริหารงาน
กอสราง 1
Mr. Kittikorn Tanpao
Director of Construction
Management Division 1

ผูอํานวยการกองเดินรถ
Mr. Prasit Kleangkerd
Director of System Operations
Division

ผูอํานวยการกองบริหารงาน
กอสราง 2
Mr. Sarot T.Suwan
Director of Construction
Management Division 2

ผูอํานวยการกองบํารุงรักษา
Mr. Tanin Niramarnsakul
Director of Maintenance
Division
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ผูอํานวยการฝายบริหารงานกอสราง
Mr. Sujjapong Snunsieng
Director of Construction
Management Department
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รายนามผูบริหาร รฟม. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
MANAGEMENT TEAM (As of 30 September 2011)
นายปานเทพ ศรีไสว

นายทวีศักดิ์ สันโดษ

นายสุจินต สมบูรณศิลป

นายอดุลยเวทย จิตรประเสริฐ

นายเจติยะ จันทวงศ

นายชัยยศ ณ นคร

นายศุภณัฏฐ ภัทรชูตินันทน

นายธงชัย มังครักษ

ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Mr. Panthep Srisavai
Director of Land Acquisition
Department
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ผูอํานวยการกองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 3
Mr. Jaytiya Jantawong
Director of Land Acquisition
Division 3
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ผูอํานวยการกองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์
Mr. Taweesak Sundos
Director of Land Acquisition
Planning Division

พนักงานบริหารอาวุโส 11
รักษาการหัวหนาแผนกสอบสวนสิทธิ์ 1
Mr. Chaiyot Nanakhon
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11,
Acting Chief of Land Rights
Investigation Section 1

ผูอํานวยการกองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1
Mr. Suchint Somboonsilp
Director of Land Acquisition
Division 1

พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการ
หัวหนาแผนกสํารวจและประเมินราคา 1
Mr. Supanutt Putrchootinuntn
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11,
Acting Chief of Surveying and
property Appraisal Secting 1

ผูอํานวยการกองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 2
Mr. Adulvet Chitprasert
Director of Land Acquisition
Division 2

พนักงานบริหารอาวุโส 11
รักษาการหัวหนาแผนกสํารวจ
และประเมินราคา 2
Mr. Tongchai Mungkarak
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11,
Acting Chief of Surveying and
property Appraisal Secting 2

ผูอํานวยการฝายรักษาความปลอดภัย
และกูภัย
Pol.Lt.Col. Anusilp Sirivejchapan
Director of Security and Rescue
Department

พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ

นางนวลสมร ขมะสุนทร

พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mrs. Nuansmorn Khamasundara
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11

พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรม
การรักษาความปลอดภัยและดบั เพลิง-กูภ ยั
Pol.Col. Chokchai Yimpong
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11,
Acting Director of Security, Fire
and Rescue Training Institute

นายสิทธิพร ทรงเจริญ

นายรวีวัฒน รัตนเสน

ผูอํานวยการกองรักษาความปลอดภัย
Mr. Raveewat Ratanasen
Director of Security Division

ผูอํานวยการกองประเมินผล
และบริหารผลการดําเนินงาน
รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr. Sitthiporn Songcharoen
Director Evaluation and Performance
Management Division Acting Director
of Information Technology Center

ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย โควาวิเศษสุต

ผูอํานวยการกองกูภัย
Pol.Capt. Sakchai Chovavisessut
Director of Rescue Division

นางชูศิลป นราภินนท

พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบัติหนาที่
ผูอ าํ นวยการสํานักงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
Mrs. Chusilp Naraphinonta
Senior Administrative Ofﬁfﬁicer 11 Acting
Director of Safety Occupational Health
and Environment Ofﬁfﬁice
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พ.ต.ท.อนุศิลป สิริเวชชะพันธ
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รายนามผูบริหาร รฟม. (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
MANAGEMENT TEAM (As of 30 September 2011)
น.ส.อรทัย ลาภรัตนากุล

ผูอํานวยการฝายธุรกิจและบริหาร
สินทรัพย
Miss Auratai Laprattanakul
Director of Business and property
Management Department

นางณฐมณ บุนนาค

ผูอํานวยการกองวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ
Mrs. Natamon Bunnak
Director of Business Planning and
Development Divison

นายวีรพงศ พัฒนะพันธุ
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ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
Mr. Weerapong Puttanapun
Director of Legal Affairs
Department
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นายธนะรัตน อนชัยยะ

ผูอํานวยการกองบริหารธุรกิจและ
สินทรัพย
Mr. Tanarutana Ounchaiya
Director of Business and Property
Management Division

นายพงษศักดิ์ เวชสิทธิ์

ผูอํานวยการกองนิติการ
Mr.Pongsak Wedchasit
Director of Juristic Act Division

นายธันวา อาธารมาศ

ผูอํานวยการกองบริหารสัมปทาน
Mr. Tanwa Artaramas
Concession Management
Division

นายวิชัย ศักดิ์ศิรินุกูล

ผูอํานวยการกองคดีและวินัย
Mr. Vichai Saksirinukul
Director of Litigation and Disciplinary
Division

ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป
Mrs. Yuppadee Chaiyapakdee
Director of General Administration
Department

นายสุทัศน สิขเรศ

ผูอํานวยการกองพัฒนาบุคลากร
และระบบงาน
Mr. Suthad Sikares
Director of Human Resource and
Work System Development Division

นายรัชพล สุขสด

พนักงานบริหารอาวุโส 11
Mr. Ratchaphol Suksod
Senior Administrative Offﬁiﬁcer 11

นางทวีพร รุงรักษอดิศัย

ผูอํานวยการกองบริหารพัสดุ
Mrs. Taveporn Roongruxadisai
Director of Supply Division

นางพรทิพย เจริญรุงรัตน

ผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล
Mrs. Pornthip Charoenrungrat
Director of Human Resource Division

น.ส.ดารณี สนทนา

ผูอํานวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
Miss Daranee Sontana
Director of Ofﬁfﬁice Building and
Vehicles Division
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นางยุพดี ชัยภักดิ์
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รายนามผู้บริหารปัจจุบัน
(ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2555)

					

MANAGEMENT TEAM OF MRTA (AS OF 14 JUNE 2012)

ผู้ว่าการ Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
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นางกฤตยา
Mrs. Kritaya
นายพีระยุทธ
Mr. Peerayudh
นายรณชิต
Mr. Ronnachit
นายชัยสิทธิ์
Mr. Chaisit
นายประพนธ์
Mr. Prapon
นายคมทัศน์
Mr. Comtasana
นายธีรพันธ์
Mr. Theeraphan
นายสัจจพงศ์
Mr. Sujjapong
นายบุญอนันต์
Mr. Boonanun
นายกนกกัณฑ์
Mr. Kanokkan
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สุมิตนันท์
Sumitanant
สิงห์พัฒนากุล
Singpatanakul
แย้มสอาด
Yaemsaard
คุรุรัตน์
Gururatana
ชนะกิจจานุกิจ
Chanakitjanukit
ชัยภักดี
Chaipakdee
เตชะศิรินุกูล
Tachasirinugune
สนั่นเสียง
Snunsieng
สัตยานุรักษ์
Sathayanuruk
ศิริชนะ
Sirichana

รองผู้ว่าการฯ (บริหาร) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม.
Deputy Governor (Administration) Acting Governor
รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รักษาการแทนรองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
Deputy Governor (Engineering and Construction), Acting Deputy Governor (Strategy and Planning)
ที่ปรึกษา
Advisor
ที่ปรึกษา
Advisor
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
Assistant Governor
สถาปนิกอาวุโส 12 ประจำ�รองผู้ว่าการฯ (วิศกรรมและก่อสร้าง)
Senior Architecture 12
ผู้ชำ�นาญการ 12 ประจำ�ผู้ว่าการฯ (บริหาร)
Specialist 12

สำ�นักผู้ว่าการ Offfiice of the Governor
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายธเนศ
Mr. Dhanesh
น.ส.สิริธิดา
Miss Sirithida
นางจันทนา
Mrs. Jantana
นางมลทิรา
Mrs. Montira
นางกมลทิพย์
Mrs. Kamoltip
นางกนกกาญจน์
Mrs. Kanokkarn
นายวิภาช
Mr. Vipach
นายชวลิต
Mr. Chavalit
นางกันธิมา
Mrs. Kantima
นายธีระชัย
Mr. Teerachai

เรืองรอง
Ruangrong
ธรรมกุล
Thammakul
ตระการ
Trakarn
ลักษณะสิริศักดิ์
Laksanasirisak
ดวงส้ม
Duang - som
เกศะรักษ์
Kesaraksha
ดิลกวิลาศ
Dilokvilas
ศิริศักดิ์วัฒนา
Sirisakvatana
มานนท์
Manonth
เถื่อนอิ่ม
Thuanim

ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ
Director of Office of the Governor
ผูอ้ �ำ นวยการกองอำ�นวยการ
Director of Administrative Affairs Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสารบรรณ
Senior Chief of Correspondence and Documents Control Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกการประชุมและเลขานุการ
Senior Chief of Conference and Secretary Section
ผู้อำ�นวยการกองประชาสัมพันธ์
Director of Public Relations Division
หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ
Chief of Public Communication and Information Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกเรื่องราวร้องทุกข์
Senior Chief of Public Complaint Section
ผู้อำ�นวยการกองกิจกรรมพิเศษ
Director of Special Affairs Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมองค์กร
Senior Chief of Organization Affairs Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
Senior Chief of Social Affairs Section

สำ�นักตรวจสอบ Audit Offfiice
นายจีระศักดิ์
Mr. Jerasak
นายอำ�นวย
Mr. Amnuay
นายบารมินทร์
Mr.Baramin
น.ส.สุมิตรา
Miss Sumittra
นายยงยุทธ
Mr. Yongyouth
น.ส.อิสรีย์
Miss Issaree
นางพรพรรณ
Mrs. Pornpan

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

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
Director of Audit Office
ผูอ้ �ำ นวยการกองตรวจสอบทัว่ ไป
Director of General Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 1
Chief of General Audit Section 1
หัวหน้าแผนกตรวจสอบทั่วไป 2
Chief of General Audit Section 2
ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Director of Account and Finance Audit Division
หัวหน้าแผนกตรวจสอบรายได้และการบริหารงบประมาณ
Chief of Revenue and Budget Management Audit Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชีและการเงิน
Senior Chief of Account and Finance Audit Section
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ฝ่ายกลยุทธ์ Strategy Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายฤทธิกา
Mr. Rithika
น.ส.บุษกร
Miss Budsakorn
น.ส.กันตา
Miss Kanta
นางกุลชุลี
Mrs. Kunchulee
นายสิทธิพร
Mr. Sitthiporn
นางฉัฐยา
Mrs. Chattaya
น.ส.ปาณิสรา
Miss Panisara
น.ส.วรรษธร
Miss Wasathuorn

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

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์
Director of Strategy Department
ผูอ้ �ำ นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
Director of Strategy and Planning Division
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกนโยบายและแผน
Senior Administrative Officer 11, Acting Chief of Policy and Planning Section
หัวหน้าแผนกบริหารกลยุทธ์
Chief of Strategy Management Section
ผู้อำ�นวยการกองประเมินผลและบริหารผลการดำ�เนินงาน
Director Evaluation and Performance Management Division
หัวหน้าแผนกประเมินผล
Chief of Evaluation Section
หัวหน้าแผนกบริหารผลการดำ�เนินงานและสารสนเทศ
Chief of Performance Management and Information Section
หัวหน้าแผนกควบคุมภายใน
Chief of Internal Control Section

ฝ่ายวิชาการ Technical Department
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นายสาโรจน์
Mr. Sarot
นายสมประสงค์
Mr. Somprasong
น.ส.อัญชลี
Miss Unchalee
นายกาจผจญ
Mr. Gardphajon
นายวรานนท์
Mr. Waranon
นายถนอม
Mr. Tanom
นายสิทธิโชติ
Mr. Sithichoti
น.ส.พรพิมล
Miss Pornpimol

ต.สุวรรณ
T.Suwan
สัตยมัลลี
Suttayamully
เจนพานิชทรัพย์
Janpanichsub
อุดมธรรมภักดี
Udomdhammabhakdi
ดิลกคุณานันท์
Dilokkhunanan
รัตนเศรษฐ
Rattanasate
เช้าวงศ์พาณิชย์
Chowongpanich
พุ่มพวง
Poompuang

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ
Director of Technical Department
ผูอ้ �ำ นวยการกองวิชาการ
Director of Technical Division
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ
Engineer 7, Acting Chief of project Analysis Section
หัวหน้าแผนกวางแผนโครงการ
Chief of Project Planning Section
หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า
Chief of Research and M.R.T. Knowledge Management Section
ผู้อำ�นวยการกองสิ่งแวดล้อม
Director of Environment Division
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Environment Impact Assessment Section
หัวหน้าแผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Chief of Environment Impact Monitoring Section

ฝ่ายบัญชีและการเงิน Accounting and Finance Department		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นางพวงหยก
Mrs. Pouangyok
น.ส.จารุณี
Miss Jarunee
นางนลินพร
Mrs. Nalinporn
น.ส.ชัชสุดา
Miss Chutsuda
นางธิมาพร
Mrs. Thimaporn
นางนวลศรี
Mrs. Nuansri
น.ส.จิรนันท์
Miss Jiranan
น.ส.กิตติกา
Miss Kittika
น.ส.นวลพรรณ
Miss Nuanpan
นางเกษกนก
Mrs. Ketkanok

บุญถนอม
Boonthanom
รัตนางกูร
Rattanangkoon
ชัยสิริเจริญพันธ์
Chaisiricharoenpun
อนนตพันธ์
Anontaphan
วังช่วย
Wongshauy
รักษ์มณี
Rukmanee
วรจักร
Vorachak
ตัณฑเกษม
Tantakasem
สุกีธร
Sugeethorn
คุ้มพันธุ์
Coompanthd

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Accounting and Finance Department
ผูอ้ �ำ นวยการกองบัญชี
Director of Accounting Division
หัวหน้าแผนกบัญชี
Chief of Accounting Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกตรวจจ่าย 1
Senior Chief of Pre - payment Checking Section 1
หัวหน้าแผนกตรวจจ่าย 2
Chief of Pre - payment Checking Section 2
ผู้อำ�นวยการกองการเงิน
Director of Finance Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารการเงิน
Senior Chief of Financial Management Section
หัวหน้าแผนกภาษี
Chief of Tax Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกงบประมาณ
Senior Chief of Budgeting Section
หัวหน้าแผนกเงินกู้
Chief of Loan Section

ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
Civil Engineering and Architecture Department 		
นายชาญศักดิ์
Mr. Chansak
น.ส.อำ�ไพ
Miss Ampai
น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายวิจิตร
Mr. Vijit
นายกิตติ
Mr. Kitti
นายวัชรพล
Mr. Wachcurapon
นายทวิช
Mr. Thavit
นายศราวุฒิ
Mr. Saravut
นายสรลักษณ์
Mr. Soralak

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

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
Director of Civil Engineering and Architecture Department
พนักงานบริหารงานทัว่ ไปอาวุโส 10
Senior Administrative Officer 10
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 1
Senior Chief of Data and Documentation Section 1
ผู้อำ�นวยกองวิศวกรรมโยธา
Director of Civil Engineering Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
Senior Chief of Civil and Structural Engineering Section
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
Chief of Station and Railway Structural Engineering Section
ผู้อำ�นวยการกองสถาปัตยกรรม
Director of Architecture Division
หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรม
Chief of Architecture Section
หัวหน้าแผนกสถาปัตยกรรมภายใน
Chief of Interior Architecture Section
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ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
Electrical and mechanical Engineering Department		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายสุชิน
Mr. Suchin
น.ส.จินตนา
Miss Jintana
นายวนัท
Mr. Wanat
นางระวีวรรณ
Mrs. Raveewan
นายธีระพล
Mr. Theeraphon
นายธนกฤต
Mr. Thanakrit
นายยุทธศักดิ์
Mr. Yuthasak
นายเอกชัย
Mr. Ekachai
นายสุทธิพงศ์
Mr. Sutthipong

ศศิประภากุล
Sasiprapakul
พงษ์ศรีทอง
Phongsrithong
สุจริตธรรมธร
Sucharitdhammadhorn
พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit
อดิสร
Adisorn
พงศ์หงษ์
Phonghong
ชื่นใจ
Chuenjai
บุญมาลีตระกูล
Boonmaleetrakul
อภัยรัตน์
Apairatana

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
Director of Electrical and mechanical Engineering Department
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกข้อมูลและบริหารงานเอกสาร 2
Senior Chief of Data and Documentation Section 2
ผู้อ�ำ นวยการกองวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
Director of M&E System Engineering Division
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
Chief of M&E System Engineering Section
ผู้อำ�นวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
Director of Electrical and Mechanical Engineering Division
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
Chief of Electrical Engineering Section
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
Chief of Mechanical Engineering Section
หัวหน้าแผนกบริหารจัดการโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief of M&E Project Management Section
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกกำ�กับงานระบบรถไฟฟ้า
Engineer 7, Acting Chief of M&E System Supervisory Section

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง Construction Management Department		
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นายภคพงศ์
Mr. Pakapong
น.ส.ปรียานุช
Miss Preeyanuch
นายกิตติกร
Mr. Kittikorn
นายสุรเชษฐ์
Mr. Surachet
น.ส.กนกพร
Miss Kanogporn
นายวิทยา
Mr. Vithaya
นายณัฐ
Mr. Nut
นางอุทุมพร
Mrs. Uthumphorn
นายพัฒนพงษ์
Mr. Pattanaphong
น.ส.ดวงรัตน์
Miss Duangrat

ศิริกันทรมาศ
Sirikantaramas
ตันธนสาร
Tantanasarn
ตันเปาว์
Tanpao
เหล่าพูลสุข
Laophulsuk
วรวุธพุฒิพงษ์
Worawutputipong
พันธุ์มงคล
Punmongkol
นาคธรณินทร์
Nakthoranin
สมุทรนาค
Samutnak
พงศ์ศุภสมิทธิ์
Phongsupatsamit
เงาจินตรักษ์
Ngoachintarak

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
Director of Construction Management Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
Director of Construction Management Division 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-1
Senior Chief of Construction Management Section 1-1
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 1
Chief of Construction Planning and Data Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-1
Senior Chief of Construction Management Section 2-1
หัวหน้าแผนกบริหารงานก่อสร้าง 2-2
Chief of Construction management Section 2-2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 2
Senior Chief of Construction Planning and Data Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 3-2
Senior Chief of Construction Management Section 3-2
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลการก่อสร้าง 3
Chief of Construction Management Division 3

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน Land Acquisition Department
นายปานเทพ
Mr. Panthep
นายพงษ์เทพ
Mr. Pongtep
นายทวีศักดิ์
Mr. Taweesak
น.ส.จิราศร
Miss Jirasorn
นางจิตติมา
Mrs. Jittima
นายสุจินต์
Mr. Suchint
นายชัยยศ
Mr. Chaiyot
นายสุรศักดิ์
Mr. Surasak

ศรีไสว
Srisavai
มุสิกะสินธร
Musikasinthorn
สันโดษ
Sundos
ปิยะอารมณ์รัตน์
Piya-aromrat
บำ�รุงเมือง
Bumrungmaung
สมบูรณ์ศิลป์
Somboonsilp
ณ นคร
Nanakhon
มุ่งชมกลาง
Mungchomklang

นายศุภณัฏฐ์
Mr. Supanutt

ภัทร์ชูตินันทน์
Putrchootinuntn

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

จิตรประเสริฐ
Chitprasert
เที่ยงแท้
Teangtae
สำ�ราญพิศ
Sumranpis

นายธงชัย
Mr. Tongchai

มังครักษ์
Mungkarak

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

จันทวงศ์
Jantawong
สงฆ์ประชา
Songpracha
วิสุทธิเสน
Wisuttisen
สงเจริญ
Songjaroen

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Director of Land Acquisition Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำ�นวยการกองแผนงานจัดกรรมสิทธิ์
Director of Land Acquisition Planning Division
หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูลจัดกรรมสิทธิ์
Chief of Land Acquisition Planning and Data Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประเมินผลและรายงาน
Senior Chief of Evaluation and Report Section
ผู้อำ�นวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1
Director of Land Acquisition Division 1
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 1
Senior Administrative Officer 11, Acting Chief of Land Rights Investigation Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกรรมสิทธิ์ 1
Senior Chief of Land Acquisition Section 1
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำ�รวจและประเมินราคา 1
Senior Administrative Officer 11,
Acting Chief of Surveying and Property Appraisal Secting 1
ผู้อำ�นวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2
Director of Land Acquisition Division 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสอบสวนสิทธิ์ 2
Senior Chief of Land Rights Investigation Section 2
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 2
Chief of Land Acquisition Section 2
พนักงานบริหารอาวุโส 11 รักษาการหัวหน้าแผนกสำ�รวจและประเมินราคา 2
Senior Administrative Officer 11,
Acting Chief of Surveying and Property Appraisal Secting 2
ผู้อำ�นวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 3
Director of Land Acquisition Division 3
หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธิ์ 3
Chief of Land Rights Investigation Section 3
หัวหน้าแผนกกรรมสิทธิ์ 3
Chief of Land Acquistion Section 3
หัวหน้าแผนกสำ�รวจและประเมินราคา 3
Chief of Surveying and Property Appraisal Section 3

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname

69

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

บูรณอภิรักษ์กุล
Boorana-apirakkul
ลักษิตานนท์
Luksitanond
เกลี้ยงเกิด
Kleangkerd
อุณหคงคา
Ounhakongka
พรรณราย
Panaray
วรศิลป์ชัย
Vorasilpachai
นิรมานสกุล
Niramarnsakul
รุจิรัตนมณี
Rujiratmanee
เจียรวิทยกิจ
Jianwittayakit
พิพัฒนกุล
Pipatanagul

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ
Director of Operations Department
พนักงานบริหารงานทัว่ ไปอาวุโส 10
Senior Administrative Officer 10
ผู้อ�ำ นวยการกองเดินรถ
Director of System Operations Division
หัวหน้าแผนกกำ�กับการเดินรถ 1
Chief of M.R.T. System Operations Supervisory Section 1
วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกกำ�กับการเดินรถ 2
Engineer 7, Acting Chief of M.R.T. System Operations Supervisory Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกมาตรฐานและวิชาการเดินรถ
Senior Chief of M.R.T. SystemOperations Standard and Technique Section
ผู้อำ�นวยการกองบำ�รุงรักษา
Director of Maintenance Division
หัวหน้าแผนกบำ�รุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
Chief of M.R.T. System Maintenance Section
หัวหน้าแผนกบำ�รุงรักษาอาคารและทางวิ่ง
Chief of Building and Permanent Way Maintenance Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกมาตรฐานและวิชาการซ่อมบำ�รุง
Senior Chief of Maintenance Standard and Technique Section

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย Security and Rescue Department
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พ.ต.ท.อนุศิลป์
Pol.Lt.Col. Anusilp
นางนวลสมร
Mrs. Nuansmorn
นายรวีวัฒน์
Mr. Raveewat
นายกิตติ
Mr. Kitti
ร.ต.อ.ศิรวัชร์
Pol.Capt.Sirawat
นายศิริยศ
Mr. Siriyos
นายโกญจนาท
Mr. Konejanart
นางกัณจนา
Mrs. Kanchana
ร.ต.อ.กิตติ
Pol.Capt. Kitti
ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย
Pol.Capt. Sakchai
จ.ส.ต.วิทาน
Pol.Sgt.Maj. Witan

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

ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
Director of Security and Rescue Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อำ�นวยการกองรักษาความปลอดภัย
Director of Security Division
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 1
Chief of Security Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 2
Senior Chief of Security Section 2
หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 3
Chief of Security Section 3
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกรักษาความปลอดภัย 4
Senior Chief of Security Section 4
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย
Senior Chief of Security Planning and Data Section
หัวหน้าแผนกรักษาเขตทาง
Chief of Right of Way Maintenance Section
ผู้อำ�นวยการกองกู้ภัย
Director of Rescue Division
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 1
Chief of Rescue Section 1

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

พรมศิริ
Promsiri
ชุ่มชื่น
Choomchuen
สินธุเศรษฐ
Sintuset
ยิ้มพงษ์
Yimpong
สารผล
Sarapol
พิลาวรรณ์
Pilawan

หัวหน้าแผนกกู้ภัย 2
Chief of Rescue Section 2
หัวหน้าแผนกกู้ภัย 3
Chief of Rescue Section 3
หัวหน้าแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติกู้ภัย
Chief Rescue Planning and Data Section
พนักงานบริหารอาวุโส 11 และปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ �ำ นวยการสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กูภ้ ยั
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

ฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Business and Property Management Department		
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

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Department
ผูอ้ �ำ นวยการกองวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
Director of Business Planning and Development Divison
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนธุรกิจ
Senior Chief of Business Planning Section
หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ
Chief of Business Development Section
ผู้อำ�นวยการกองบริหารธุรกิจและสินทรัพย์
Director of Business and Property Management Division
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
Chief of Business Development Section
หัวหน้าแผนกบริหารสินทรัพย์
Chief of Property Management Section
ผู้อำ�นวยการกองบริหารสัมปทาน
Director of Concession Management Division
หัวหน้าแผนกบริหารสัมปทาน 1
Chief of Concession Management Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารสัมปทาน 2
Senior Chief of Concession Management Section 2
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ฝ่ายบริหารทั่วไป General Administration Department		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
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นางยุพดี
Mrs. Yuppadee
นายรัชพล
Mr. Ratchaphol
นางพรทิพย์
Mrs. Pornthip
นางนฤดี
Mrs. Naruedee
นายกฤต
Mr. Krit
นายสุทัศน์
Mr. Suthad
น.ส.สุพาณี
Miss Supanee
นางทวีพร
Mrs. Taveporn
น.ส.กวิสรา
Miss Kavissara
น.ส.พิจิตรา
Miss Pichitra
น.ส.ดารณี
Miss Daranee
นายบุรินทร์
Mr. Burin
นายชนะชัย
Mr. Chanachai
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ชัยภักดิ์
Chaiyapakdee
สุขสด
Suksod
เจริญรุ่งรัตน์
Charoenrungrat
ไทยประยูร
Thaiprayoon
สว่างฤทธิ์
Sawangrith
สิขเรศ
Sikares
สอนซื่อ
Sornsue
รุ่งรักษ์อดิศัย
Roongruxadisai
ยาศิริ
Yasiri
สุนทรพิพิธ
Soontornpipit
สนทนา
Sontana
ธนะสมบูรณ์
Thanasomboon
ช่องสว่าง
Chongsavange

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
Director of General Administration Department
พนักงานบริหารอาวุโส 11
Senior Administrative Officer 11
ผู้อ�ำ นวยการกองทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Division
หัวหน้าแผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Management Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
Senior Chief of Welfare and Labour Relations Section
ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
Director of Human Resource and Work System Development Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Senior Chief of Human Resource Development Section
ผู้อำ�นวยการกองบริหารพัสดุ
Director of Supply Division
หัวหน้าแผนกจัดหาพัสดุ
Chief of Procurement Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารพัสดุ
Senior Chief of Supply Section
ผู้อำ�นวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
Director of Office Building and Vehicles Division
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารอาคารสำ�นักงาน
Senior Chief of Office Building Section
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกยานพาหนะ
Senior Chief of Vehicles Section

ฝ่ายกฎหมาย Legal Affairs Department
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นายวีรพงศ์
Mr. Weerapong
นายพงษ์ศักดิ์
Mr. Pongsak
นายมานะ
Mr. Mana
นายมานพ
Mr. Manop
นายสินาตย์
Mr. Sinart
นายภาคภูมิ
Mr. Phakphum
นายจิตติชัย
Mr. Jittichai
นายวิชัย
Mr. Vichai
นายพิสิทธิ์
Mr. Pisit

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

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal Affairs Department
ผูอ้ �ำ นวยการกองนิตกิ าร
Director of Juristic Act Division
หัวหน้าแผนกนิติการ 1
Chief of Juristic Act Section 1
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกนิติการ 2
Senior Chief of Juristic Act Section 2
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสัญญา 1
Senior Chief of Contract Section 1
หัวหน้าแผนกสัญญา 2
Chief of Contract Section 2
หัวหน้าแผนกสัญญา 3
Chief of Contract Section 3
ผู้อำ�นวยการกองคดีและวินัย
Director of Litigation and Disciplinary Division
นิติกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกคดี
Legal 7 Acting Chief of Litigation Section

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
ทรงเจริญ
Songcharoen

น.ส.สิริพร
Miss Siriporn
นายศิกานต์
Mr. Sikarn

ธนเฉิดสิริกุล
Thanachirdsirikul
ประถมบูรณ์
Prathomboon

ผูอ้ �ำ นวยการกองประเมินผลและบริหารผลการดำ�เนินงาน รักษาการผูอ้ �ำ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Evaluation and Performance Management Division
Acting Director of Information Technology Center
หัวหน้าแผนกระบบงานคอมพิวเตอร์
Chief of Computer System Development Section
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Chief of Computer Operation Section

สำ�นักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
Safety Occupational Health and Environment Offfifiice		
ชื่อ - นามสกุล / Name - Surname
นางชูศิลป์
Mrs. Chusilp

นราภินนท์
Naraphinonta

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
Director of Safety Occupational Health and Environment Office
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นายสิทธิพร
Mr. Sitthiporn
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สรุปข้อมูลอัตรากำ�ลังพนักงานและลูกจ้าง รฟม.
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)

					
MAN-POWER OF MRTA (AS OF SEPTEMBER 30, 2011)
พนักงาน
จำ�นวน : คน
Staff Members

Number : Persons

จำ�นวนผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
MRTA Executive under Hire Contract
จำ�นวนพนักงาน Staff Members
จำ�นวนลูกจ้าง Employees
รวม Total
เพศ
Gender

ชาย Male
หญิง Female
รวม Total
อายุ

พนักงาน

ลูกจ้าง

Staff Members

Employees

0

403
240
643

5
3
8

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

Executive under Hire Contract

Staff Members

Employees

การศึกษา

0
ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

26
269
256
63
29
643
พนักงาน

6
2
8
ลูกจ้าง

Education
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี Below Bachelor’s Degree
ปริญญาตรี Bachelor’s Degree
ปริญญาโท Master’s Degree
ปริญญาเอก Doctoral Degree
รวม Total

ตำ�แหน่ง
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ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

Executive under Hire Contract

Age

< 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
รวม Total

74

643
8
651

Position

พนักงานทั่วไป (ต่ำ�กว่าปริญญาตรี)
General Position (Below Bachelor’s Degree)
พนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป)
General Position (Bachelor’s Degree and Above)
หัวหน้าแผนกและเทียบเท่า
Section Chief and Equivalent
ผู้อำ�นวยการกอง (พนักงานระดับ 11)
Division Directors (and Position Level 11)
ผู้อำ�นวยการฝ่ายและเทียบเท่า
Departmental Directors
ผู้ช่วยผู้ว่าการ Assistant Governors
รองผู้ว่าการ Deputy Governors
ที่ปรึกษา Advisor
ผู้ว่าการ Governor
รวม Total

Executive under Hire Contract

Staff Members

Employees

0

17
456
166
4
643

4
3
1
8

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

Executive under Hire Contract

Staff Members

Employees

0

22
460
97
42
17
2
3
643

7
1
8

สภาพธุรกิจและแผนดำ�เนินงานองค์กร
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ “รฟม.”
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 เมื่อแรกเริ่มของการ
จัดตั้งองค์กรมีชื่อว่า “องค์การรถไฟฟ้ามหานคร” มีฐานะเป็น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ต่ อ มาในปี 2543
ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”
ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 และภายหลั ง จากการปฏิ รู ป ระบบราชการ
ในปี 2545 รฟม. ได้ ย้ า ยมาอยู่ ภ ายใต้ กำ � กั บ ของรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม

Mass Rapid Transit Authority of Thailand or MRTA is
established as a state enterprise under the Office of the
Prime Minister on 21 August 1992. At the beginning it was
called “Metropolitan Rapid Transit Authority”. Later on in the
year 2000 in accordance with the Act of Mass Rapid Transit
Authority of Thailand, B.E. 2543 (2000), it was upgraded
to the “Mass Rapid Transit Authority of Thailand”. After
the Bureaucratic System Reform in 2002, the MRTA was
transfered to be supervised under the Minister of Transport.

รฟม. ได้เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางซื่อ) ในเดือนกรกฎาคม
2547 โดยมีบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BMCL
เป็นผู้ รับสัมปทานเดินรถ ในปีงบประมาณ 2548 มีผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 154,360 เที่ยว/วัน และ
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 190,941 เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2554 โดย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.52 /ปี และจากการสำ�รวจความพึงพอใจ
ในปีงบประมาณ 2554 พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ 80.4 มีความ
พึงพอใจในบริการ ในด้านการหารายได้จากธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
การเดินรถ รฟม. สามารถหารายได้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2554 มีรายได้จากธุรกิจบริการ และจากการใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ จำ�นวน 84.15 ล้านบาท

In July 2004 the MRTA has opened the service of the
M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line (the Blue Line Project :
Hua Lamphong - Bang Sue Section). The concession for
operation of train was granted to the Bangkok Metro Public
Company Limited or BMCL. In the fiscal year 2005 the number
of passengers used the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
was 154,360 trips/day and grew up to 190,941 trips/day in the
fiscal year 2011, an average increasing rate of 5.52 % per year.
According to the research in the fiscal year 2011, it was found
that 80.4 % of passengers are satisfied to the service. In term
of revenue from other business other than train operation, the
MRTA has got a continual increase of revenue. In year 2011 the
revenue by service business and asset management is 84.15
million Baht.

MRTA has formulated Corporate Plan for the fiscal year 2012 2016 as guideline for the organization operation in the next 5 years.
Its vision is defined that “To be the main organization providing
effective and completed services of Mass Rapid Transit aiming
to improve the quality of life of the people”. The goal is to
accelerate up the civil works of the Purple Line Project : Bang Yai Bang Sue Section, a distance of 23 km. This route should be
completed and opened its service in the fiscal year 2014; Including
the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Kae and Bang Sue Tha Phar Sections, a distance of 27 km, the Green Line Project :
Mo Chit - Sa Pan Mai Section, a distance of 12 km and Bearing Samut Prakarn, a distance of 13 km, and the Pink Line Project :
Khae Rai - Min Buri Section, a distance of 36 km should be
completed and opened its service within the fiscal year 2016. It is
expected that the number of passenger will grow up to 1,400,000
trips/day in the fiscal year 2016. In term of the revenue from other
business the MRTA has set a target in revenue through asset
management and relating business up to 129 million baht in the
fiscal year 2016. Apart from the goal in operation of the mass rapid
transit and revenue, the MRTA has also other essential goals to
develop the organization with balance and sustainable growth
such as satisfaction of passengers, diverse services and proper to
the life style and the journey of passengers, management and
knowledge transfer about mass transit in the country, to let the
MRTA be well known and accepted in every organizations, effect
ive internal management, personnel with knowledge and skill as
well as to approach MRTA become the significant role in improving
the quality of life of the people.
.
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รฟม. ได้มีการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานขององค์กรสำ�หรับในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า โดยได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มี
บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดยมีเป้าหมายที่จะเร่งดำ�เนินการ
ก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งบางใหญ่ - บางซื่ อ
ระยะทาง 23 กม. ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ภ ายใน
ปี ง บประมาณ 2557 และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี น้ำ � เงิ น ช่ ว ง
หั ว ลำ � โพง - บางแค และช่ ว งบางซื่ อ - ท่ า พระ ระยะทาง
รวม 27 กม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
ระยะทาง 12 กม. และช่ ว งแบริ่ ง - สมุ ท รปราการ ระยะทาง
13 กม. และโครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ช่ ว งแคราย - มี น บุ รี
ระยะทาง 36 กม. ให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารได้ ภ ายใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยคาดหวังว่าจะมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม.
เพิ่มขึ้นเป็น 1,400,000 เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2559 สำ�หรับ
การหารายได้จากธุรกิจอื่น รฟม. ได้มีเป้าหมายที่จะมีรายได้จากการ
บริหารสินทรัพย์ บริการและธุรกิจต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 129 ล้าน
บาท/ปี ในปี ง บประมาณ 2559 นอกเหนื อ จากเป้ า หมายด้ า น
การดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและด้านรายได้แล้ว รฟม.
ได้มีเป้าหมายในด้านอื่นๆ ที่สำ�คัญเพื่อให้การพัฒนาองค์กรเป็นไป
อย่างสมดุลและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ การมีบริการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ การบริหารจัดการ
และถ่ายทอดความรู้ด้านรถไฟฟ้าของประเทศ การทำ�องค์กรให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน การมีระบบบริหารจัดการภายในที่
มีประสิทธิภาพ การมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และ
การดำ�เนินการให้ รฟม. เป็นส่วนสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
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สรุปผลการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
ในรอบปีงบประมาณ 2554
Summary of Operating Results in the fiffiiscal year 2011
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
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1. การดำ�เนินงานสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อให้เป็นผู้ลงทุนระบบรถไฟฟ้าและ
ดำ�เนินกิจการเดินรถเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการ
เดินรถ ซึ่งมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1.1 ด้านการให้บริการเดินรถ
ในส่วนของการให้บริการเดินรถ จำ�นวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการ
ในวันธรรมดามีจำ�นวนสูงสุด 19 ขบวน ในวันหยุดและวันหยุด
นักขัตฤกษ์มีจำ�นวนสูงสุด 14 ขบวน
1.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและความตรง
ต่อเวลา
รฟม. ได้กำ�หนดเป้าหมายของการดำ�เนินงาน (Performance
Obligation) โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การดำ�เนินงานที่ได้นำ�เสนอกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม
ดังนั้น จึงได้นำ�ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการกำ�กับดูแล
การดำ � เนิ น งานของ BMCL โดยผลการดำ � เนิ น งานเฉลี่ ย
ในปีงบประมาณ 2554 ของ BMCL มีรายละเอียดทีส่ ามารถเปรียบเทียบ
กับค่าเป้าหมาย ดังนี้ คือ
ความพร้อมของระบบ
Availability of M & E Equipment

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

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

1. Concession operation of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project
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 M.R.T. system for the period of
25 years. The performance of the fiscal year 2011 (10 October
2010 - 30 September 2011) is summarized as follows :
1.1 System Operation
For the system operation, the maximal number of serviced
trains is 19 trains during the weekdays and 14 trains on the
weekends and holidays.
1.2 Available of the M&E Equipment and Punctuality
MRTA has formulated the performance obligation by
key performance indicators (KPIs) relating to the management
of concession agreement of the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line Project, in compliance with the
operation standard proposed to the Ministry of Finance and
Ministry of Transport. Therefore, the KPIs have been applied
to the target in supervising BMCL’s operation. In the fiscal
year 2011 the average performance value of BMCL
compare to the target are as follows :
ผลการดำ�เนินงานเฉลี่ยร้อยละ
Percentage of Performance

ค่าเป้าหมายร้อยละ
Percentage Targets

99.99
99.65
99.98
99.99
99.99
100.00
99.99
100.00

99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92
99.92

ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าที่เข้าจอดเทียบที่สถานีเร็วหรือ
ช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดในตารางการเดินรถ (ไม่เกิน ± 2 นาที) มีค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 99.87 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 99.80
1.3 ด้านจำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
ผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีจ�ำ นวนรวมเท่ากับ
69,562,810 คน หรือเฉลี่ย 190,941 คนต่อวัน1)

คนตอเดือน
person / month

9,000,000
7,500,000
6,000,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
0

The serviced trains arriving at the stations before and after
the schedule (plus or minus not than 2 minutes) during October
2010 - September 2011 had the average percentages of
99.87% compared to percentage tardet of 99.80%
1.3 Number of passengers and Fare Revenue
In fiscal year 2011 (1 October 2010 - 30 September 2011)
the number of the passengers used the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line were totally 69,562,810 or in average
190,941 per day.1)

จำนวนผูโดยสารรถไฟฟ าปงบประมาณ 2554
Number of passengers during the ﬁfﬁiﬁscal year 2011
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จำนวนผูโดยสารรถไฟฟาเฉลี่ยตอวัน
Average number of passengers per day during the ﬁfﬁiscal year 2011
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ในส่วนของรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) สามารถจัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ในปีงบประมาณดังกล่าวได้จำ�นวน 1,658,617,627 บาท หรือเฉลี่ย
4,551,981 บาทต่อวัน1) และเป็นส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าที่ รฟม. ได้รับในปีงบประมาณดังกล่าว จำ�นวน 17,208,888
บาท2) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บาทตอเดือน
Baht / month
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In the fiscal year 2011, the Bangkok Metro Public
Co., Ltd. (BMCL) has attained a total fare revenue of
1,658,617,627 baht or an average of 4,551,981 baht per day1),
and apportioned the fare revenue to MRTA in the amount of
17,208,888 baht2) (exclude VAT).

รายไดจากคาโดยสารรถไฟฟ าที่จัดเก็บไดปงบประมาณ 2554
Fare revenue collected by the concessionaire during the ﬁfﬁiscal year 2011
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รายไดจากคาโดยสารรถไฟฟ าทีจ่ ดั เก็บไดเฉลีย่ ตอวันปงบประมาณ 2554
Average fare revenue per day collect by the concessionaire during the ﬁfﬁiscal year 2011
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หมายเหตุ : 1. ในการคำ � นวณจำ � นวนผู้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า เฉลี่ ย ต่ อ วั น และรายได้ จ าก
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน จะไม่รวมข้อมูลของวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
(วันเลือกตั้ง ส.ส.) เนื่องจากปิดระบบ AFC ในช่วงเวลา 06.00 น. - 16.00 น. เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงทำ�ให้ไม่ทราบยอดที่แท้จริง
ของวันดังกล่าว
2. ส่วนแบ่งรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าในเดือนกันยายน 2554 เป็น
ส่วนแบ่งรายได้ก่อนหักเงิ น รั บ ภาระค่ าโดยสารรถไฟฟ้ าแทนประชาชนในวั น เลื อ กตั้ ง
(3 กรกฎาคม 2554) จำ�นวน 2,904,601 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ รฟม.
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และไม่รวมรายได้ค่าโดยสารในวันเลือกตั้ง
จำ�นวน 1,696,498 บาท ซึ่ง BMCLได้นำ�ส่งให้ รฟม. ต่างหากจากส่วนแบ่งรายได้ตามปกติ

Remark : 1. the calculation of the average number of passengers and
average fare revenue per day is excluded the data on Sunday 3 July 2011
(Election Day, Members of the House of Representatives) because the AFC system
were off during 6.00 am - 4.00 pm to encourage the people in travelling to
exercise their rights. So the real amount on the day could not be identify.
		 2. The income sharing from the fare in September 2011 base on
the revenue prior deduction of the MRT cost of the people on the election day
(3 July 2011) of 2,904,601 baht tin accordance with the approval of MRTA Board
of Directors on 25 August 2011. Moreover, it is not included the fare on election
day in the amount of 1,696,498 baht in which BMCL delivered to MRTA apart from
the normal remuneration.

1.4 ด้ า นการพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละรายได้ จ ากการพั ฒ นา
เชิงพาณิชย์
ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) กับ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้สิทธิแก่
BMCL ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรมและจั ด หารายได้ จ ากการพั ฒ นา
เชิงพาณิชย์ ซึ่ง BMCL ได้ให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าว
กับบริษัทที่มีความชำ�นาญในการดำ�เนินธุรกิจ เข้ามาดำ�เนินการและ
จัดแบ่งรายได้ให้ BMCL และ BMCL ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว
ให้แก่ รฟม. โดยในปีงบประมาณ 2554 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554)
มีรายละเอียดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังนี้
1. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์
สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
จำ�กัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) (TRUE)
จำ�นวน 101 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
2. การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นรู ป แบบของเครื่ อ งบริ ก าร
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 7 ธนาคาร
จำ�นวน 152 เครื่อง

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 the
apportioned the remuneration to MRTA. The BMCL commercial
development activities during the fiscal year 2011 could be
summarized as follows :
		 1. Public phone commercial development : Public
coin Phone101 machines of True Public Communications Co., Ltd.
(Formerly known as True Corporation Public Co., Ltd. ) in 18
Stations.
		 2. ATM commercial development : 152 Automatic
Teller Machine (ATM) by 7 Banks.
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บาทตอเดือน
baht / month

สวนแบงรายไดจากคาโดยสารรถไฟฟ าที่ รฟม. ไดรบั (ไมรวม VAT) ปงบประมาณ 2554
Remuneration from fare apportional to MRTA (exclude VAT) during the ﬁfﬁiscal year 2011

83

3. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของ
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำากัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้า
โดยได้เปิดดำาเนินการแล้วจำานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสุขุมวิท
สถานีพหลโยธิน สถานีกำาแพงเพชร และสถานีสวนจตุจักร
4. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำากัด (BMN)
ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำานวน 18 สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า
5. การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นรู ป แบบการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ (Handgrip) ของบริษัท แอมเบียน
มีเดีย จำากัด (Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟ้าจำานวน 19 ขบวน
6. การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นรู ป แบบการถ่ า ยโฆษณา
ภายในสถานีรถไฟฟ้าและภายในขบวนรถไฟฟ้า
7. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาบนบัตร
โดยสาร
8. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการใช้พื้นที่อื่น ๆ
ทั้งนี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม.
ได้รบั จาก BMCL ในปีงบประมาณ 2554 เป็นจำานวนเงิน 14,295,899.36
บาท ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จำานวน 4,950,104.93 บาท (2) รายได้จากผลตอบแทนจำานวนเงิน
รายปีจำานวน 9,345,794.43 บาท และค่าปรับจากการนำาส่งรายได้
ล่าช้า 64.00 บาท รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 14,295,963.36 บาท
รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิและตารางดังแสดง

3. Retail store commercial development : Retail stores
of Bangkok Metro Network Co., Ltd (BMN) in 4 stations namely
Sukhumvit Station , Phahon Yothin Station, Kamphaeng Phet
Station and Chatuchak Park Station.
4. Advertising & Public Relations Commercial
development : Spaces advertising by Bangkok Metro Network
(BMN) in trains and 18 stations.
5. Handgrip commercial development : Public
Relations and advertising on handgrip of Ambient Media
Company Limited in 19 trains.
6. Filming location commercial development :
Advertising filming in station and inside train.
7. Smart card commercial development : Ad on smart
card.
8. Other commercial development : Using of other
spaces
In the fiscal year 2011 MRTA received remuneration from
commercial development from BMCL amounting to baht
14,295,899.36 which consisted of (1) revenue apportionment of the
commercial development amounting to baht 4,950,104.93 (2)
revenue from annual remuneration amounting to baht
9,345,794.43 and (3) fines from late payment of baht 64.00.
The detail is shown as the following charts and tables :
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หนวย : บาท/Unit : Baht

ผลตอบแทนรายป
Aunual Remuneration

โทรศัพทสาธารณะ
True

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
(ATM)

การใชพื้นที่อื่นๆ
Using of other spaces

9,345,794.43 66%

6,096.78 0%

1,482,168.25 10%

24,990.66 0%

โฆษณาแอมเบียน
(Adv. Ambient)

โฆษณาบนบัตรโดยสาร
Adv. Smart Card

136,641.75 1%

24,028.30 0%

โฆษณา BMN
(Adv. BMN)

ถายทำโฆษณา
Filming Location

2,708,665.76 19 %

3,598.13 0%

รานคาปลีก
(Retailers BMN)

563,915.30 4%

May.

รายงานประจำาปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนภูมแิ สดงสวนแบงรายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยของ รฟม. ประจำปงบประมาณ 2554
Commercial Development Remuneration of MRTA During the ﬁfﬁiscal year 2011

หมายเหตุ: รายไดจากการพัฒนาเชิงพาณิชยเปนรายไดที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม / Remarks : The revenue from Commercial Development Remuneration excluded VAT

หน่วย : บาท/Unit : Baht
ส่วนแบ่งรายได้ที่ รฟม. ได้รับจากการพัฒนาเชิงพาณิชยของ BMCL (7%)
MRTA shared from commercial development by BMCL (7%)
รายได้จาก
โทรศัพท
เงินตอบแทน
รายปีจาก BMCL สาธารณะ
Public
Annual Revenue
Phone
from BMCL
(TRUE)
9,345,794.43

เครื่อง
ถอนเงิน
อัตโนมัติ
(ATM)

ร้านค้า
ปลีก
(BMN)
Retail
Stores
(BMN)

โฆษณา
(BMN)
Adv
(BMN)

6,096.78 1,482,168.25 563,915.30 2,708,665.76

โฆษณา
แอมเบียน
Adv
(Ambient)

136,641.75

ถ่ายทำา
โฆษณา
Filming
Location

โฆษณา
บนบัตร
โดยสาร
Adv
Smart
Card

การใช้
พื้นที่
อื่น ๆ
Using
of other
spaces

3,598.13 24,028.30

24,990.66

รวม
Total

14,295,899.36

หมายเหต : รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายได้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Remark : The revenue from commercial development remuneration excluded VAT

2. การดำ า เนิ นงานพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของรฟม.ในส่ ว นที่
2. Other MRTA commercial development apart
นอกเหนือจากการให้สัมปทานตามสัญญาโครงการระบบ from the concession under the contract on the
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
Chaloem Ratchamongkhon Line Project

สรุปรายไดจากการพัฒนาธุรกิจในปงบประมาณ 2554
Summary of Commercial Development revenue in the ﬁfﬁiscal year 2011

หนวย : บาท/Unit : Baht

การใหบริการที่จอดรถ
Parking Service

43,283,930.36 52%
การใหใชอสังหาริมทรัพยตามแนวสายทางโครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
Utility of the immovable properties
on the corridor range of the M.R.T.
Chaloem Ratchamongkhon Line Project

9,899,560.66 12%
18,702,535.86 22%
การใหเชาแผงคาและหองสุขา
บริเวณสถานีรถไฟฟากำแพงเพชร
Rental of Kiosks spaces and toilets
at Kamphaeng Phet Station

12,041,284.26 14%

รายได้จากการดำาเนินงานพัฒนาธุรกิจในปีงบประมาณ 2554
The revenue from MRTA Commercial Development
ของ รฟม. ในส่วนที่นอกเหนือจากการให้สัมปทานตามสัญญา the fiscal year 2011 apart from the concession under the
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น contract on the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
84,227,311.14 บาท โดยสรุปได้ดังนี้
Project in the amount of 84,227,311.14 baht can be concluded
as follows :
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การอนุญาตใหเชาพื้นที่ของ รฟม.
MRTA Space lease
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2.1 รายได้จากการให้บริการที่จอดรถ
รฟม. ได้ จั ด ให้ มี ส ถานที่ จ อดรถตามแนวสายทางโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิม รัชมงคล รวม 10 แห่ง โดยจำ�แนกเป็น
อาคารจอดรถ 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว
และอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ
ลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟฟ้า 8 แห่ง ซึง่ ได้แก่ สถานีรชั ดาภิเษก
สถานีห้วยขวาง สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (บริเวณ
ทางเข้า - ออกที่ 1 และ บริเวณรัชดาภิเษก ซอย 6) สถานีเพชรบุรี
สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน
สามารถรองรับรถยนต์ที่เข้ามาจอดได้จำ�นวน 2,951 คัน โดยในปี
งบประมาณ 2554 รฟม. มีรายได้จากการให้บริการที่จอดรถเป็นเงิน
43,583,930.36 บาท
2.2 รายได้จากการให้เช่าแผงค้าและห้องสุขาบริเวณสถานี
กำ�แพงเพชร
รฟม. ได้เวนคืนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
บริเวณตลาดนัดสวนจตุจกั รเพือ่ การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิ ม รั ช มงคล ซึ่ ง รฟม. ได้ ก่ อ สร้ า งแผงค้ า ชดเชยให้ กั บ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนดังกล่าว และได้นำ�พื้นที่บางส่วน
ที่เหลือจากการก่อสร้าง มาจัดสร้างแผงค้าเพิ่มเติม จำ�นวน 210
แผงค้า รวมทั้งได้มีการจัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม จำ�นวน 2 หลัง
โดยในปีงบประมาณ 2554 รฟม. มีรายได้จากการให้เช่าแผงค้าและ
ห้องสุขารวมเป็นเงิน 12,041,284.26 บาท
2.3 รายได้จากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของ รฟม.
จากการที่มีผู้มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ รฟม.
ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และศูนย์ซ่อมบำ�รุงห้วยขวาง เพื่อเป็นทางเข้า - ออก เป็นที่จอดรถ
ติดป้ายโฆษณา แผงค้าชั่วคราว จัดกิจกรรม เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า
กับอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน ปรับภูมิทัศน์ ถ่ายทำ�ภาพยนตร์ ฯลฯ
โดยในปีงบประมาณ 2554 รฟม. มีรายได้รวมเป็นเงิน 18,702,535.86
บาท

2.1 Revenue from Parking Service
MRTA has provided 10 parking places along the alignment
of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line Project included
2 Park & Ride buildings as 9-storey Park & Ride Building at
Lat Phrao Station and a 3-storey Park & Ride building at
Thailand Cultural Centre Station and parking lots at 8 stations
as Ratchadapisek Station, Huai khwang Station, Thailand
Cultural Centre Station (Entrance-Exist 1st and Ratchadapisek
Area Soi 6), Petchaburi Station, Sukhumvit Station, Queen
Sirikit National Convention Centre Station and Samyan Station
with the capacity of 2,951 cars totally. The revenue from
parking fee is 43,583,930.36 baht.
2.2 Revenue from lease of Kiosk spaces and Toilets at
Kamphaeng Phet Station
MRTA has expropriated the land of the State Railway
of Thailand at the Chatuchak Weekend Market in order to
construct the Chaloem Ratchamongkhon Line Project in
which the MRTA has built kiosks as reparation to the
persons affected caused of the expropriation. Some of the
remaining space from the construction area are built for 210
kiosks and more toilets of 2 buildings. In the fiscal year 2011,
MRTA attained revenue of 12,041,284.26 baht from the lease
of kiosk spaces and the toilet buildings.
2.3 Revenue from MRTA’s Premises
Due to there were requests for utility on the space
and structure of MRTA on the alignment of the Chaloem
Ratchamongkhon Line Project and the Huai Khwang Depot
such as gateway, parking area, advertising space, vendor,
activity, connection to private premises, landscape, filming
etc., MRTA has obtained a revenue of 18,702,535.86 baht in
the fiscal year 2011, totally.

3. การดำ�เนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
รฟม. ได้ จั ด วางกำ � ลั ง พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และ
พนักงานกู้ภัย เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง
แบ่งเป็น 3 กะ คือ กะเช้า กะบ่าย และกะดึก โดยได้จัดวางกำ�ลัง
กระจายครอบคลุมเขตพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า ดังนี้
• จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเป็น 5 งานหลัก ดังนี้
1. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ�สถานีรถไฟฟ้า
ประจำ� 18 สถานีรถไฟฟ้า และอาคารจอดรถ 2 แห่ง มีหน้าที่เฝ้าระวัง
ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
สถานีรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ
2. ชุ ด พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ปฏิ บั ติ ง านชุ ด สุ นั ข
ตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด รฟม. (K - 9) มีหน้าที่ตรวจสอบและ
ค้นหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
3. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานพิสูจน์ทราบ
วัตถุต้องสงสัย (EOD) มีหน้าที่พิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่
เขตระบบรถไฟฟ้า
4. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาเขตทาง
มีหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่
เขตระบบรถไฟฟ้า
5. ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานประจำ�ศูนย์
วิทยุพสุธา มีหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารด้านรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า                                                                                              

2.4 Revenue from the lease of immovable properties
along the alignment of the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon
Line Project
		 MRTA has leased the spaces in the 5 building such as
1) The 9 - storey Park & Riding at Lat Phrao Station lease
to optical shop 2) 2 - storey Multi-purpose building at Lat
phrao Station for the Bangkok convention and seminar center
3) 1 - storey Multi-purpose building at Ratchadapisek station
to a Physical therapeutic center specialized for joints, muscles
and nervous system. 4) The 3 - storey Park & Riding at
Thailand Cultural Center Station leased mezzanine for nursery
service 5) A connecting building at Sukhumvit Station, the
space was rent to install ATM machines and Exchange
teller. Rental of glass room for Italian Restaurant and Dunkin’s
Donut. In the fiscal year 2011 MRTA has attained a revenue
of 9,899,560.66 baht, totally.
3. Security and Rescue
MRTA has set up the team of security and rescue personnel
to remain vigilant, inspect and protect the safety of M.R.T.
system for all 24 hours in 3 work shifts, ie day shift, afternoon
shift and night shift as follows :
• Team of secutity personel for 5 main tasks :
		 1. Security Teams at the 18 station and 2 Park & Ride
buildings to remain vigilant, inspect and inspect of stations
and Park & Ride.
		 2. Team of explosive detection personnel with sniffing
dogs (K-9) to inspect and search explosive suspicious objects
within the area of MRT system.
3. Explosive Ordnance Disposal (EOD) Security Team.
The duty is to identify suspicious objects within the area of
MRT system.
4. Patrol Security Team. The duty is to patrol the zone
of MRT system and prevent it from trespasser.
		 5. Security Team at Phasutha Radio center : The duty
is to coordinate and communicate in task of security and
rescue including emergency case occurred in the zone of
MRT system.
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2.4 รายได้จ ากการให้ ใ ช้ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้ นำ � พื้ น ที่ อ าคารต่ า ง ๆ จำ � นวน 5 แห่ ง ได้ แ ก่
1) อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว ให้เช่าห้องโถงเพื่อเป็น
ศูนย์วัดสายตาประกอบแว่น 2) อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานี
ลาดพร้าว เพื่อเป็นศูนย์บริการการประชุมและสัมมนากรุงเทพฯ
3) อาคารอเนกประสงค์ ชั้ น เดี ย ว สถานี รั ช ดาภิ เ ษก เพื่ อ เป็ น
ศู น ย์ ก ายภาพบำ � บั ด เฉพาะทางข้ อ ต่ อ กระดู ก กล้ า มเนื้ อ และ
ระบบประสาท 4) อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ให้เช่าชั้นลอยประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็ก 5) อาคาร
เชือ่ มต่อระบบขนส่งสาธารณะ สถานีสขุ มุ วิท ให้เช่าพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็นหน่วย
ให้ บ ริ ก ารแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ติ ด ตั้ ง ตู้ ATM เช่ า
พื้นที่ห้องกระจกเป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยน และเช่าพื้นที่เป็นร้าน
Dunkin’ Donuts โดยในปีงบประมาณ 2554 รฟม. มีรายได้รวมเป็น
เงิน 9,899,560.66 บาท
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• จัดชุดปฏิบัติงานกู้ภัยเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ โดยในภาวะปกติ
ชุดปฏิบัติการกู้ภัยจะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ เ ขตระบบรถไฟฟ้ า และในภาวะฉุ ก เฉิ น กรณี
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยจะเสริมกำ�ลัง
ชุดปฏิบัติการกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุ
ในการปฏิ บั ติ ง านรั ก ษาความปลอดภั ย และกู้ ภั ย รฟม. ได้
วิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
การดำ�เนินงานแล้วนำ�ระบบควบคุมภายในมาใช้ในการควบคุม
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น
1. ตรวจตราสภาพแวดล้ อ มโดยรอบสถานี ร ถไฟฟ้ า
ทางเข้า - ออกชั้นจำ�หน่ายบัตรโดยสาร (Gate) และพื้นที่ภายใน
สถานีรถไฟฟ้าด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรเปิด (CCTV)
2. ตรวจสัมภาระของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าก่อนเข้าสู่ระบบ
รถไฟฟ้าด้วยเครื่องจับโลหะ (Walk Through)
3. เปลี่ยนถังขยะและถุงบรรจุขยะสีดำ�ที่มีอยู่เดิมให้เป็นถังขยะ
และถุงพลาสติกใส
4. กรณีทอ่ี าจเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ จะปิดลิฟต์ พร้อมติดตัง้
ป้ายประกาศงดให้บริการทุกสถานี ยกเว้นกรณีผใู้ ช้บริการเป็นคนพิการ
เจ้าหน้าที่ประจำ�สถานีจะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ
5. กำ�หนดจุดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชนของ
BMCL ยืนใกล้ทางขึ้น - ลงสถานีมากขึ้น
6. ติดตั้งป้ายประกาศ (ชั่วคราว) ขอความร่วมมือกรณี
ผู้ใช้บริการที่พบวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งพนักงานประจำ�สถานีหรือ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
7. กรณีพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัย พนักงาน
ประจำ�สถานีจะใช้วทิ ยุสอ่ื สารติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย รฟม.
เพื่อเข้าตรวจสอบและพิสูจน์
8. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้
ผู้ใช้บริการรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
9. เข้มงวดในการตรวจสอบการเข้าทำ�งานของคนงานที่เข้า
ปฏิบตั งิ านบริเวณชัน้ ร้านค้า โดยจะมีการตรวจบัตรประจำ�ตัวประชาชน
ของผู้เข้าปฏิบัติงาน หากไม่ตรงกับที่แจ้งรายชื่อไว้จะไม่อนุญาตให้
เข้าปฏิบัติงาน
10. กรณีผู้ใช้บริการลืมของทิ้งไว้ BMCL จะรวบรวมข้อมูล
เพื่อตรวจสอบหาเจ้าของแต่กรณีที่สิ่งของเป็นวัตถุต้องสงสัย BMCL
จะรายงานตามขั้นตอนและส่งมอบให้ รฟม. เข้าทำ�การตรวจสอบ
และพิสูจน์ทราบ

• Provided 4 rescue teams. In the normal situations,
the rescue team will support the security team in remain
vigilant, inspect and protect the safety in the zone of MRT
system. In emergency situation occurring any untoward
incidents the security team will strengthen the rescue team to
restrain the incident.
For the operation of the Security and Rescue teams, MRTA
analyzed the risk that may affect to the performance goal,
then apply the internal control system to control the risk which
comprised as the following :
		 1. Monitor the surrounding around the station, at the
ticket Gate, and the area in stations with Closed-Circuit
Television (CCTV).
		 2. control the passenger baggage with Walk Through
before entrance in the M.R.T. zone.
		 3. change black garbage bag and bin to transparent
bag and bin.
		 4. In case of untoward incident, all operation of lifts
will be halted and the out of services sign will be posed in all
stations. Except the disabled passengers will be allowed from
the station staff.
		 5. locate the points the BMCL private security staffs
stand approach the entrances of the stations.
		 6. Pose temporary sign requesting for cooperation
from passengers to notify the security or station staffs subject
to find suspicious object.
7. Station staff contacts the security personal via radio
device to check and testify if encountered the suspicious person
or object.
		8. Increase the frequency of public relations broadcast
to allow the passenger be informed the instruction proper to
how to do when found suspicious object.
		 9. strict control the worker who do his job in the retail
store area by control their Identification Card. Anyone who is
not match to the list shall not be allowed to enter to the site.
		 10. Subject to passenger forgot their belongings, BMCL
will verify the belongings owners information. If the belongings
are suspicious object, BMCL will report to MRTA for further
checking and proofing.

To reduce the impact on the incidents, MRTA will focus on the simulated rehearsal. MRTA will formulate the
theory and practice plan together with annual trainings
plan. Besides, MRTA and the concessionaire held a joint
incident rehearsal by invited the relevant extern agency such
as the Metropolitan Police station in the zone of the alignments,
fire fighter unit, nurse etc. to attend the simulated rehearsal on
real place.
MRTA Regulations for security and rescue teams to
conduct in the normal situation and emergency situation are
formulated in accordance with the Quality Management
Systems ISO 9001-2008 based on 5 regulations as following;
(1) Operation Regulation : Getting ready before
operation
		(2) Operation Regulation : Security guards’ operation in
normal situation
		(3) Operation Regulation : Rescue teams’ operation in
normal situation
		 (4) Operation Regulation : Reaction to emergency
		 (5) Operation Regulation: Survey on M.R.T. Passengers
about the satisfaction to the security and rescue systems
Though, the number of security and rescue personnel
assignment will be considered on the proper circumstance
and the National Intelligence Agency and other intelligence
organizations, also the Equipments are well prepared to cope
for 24 hours emergency incidents counteraction.
The readiness of MRTA equipments can classify 2 types as
follows ;
		(1) Equipments carried by security and rescue personnel
such as torchlight, baton, short gun, transceiver, etc, those
must be ready to use before each shift working.
(2) Unit equipments such as car, fire engines, suspicious
object X-Ray Machine, etc, the next shift of security and rescue
teams will check all equipments availability before shift switching.
In the fiscal year 2011, the untoward incidents occurred in
the M.R.T. area are as follows :
		 (1) Accidents: 10 cases
		(2) Offences against properties in pursuance of
Criminal Code : 12 cases

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

ในส่วนของการลดผลกระทบเมือ่ เกิดเหตุ รฟม. จะให้ความสำ�คัญ
กับการฝึกซ้อมการจัดเหตุการณ์โดย รฟม. จะกำ�หนดเป็นแผนการ
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเป็นแผนฝึกอบรม
ประจำ�ปี นอกจากนั้น ยังร่วมกับผู้รับสัมปทานการเดินรถฝึกซ้อม
แผนการเผชิญเหตุ โดยเชิญหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถานีตำ�รวจนครบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า หน่วยดับเพลิง
หน่วยพยาบาล เป็นต้น เข้าร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำ ลองในพืน้ ทีจ่ ริง
สำ�หรับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
พนักงานกู้ภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รฟม. ได้กำ�หนดเป็น
ระเบียบการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 - 2008
จำ�นวน 5 ระเบียบปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ระเบียบปฏิบตั งิ าน : การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบตั -ิ
หน้าที่
(2) ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในภาวะปกติ
(3) ระเบียบปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานของพนักงานกู้ภัย
ในภาวะปกติ
(4) ระเบียบปฏิบัติงาน : การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
(5) ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง าน : การสำ � รวจความพึ ง พอใจของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่อระบบงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
ทั้งนี้ การจัดวางอัตรากำ�ลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
พนักงานกู้ภัย จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์และ
ข้อมูลด้านการข่าวจากสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติและหน่วยความมั่นคง
อื่น ๆ และมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับ
การตอบโต้การเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
สำ�หรับการเตรียมความพร้อมของเครือ่ งมืออุปกรณ์ รฟม. ได้จ�ำ แนก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อุปกรณ์ประจำ�กายของพนักงานรักษาความปลอดภัย
และพนักงานกู้ภัย เช่น ไฟฉาย ดิ้ว ปืนพกสั้น วิทยุสื่อสาร เป็นต้น
พนักงานทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านในแต่ละกะจะสำ�รวจความพร้อมของอุปกรณ์
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละกะ
(2) อุปกรณ์ประจำ�หน่วย เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง เครือ่ ง X-Ray
วัตถุต้องสงสัย เป็นต้น ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและ
ชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านในแต่ละกะ จะตรวจสอบความพร้อม
ของเครื่องอุปกรณ์ก่อนการรับมอบหน้าที่ในแต่ละกะ
สรุปการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
ในรอบปีงบประมาณ 2554 ดังนี้
(1) เกิดอุบัติเหตุ จำ�นวน 10 ครั้ง
(2) เกิดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
จำ�นวน 12 ครั้ง
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(3) ความเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการ จำ�นวน 1 ครั้ง
(4) เกิดการทะเลาะวิวาท จำ�นวน 1 ครั้ง
(5) เกิดการกระทำ�อนาจาร จำ�นวน 3 ครั้ง
(6) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารกระทำ � ผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟฟ้ า ฯ
จำ�นวน 4 ครั้ง
(7) พบวัตถุต้องสงสัย จำ�นวน 6 ครั้ง
ทั้งนี้ สามารถระงับยับยั้งการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด
4. การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นในการนำ�รูปแบบ
PPP Gross Cost ไปดำ�เนินการสำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้วา่ จ้างกลุม่ บริษทั เพลินจิต แคปปิตอล จำ�กัด เป็นทีป่ รึกษา
ทำ�การศึกษาความเหมาะสมเบือ้ งต้นในการนำ�รูปแบบ PPP Gross Cost
ไปดำ�เนินการสำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึง่ ทีป่ รึกษา
ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และมีระยะเวลา
ดำ�เนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน
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		 (3) Sickness of passengers : 1 case
		 (4) Brawl incident : 1 case
		 (5) Sexual scandal incident : 3 cases
		 (6) Offences in accordance with MRTA Act B.E. 2543
(2000) by passengers : 4 cases
(7) Detection of suspicious object: 6 cases
However, all cases occurred straight to the staffs were
restrained.
4. Preliminary study on the appropriation of
implementation PPP Gross Cost method with the
M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line
MRTA has engaged Ploenchit Capital Co.,Ltd. Group as
the consultant to conduct the study on the appropriation of
implementation PPP Gross Cost method with the M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line. The term of study will take 7 months and
the consultant has started its task on 19 July 2011.

The implementation of the Purple Line Project :
Bang Yai -  Bang Sue Section

1. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1. Land Acquisition
After survey, estimation and tender offer to the premises,
รฟม. ได้จดั กรรมสิทธิท์ ด่ี นิ โดยมีอสังหาริมทรัพย์ทต่ี อ้ งดำ�เนินการ
ตามแนวสายทางโครงการฯ เป็นที่ดินจำ�นวน 986 แปลง และ MRTA has acquired 986 plots of land and 711 buildings
สิ่งปลูกสร้างจำ�นวน 711 หลัง ซึ่ง รฟม. ได้ท�ำ การสำ�รวจ ประเมิน- located on the project alignment. The compensation to
ราคา ประกาศราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน expropriated and hand over the land completed.
เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนและส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จ
2. Civil Works Construction
ทั้งหมด
The construction of the project has advanced by
34.89% in progress (as the end of September 2011). Each
2. งานก่อสร้างงานโยธา
การก่ อ สร้ า งโครงการฯ มี ค วามก้ า วหน้ า รวมร้ อ ยละ 34.89 construction contract is in progress as following :
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละ
สัญญาก่อสร้าง ดังนี้

Contract No. 1 : East Elevated Structure (Bang Sue - Phra
Nangklao Bridge)
MRTA has signed the contract No.1 with CKTC Joint
Venture as a civil works contractor on 26 August 2009 for
the total cost of 14,292 million baht. CKTC Joint Venture
commenced the construction on 10 November 2009, the
progress of works was 44.98%, compared with 57.10% in the
work plan, or 12.12% later than the work plan. The main
operations are such as plublic utility relocation, foundation
works and column structures installation of Cross Beam,
molding and installation of Segment, I-Girder, construction of
Portal Frame near the Tao Poon Junction and on Tivanond
Street, construction of Transition Structure at Cement Thai PCL
area.
Contract No.2 : West Elevated Structure (Phra Nangklao
Bridge - Bang Yai)
MRTA has signed the contract No.2 with Sino-Thai
Engineering and Construction PCL. as a civil works contractor
on 20 January 2010 for the total cost of 13,100 million
baht. Sino - Thai Engineering and Construction PCL.
commenced the construction on 1 March 2010, The progress
of works was 31.08%, compared with 32.06% in the work
plan, or 0.98% later than the work plan. The main operations
are such as construction and testing of foundation pile,
public utility relocation, construction of passenger bridge,
river-crossed bridge, foundation works, pileing works,
installation of station supported Cross Beam, Steel I-Girder,
ready-molded concrete for station or PC-Girder, molding
and installing Segment and construction of Portal Frame.
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สัญญาที่ 1 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก (บางซื่อ สะพานพระนั่งเกล้า)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKTC เป็น
ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 14,292 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า CKTC ได้เริ่มงานตั้งแต่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยการดำ�เนินงานมีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 44.98 จากแผนงานร้อยละ 57.10 ล่าช้ากว่าแผนงาน
ร้อยละ 12.12 ซึ่งมีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่ งานรื้อย้าย
ระบบสาธารณูปโภค งานเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างเสางาน
ติดตั้งคานรองรับสถานี (Cross Beam) งานหล่อและติดตั้งชิ้นส่วน
โครงสร้างทางวิ่ง (Segment) งานติดตั้งคานรูปตัวไอ (I - Girder)
งานก่อสร้างโครงสร้างรูปตัวยูคว่� ำ (Portal Frame) บริเวณใกล้แยกเตาปูน
และบนถนนติวานนท์ งานก่อสร้างโครงสร้างรองรับทางวิ่งเชื่อมต่อ
โครงสร้างใต้ดินกับโครงสร้างยกระดับ (Transition Structure)
ที่บริเวณบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
สัญญาที่ 2 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก(สะพานพระนัง่ เกล้า บางใหญ่)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรั ค ชั่ น จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งงานโยธา
สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ในวงเงินค่าจ้าง 13,100
ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำ � กั ด (มหาชน) ได้ เ ริ่ ม งานตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น าคม 2553 โดย
การดำ � เนิ น งานมี ค วามก้ า วหน้ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 31.08 จากแผน
งานร้อยละ 32.06 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.98 ซึ่งมีงานหลัก
ที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่ งานก่อสร้างและทดสอบเสาเข็ม งานรื้อ
ย้ า ยระบบสาธารณู ป โภค งานก่ อ สร้ า งสะพานลอยคนเดิ น ข้ า ม
งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�ำ้ งานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างเสาตอม่อ
งานติดตั้งคานรองรับสถานี (Cross Beam) งานติดตั้งคานเหล็ก
รูปตัวไอ (Steel I - Girder) และคานคอนกรีตหล่อสำ�เร็จของ
สถานี (PC - Girder) งานหล่อและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง
(Segment) และงานก่อสร้างโครงสร้างรูปตัวยูคว่� 
ำ (Portal Frame)
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สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำ�รุงรักษาและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า PAR เป็นผู้รับจ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ในวงเงินค่าจ้าง
5,025 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า PAR ได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2553 โดยการดำ�เนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ
15.20 จากแผนงานร้อยละ 20.36 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 5.16
ซึ่งมีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่ งานออกแบบสะพานกลับรถ
บริเวณหน้าศูนย์ซ่อมบำ�รุงรักษา งานเทคอนกรีตฐานราก งานเท
คอนกรีตเสาชั้นล่าง งานเทคอนกรีตคานชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสา
ชั้นสอง ที่ศูนย์ซ่อมบำ�รุงรักษา งานตอกเสาเข็มและงานเทคอนกรีต
ฐานรากทีอ่ าคารจอดแล้วจร สถานีทา่ อิฐ และงานปรับปรุงการออกแบบ
อาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี 1 เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีจ่ อดรถจากเดิม
จำ�นวน 4 ชั้น เป็น 10 ชั้น
สัญญาที่ 6 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ประกาศประกวดราคางานโยธาสัญญาที่ 6 งานระบบ
รางรถไฟฟ้า โดยประกาศและขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2554 และกำ�หนดให้ย่ืนข้อเสนอ
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทมายื่นข้อเสนอ
จำ�นวน 2 ราย คือ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน)
และกิจการร่วมค้า Sino - Thai and ASA ต่อมา เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการประกวดราคางานโยธาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ได้พิจารณาเปิดซอง
คุณสมบัติ ซองที่ 1 และได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา BBML ตรวจสอบ
คุณสมบัติจากนั้นได้จัดส่งให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JICA) ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ซึ่ง JICA ได้ให้
ความเห็นตามที่ รฟม. เสนอ และต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
คณะกรรมการประกวดราคางานงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงฯ ได้พิจารณาเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค ซองที่ 2 และ รฟม.
ได้นำ�ส่งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 เพื่อให้ JICA พิจารณา เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2554

Contract No.3 : Depot and Park & Ride buildings
MRTA has signed the Contract No.3 with the PAR Joint
Venture as a civil works contractor on 26 January 2010 for
the total cost of 5,025 million baht. The PAR Joint Venture
commenced the construction on 1 March 2010, the progress
of works was 15.20%, compared with 20.36% in the work
plan, or 5.16% later than the work plan. The main operation
are such as U-turn bridge design in front of the Depot,
concrete work of foundation, ground poles, ground beams,
second level poles at the Depot. Piling and concrete works
foundation at the Park & Ride buildings at Tha-It Station. And
adjustment of the design for the Park & Ride buildings at
Nonthaburi Junction Station 1 in order to increase parking lot
from 4 to 10 storeys.
Contract No.6 : Trackwork
MRTA has issued an invitation to tender for civil work
of the contract No. 6 - Trackwork. The tender document
were announced and sold during 28 February - 14 March
2011 and have to submit on 18 May 2011. There were 2
companies offered the tender namely Italian-Thai
Development PCL and Sino-Thai and ASA Joint Ventures.
On 26 May 2011, the MRTA Selection Committee for civil
works of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section
considered to open the first envelope (qualifications) and
instructed BBML Consultant to evaluate then MRTA submit the
evaluation result to Japan International Cooperation agency
(JICA) for approval which JICA agreed MRTA suggestion. On
5 July 2011, the MRTA Selection Committee for civil works of
the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section opened
the second envelope (technical proposals) and on 9 August
2011, MRTA submit the evaluation to JICA for consideration.

3. Selection of private Investor for the Supply of
M&E System and O&M service
• On 16 November 2010, the Cabinet approved
resolution for amendment the Cabinet Resolution on 12
January 2010, to allow the selection process of 1 private
company to undertake in state joint venture for the Purple
Line Project : Bang Yai-Tao Poon Section according to the
committee resolution in pursuance of the Act on Private
Participation in State Undertaking B.E. 2535 (1992) as per the
propose of the Minister of Transport. Besides, Private entity
selection on the Purple Line Project : Tao Poon - Bang Sue
Section, the Cabinet approved the MRTA to evaluate in
several issues such as positive-negative law issues in various
operation plans and propose to the Cabinet for consideration.
Office of the National Economic and Social Development
Board and Office of Royal Decree Committee considered on
the Purple Line Project : Tao Poon-Bang Sue Section Operation,
including the Ministry of Finance and National Budget
Office comments.
• MRTA has announced and invited to a tender
offer for Joint Venture as the Contract No.4 - Concession for
Investment, Procurement of M.R.T. operation system and
Maintenance (Klong Bang Pai-Tao Poon Stations) during
25 November-3 December 2010. Proposal Documentary
Selling during 13-24 December 2010. 9 companies bought the
documents, and on the deliver date 24 February 2011,
2 companies proposed; Bangkok Metro Pcl (BMCL) and
Bangkok Transit System PCL (BTSC). After evaluation, BMCL
proposed at the price baht 93,762 million and BTSC proposed
at the price baht 109,289 million.
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3. งานคั ด เลื อ กเอกชนลงทุ น งานระบบรถไฟฟ้ า และ
รับจ้างดำ�เนินกิจการ
• เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ให้
สามารถดำ �เนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ สำ �หรับช่วง
บางใหญ่ - เตาปู น 1 ราย ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการ
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงคมนาคม
เสนอ ส่วนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ ช่วงเตาปูน บางซื่อ
เห็นชอบให้ รฟม. ดำ�เนินการศึกษาให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ
เช่น ประเด็นกฎหมาย และข้อดีขอ้ เสีย ในการดำ�เนินการตามแนวทาง
ต่ า ง ๆ และนำ � เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต่ อ ไป ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ รฟม. รับความเห็นของสำ�นักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละ
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น โครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ม่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - บางซื่ อ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตของ
กระทรวงการคลังและสำ�นักงบประมาณ ไปพิจารณาดำ�เนินการด้วย
• รฟม. ได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอขอร่ ว มลงทุ น
งานสัญญาที่ 4 สัมปทานสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลอง
บางไผ่ - สถานีเตาปูน) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
2553 และกำ�หนดขายเอกสารประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอ ระหว่าง
วันที่ 13-24 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่ามีบริษัทต่าง ๆ สนใจ
ซื้อเอกสาร จำ�นวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยเมื่อถึงกำ�หนดวันรับซองเอกสาร
ข้อเสนอ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ จำ�นวน 2
บริษัท คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) และ
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BTSC) ภายหลัง
ประเมินข้อเสนอ ปรากฏว่า BMCL เสนอราคาที่ 93,762 ล้านบาท
และ BTSC เสนอราคาที่ 109,289 ล้านบาท
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The Implementation of the Blue Line Project :
Hua Lampong - Bang Kae and Bang Sue Tha Pra Sections

1. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้ด�ำ เนินการสำ�รวจ ประเมินราคากำ�หนดราคาเบื้องต้น
ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นที่ดิน
จำ�นวน 960 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำ�นวน 700 หลัง และได้
ทำ�ความ ตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว
เป็นที่ดินจำ�นวน 480 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำ�นวน 179 หลัง

1. Land Acquisition
MRTA has surveyed and estimated the preliminary price
of immovable properties to be expropriated for 960 plots of
land, and 700 buildings. 480 plots of land and 179 buildings
are agreed and MRTA paid the compensation.

2. งานก่อสร้างงานโยธา
การก่ อ สร้ า งโครงการฯ มี ค วามก้ า วหน้ า รวมร้ อ ยละ 4.95
(ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554) โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละ
สัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำ�โพง สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท และ บริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่
4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อย
ละ 9.63 จากแผนงานร้อยละ 9.55 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.08 ซึ่ง
มีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่ งานประสานงานในการรื้อย้าย
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะสำ�รวจดิน งานขุดโบราณคดี
และงานโครงสร้างใต้ดินที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดแล้วกลบ (Cut & Cover)
สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ ช่วงสนามไชย - ท่าพระ
รฟม. ได้ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า งบริ ษั ท ช.การช่ า ง จำ � กั ด
(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 ในวงเงินค่าจ้าง 10,688 ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด
(มหาชน) ได้เริม่ งานเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน
มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 6.83 จากแผนงานร้อยละ 7.09
ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 0.26 ซึ่งมีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่
งานประสานงานในการ รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะ
สำ�รวจและงานขุดโบราณคดี
สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH-UN เป็นผู้รับ
จ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 11,285 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า SH - UN ได้เริ่มงาน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงานมีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 2.62 จากแผนงานร้อยละ 2.29 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.33

2. Civil Works Construction
The civil work construction of the project is 4.95% in
progress (as the end of September 2011). The progress of
each contract is proceeding as following;
Contract No.1 : Construction works of Underground
Structure : Hua Lamphong-Sanam Chai Section
MRTA has signed Contract No.1 on 17 February 2011
with the Italian-Thai Development PCL. as a civil work
contractor for the total cost of 11,441 million baht.
The Italian - Thai Development PCL. commenced the
construction on 4 April 2011, the progress of works was
9.63%, compared with 9.55% in the work plan, or 0.08% faster
than the work plan. The main operations are such as public
utility relocation, soil surveyor, archaeological excavation.
and underground structure with Cut & Cover method.
Contract No.2 : Construction works of Underground
Structure : Sanam Chai-Tha Phra Section
MRTA has signed the Contract No. 2  on 17 February
2011 with CH. Karnchang PCL as the civil work contractor
for the total cost of 10,688 million baht. CH. Karnchang PCL.
commenced the construction on 4 April 2011, the progress
of works was 6.83%, compared with 7.09% in the work plan,
or 0.26% later than the work plan. The main operation are
cooperation in plublic utility relocation, soil survey and
archaeological excavation.
Contract No.3 : Construction works of Elevated Structure :
Tao Poon-Tha Phra Section
MRTA has signed the contract no.3 on 17 Febuary 2011
with the SH-UN Joint Venture as civil work contractor for a
total cost of 11,285 million baht. the SH-UN Joint Venture
commenced the construction on 4 April 2011, the progress

of works was 2.62%, compared with 2.29% in the work plan, or
0.33% faster than the work plan. The main operations are field
office and office equipment preparation, public utility
relocation, soil excavation, relocation of trees, stakes
navigation work test, temporary steel bridge construction
for under river structure construction and station stakes
excavation.
Contract No.4 : Construction works of Elevated Structure :
Tha Phra-Lak Song Section
MRTA has signed the contract no. 4 on 17 February
2011 with Sino - Thai Engineering and Construction PCL as
a civil work contractor for a total cost of 13,335 million baht.
Sino - Thai Engineering and construction PCL. commenced
the construction on 4 April 2011, the progress of works was
1.68%, compared with 1.59% in the work plan, or 0.09% faster
than the work plan. The main operation are field office
and office equipment preparation, public utility relocation
including traffic work.
Contract No. 5 : Trackwork
MRTA has signed the contract no. 5 on 17 February
2011 with the CH. Karnchang PCL. as civil work contractor
for a total cost of 4,999 million baht. CH. Karnchang PCL.
commenced the construction on 4 April 2011, the progress
of work was 4.36%, compared with 4.19% in the work plan,
or 0.18% faster than the work plan. The main operation
are field office and office equipment preparation and in
processing of rail system and preliminary railway pattern
design.
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ซึ่งมีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่ งานจัดเตรียมสำ�นักงานสนาม
และจัดหาอุปกรณ์สำ�นักงานที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานและงาน
รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะสำ�รวจดิน งานรื้อย้าย
ต้นไม้ งานทดสอบเสาเข็มนำ�ร่อง งานก่อสร้างสะพานเหล็กชั่วคราว
เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงสร้างในแม่น� 
้ำ และงานขุดเจาะเสาเข็มของ
สถานี
สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ - หลักสอง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 4
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้านบาท และ
บริษัท ซิโน -ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงานมีความ
ก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 1.68 จากแผนงานร้อยละ 1.59 เร็วกว่า
แผนงานร้อยละ 0.09 ซึง่ มีงานหลักทีไ่ ด้ด�ำ เนินการ ได้แก่ งานจัดเตรียม
สำ�นักงานสนามและจัดหาอุปกรณ์ส�ำ นักงานทีเ่ กีย่ วข้อง งานประสานงาน
ในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานการจัดจราจร
สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า ง บริ ษั ท ช.การช่ า ง จำ � กั ด
(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 ในวงเงินค่าจ้าง 4,999 ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด
(มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนิน
งานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 4.36 จากแผนงานร้อยละ 4.19
เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.18 ซึ่งมีงานหลักที่ได้ดำ�เนินการ ได้แก่
งานจัดเตรียมสำ�นักงานสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วและจัดหาอุปกรณ์
สำ � นั ก งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เ หลื อ บางส่ ว น และอยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอน
การออกแบบงานระบบรางและการออกแบบรูปแบบทางวิ่งในเบื้องต้น
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3. งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการและที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา
คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
เห็นชอบให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา Index เป็นที่ปรึกษาบริหาร
โครงการ (PMC) ในวงเงินค่าจ้าง 726 ล้านบาท (เฉพาะส่วนงานโยธา)
และเห็นชอบให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA เป็นที่ปรึกษา
ควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา (CSC) ในวงเงินค่าจ้าง 1,210 ล้านบาท
และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 รฟม. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้าง
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Index และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA โดยที่
ปรึกษาได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นมา

รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

4. งานศึกษาวิเคราะห์ โครงการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535
วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2553 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ ในรูปแบบ PPP
Gross Cost ตามที่ ก ระทรวงคมนาคมเสนอ โดยภาครั ฐ ลงทุ น
ค่างานโยธาทั้งหมด และเอกชนลงทุนค่างานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้า รวมทัง้ บริหารการเดินรถและซ่อมบำ�รุงตามมาตรฐาน
การให้บริการที่กำ�หนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา โดยรัฐจะมอบให้
เอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและส่งมอบให้รัฐ และรัฐเป็น
ผู้จัดเก็บรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างงานโยธา
และรถไฟฟ้าทัง้ หมด และรัฐจะจ่ายคืนเอกชนในลักษณะค่าจ้างบริหาร
การเดินรถและซ่อมบำ�รุง โดยให้กระทรวงคมนาคมและ รฟม.
ดำ�เนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดำ�เนินกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัดต่อไป
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5. งานคั ด เลื อ กเอกชนลงทุ น งานระบบรถไฟฟ้ า และ
รับจ้างดำ�เนินกิจการ
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 รฟม. ได้มีค�ำ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ �เนินกิจการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วง
เตาปูน - ท่าพระ และ รฟม. ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
BMTC ดำ�เนินการศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบ
เดินรถระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลและ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำ้ เงินฯ ทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ใช้บริการสูงสุด ตามความเห็นของคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. Selection of Project Management Consultant
and Construction Supervision Consultant
According to MRTA Board of Directors Resolution on 28
December 2011, approved the employment of the Index
Group on the project management consultant (PMC) for
the cost of Baht 726 million (civil work only) and agreed the
MAA group for the construction supervision consultant (CSC)
for the cost of Baht 1,210 million on 17 February 2011. Both
companies commenced working on 1 April 2011 onwards.
4. Study and Analysis Project in accordance with
the Act on Private Participation in State Undertaking
B.E. 2535 (1992)
On 28 December 2010, the Cabinet pass a resolution to
allow the private sector to co-invest in the PPP Gross Cost
forment. The state invest in civil works, the private sector
invest in train system including operate the system and
maintenance according to the contact. Government
allowance on fare revenue private entity operation collected,
then send to government, and government collects commercial
revenue from civil structured and metro used. Private
entity will received rail way management and maintenance
fees from government, the Ministry of Transport and MRTA
strictly operate under the Act on Private Participation in State
Undertaking B.E. 2535 (1992).
5. Selection of M&E investor and system operator
On 3 June 2011, MRTA has appointed a committee for
selection a private Investor for the Supply of M&E system and
O&M service for the Blue Line Project : Hua Lamphong-Bang
Kae and Tao Poon - Tha Phra Sections. MRTA instructed the
BMTC Consultant to evaluat on positive and negative between
the M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line and the Blue Line
Project patterns which are appropriated and most useful to
passengers pertaining to the Office of the National Economic
and Social Development Board (NESDB) opinion.

The Implementation of the Green Line Project :
Bearing-Samut Pra Karn Section

1. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้สำ�รวจ ประเมินราคาและกำ�หนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นที่ดิน จำ�นวน
102 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง จำ�นวน 37 หลัง และได้ทำ�ความตกลง
กับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้วเป็นที่ดินจำ�นวน 19
แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำ�นวน 10 หลัง

1. Land Acquisition
MRTA has surveyed and estimated the preliminary
expropriated price, of 102 plots of land and 37 plots of
buildings. MRTA agreed with the immovable owner for
disbursement compensation for 19 plots of land and 10 plots
of buildings.

2. งานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ และจัดทำ�
เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผูล้ งทุนงานระบบรถไฟฟ้า
และผู้ให้บริการเดินรถ
รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เทสโก้ เอ็มเอเอ (Tesco MAA
Consortium) ให้เป็นทีป่ รึกษาเพือ่ คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโยธา ผูล้ งทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ และจัดทำ �เอกสารประกวด
ข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และ
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ โดยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฯ
กับกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา เทสโก้ เอ็มเอเอ เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

2. Employment of a consultant and civil works
contractor, M&E Investor and system operator and
Tender Documentation for M&E Investor and system
operator
MRTA engaged the Tesco MAA Consortium as a consultant
to select the civil works contractor, M&E investor and system
operator and tender documentation for the Green Line Project :
Mo Chit - Sapan Mai - KHu Khot and Bearing - Samut
Prakarn Sections. The MRTA signed a contract with the Tesco
MAA Consortium on 30 November 2010.

3. งานคั ด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาบริ ห ารโครงการ (Project
Consultant : PC)
รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษทั ทีส่ นใจมารับเอกสารเพือ่ จัดทำ�
ข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโยธาและงานระบบ
รถไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 1-22 มิถนุ ายน 2554 ซึง่ มีผสู้ นใจรับเอกสาร
ทั้งสิ้น 27 ราย โดยเมื่อถึงกำ�หนดเวลาในวันที่ 1 สิงหาคม 2554
ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเอกสารข้อเสนอจำ�นวน 2 ราย คือ กลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา เทสโก้ (Tesco) และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โชติจินดา มูเชล
(Chotichinda Mouchel)

3. Selection of Project Management Consultant
MRTA invited the interested consultant firms to obtain
request for proposal documents in order to prepare a proposal
to be selected as a project management consultant during
1-22 June 2011. 27 entities interested and on 1 August 2011,
2 companies proposed; Tesco MAA Consortium Group and
Chotichinda Mouchel Group

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
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คณะกรรมการดำ�เนินการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดย
วิ ธี คั ด เลื อ ก ได้ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลข้ อ เสนอทาง
เทคนิค เพื่อใช้ประเมินผลการคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการ
และกำ � หนดส่ ว นงานที่ จ ะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผล และต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่
23 กั น ยายน 2554 คณะกรรมการดำ � เนิ น การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
บริหารโครงการฯ ได้เห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอทางเทคนิค
โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Chotichinda Mouchel ได้คะแนนเป็น
ลำ�ดับที่ 1 และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Tesco ได้คะแนนเป็นลำ�ดับที่ 2
และได้ทำ�การเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทั้งสองราย โดยจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ 2554 ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาด้านราคากับ
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาลำ�ดับที่ 1
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะเป็น
ผู้ดูแลการประสานงานการออกแบบและก่อสร้างร่วมกันระหว่าง
งานโยธาและงานระบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบร่วม
การเตรียมการเพื่อการเดินรถและการทดลองเดินรถ การตรวจสอบ
ความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าก่อนเปิดให้บริการและปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้แทนของ รฟม. ในการประสานงานกับผู้รับจ้างงาน
สัญญาต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการทั้งหมด
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The committee on Selection process of Project
Management Consultant has prescribed the evaluation
regulation and technique portion suggestion were set up
for project management consultant selection, which are the
Project Evaluation, and evaluated section. On 23 September
2011, the Committee agreed with the evaluation of the
technical proposal to which Chotichinda Mouchel Group
had the best score and Tesco MAA Consortium Group has
the second score, and then opened the financial proposals
of both group. Till the end of fiscal year 2011, MRTA was still
under pricing negotiation with the first group.
		 Consequently, this consultant shall be conduct the
cooperation of design and construction between civil work
and M&E System closely, including system before services,
and act as MRTA representative to cooperate with various
contractors, and other units including all concerned
government agencies.

4. The Selection of Civil Work Contractor
MRTA announced the tender for civil works contract 1 which
4. งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
included the elevated structure and elevated Station, Samrong
รฟม. ได้ประกาศประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ 1 ซึง่ ประกอบด้วย canal crossing bridge construction, depot construction and Park &
งานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ งานก่อสร้าง Ride Buildings. There were 7 entities bought the Tender documents
สะพานข้ามคลองสำ�โรง งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำ�รุงและงานก่อสร้าง during 15-23 March 2011. The selection on civil work constructors
อาคารจอดแล้วจร โดยมีผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่าง was complied with the MRTA regulations on the parcel B.E.2546
วันที่ 15 - 23 มีนาคม 2554 จำ�นวน 7 ราย ทั้งนี้ การจัดหาผู้รับจ้าง (2003) and International Competitive Bidding.
There were 3 competitors; Italian-Thai Development Pcl,
งานโยธา ได้ดำ�เนินการตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. 2546 และแนวทาง CH. Karnchang Pcl and Sino-Thai Engineering & Construction
การประกวดราคาแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding)   Pcl proposed on 23 May 2011.
The Committee on selection process of Civil Work
เมื่อครบกำ�หนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ปรากฏว่า
มีผยู้ น่ื ข้อเสนอ จำ�นวน 3 ราย คือ บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ Construction of the Green Line Project : Bearing-Samut
จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท Prakarn Section has undertaken in 3 steps. All 3 competitors
passed the qualification evaluation and the technical
ซิโน - ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง evalation, So the committee opened the financial
งานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ proposal on 16 June 2011, The tender offfer (including VAT)
ได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอน โดยทัง้ สามราย ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ are as following :
ข้อเสนอด้านเทคนิค และคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูท้ ผ่ี า่ นการประเมินผล
ข้อเสนอด้านเทคนิค จึงได้มีการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2554 ปรากฏว่ามีการเสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ดังนี้

5. งานศึกษาวิเคราะห์ โครงการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535
รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท เทสโก้ เอ็มเอเอ เป็นที่ปรึกษา
เพื่อจัดทำ�รายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ คูคต - ลำ�ลูกกา และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ - บางปู ซึ่ง
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554

• Italian-Thai Development Pcl Baht 14,319.00 million
• Sino-Thai Engineering & Construction Pcl Baht 14,269.00
million
• CH. Karnchang Pcl Baht 14,136.60 million
The Committee evaluated the tender of every companies
to find out the lowest evaluated, and negotiated price /
concluded the results and proposed the selection results to
the MRTA Board of Directors. The MRTA Board of Directors
passed a resolution on 21 September 2011 instruct MRTA to
negotiate with CH. Karnchang Pcl whether they accepted
the price at Baht 14,088.60 million (including VAT),
CH. Karnchang PCL. submit the letter dated 26 September
2011 accepted the civil work construction contract 1 price at
baht 14,088.60 million (including VAT) as per the MRTA Board
of Directors requested. The selection results will be submit to
the Cabinet accordingly.
5. Study and Analysis Project in accordance with
the Act on Private Participation in State Undertaking
B.E. 2535 (1992)
		 MRTA has engaged Tesco MAA Consortium as
consultant for study and analysis Project in accordance with
the Act on Private Participation in State Undertaking B.E. 2535
(1992) the Green Line Project : Mo Chit - Sa Pan MaiKhu Khot - Lum Luk Ka and Bearing - Samut Pra Karn-Bang
Pu Sections. The MRTA Board of Dicectors Meeting on 27
April 2011 approved the said report, and on 10 August 2011
MRTA proposed the said report to the Ministry of Transport
considered proposing to Office of the National Economic
And Social Development Committee for further consideration.
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• บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เ วล๊ อ ปเมนต์ จำ � กั ด (มหาชน)
14,319.00 ล้านบาท
• บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
(มหาชน) 14,269.00 ล้านบาท
• บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) 14,138.50 ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาฯ ได้พิจารณา
ตรวจสอบและประเมินรายละเอียดข้อเสนอของทุกบริษัท เพื่อหา
ข้อเสนอราคาที่ประเมินแล้วราคาต่ำ�ที่สุด (Lowest Evaluated)
และเจรจาต่ อ รองราคา/สรุ ป ผลการคั ด เลื อ ก และได้ นำ � เสนอ
คณะกรรมการ รฟม. พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราว
การประชุมเมือ่ วันที่ 21 กันยายน2554 ได้พจิ ารณาผลการตรวจสอบ
รายละเอียดผลการประกวดราคา และมีมติให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาฯ เจรจากับ
บริษทั ช.การช่าง จำ�กัก (มหาชน) อีกครัง้ โดยหากบริษทั ช.การช่าง
จำ�กัด (มหาชน) ยอมรับราคาในวงเงิน 14,088.60 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก็เห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 กันยายน 2554 แจ้งยอมรับราคา
ค่าก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 1 จำ�นวน 14,088.60 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามวงเงินที่คณะกรรมการ รฟม. กำ�หนด จากนี้
จะได้นำ�เสนอผลการคัดเลือกให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
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ได้มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535 ดังกล่าว และ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 รฟม. ได้น�ำ เสนอรายงานการศึกษาฯ
ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณานำ�เสนอสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่

โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ ขี ย ว ช่ ว งหมอชิ ต - สะพานใหม่
อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ประมาณการราคาโดยที่ ป รึ ก ษาของ
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงแบบรายละเอียดของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ทั้งนี้
ยั ง ไม่ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากำ � หนดเขตที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น และ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำ�เสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. 2535
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ลำ�ลูกกา ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณานำ�เสนอสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี
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รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษามารับเอกสารการจัดจ้าง
ทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ
และจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์
2554 โดยกำ�หนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554
ปรากฏว่ามีบริษัทที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ จำ�นวน 1 ราย โดยมี
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด
เป็นบริษัทหลัก (Lead Firm) ในการนี้ รฟม. ได้พิจารณาดำ�เนินการ
ประเมินข้อเสนอของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวแล้ว ได้เห็นชอบ
ให้ข้อเสนอของกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษาฯ ผ่านการประเมินข้อเสนอ
ด้ า นเทคนิ ค หลั ง จากนั้ น ได้ เ ปิ ด ซองข้ อ เสนอด้ า นราคาและ
เจรจาต่อรองกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จนได้ข้อสรุปราคาค่าจ้าง
ที่ราคา 34 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย รฟม. ได้อนุมัติ
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย
บริษัท ทีม คอนซัลติ้งฯ เป็นที่ปรึกษาศึกษาทบทวนรายละเอียด
ความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ในวงเงินค่าจ้างดังกล่าว ซึ่ง รฟม.
อยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างสัญญาเพื่อลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาต่อไป

The Implementation of the Green Line Project :
Mo Chit - Sa Pan Mai Section

The Green Line Project : Mo Chit - Sa Pan Mai Section
stands under the revision of price estimation by the consultant
of the Office of Transportation and Traffic Plan and Policy to
conform with the detail revision of Phra Sri Mahatat Temple
station. Currently, there is no Royal Decree in land plot
expropriate specification. Also, the project is todate
proposed for study and analysis per the Act on Private
Participation in State Undertaking B.E. 2535 (1992) the Green
Line Project, Mo Chit-Sa Pan Mai - Khu Khot - Lum Luk Ka
Section to consider by the Ministry of Transport presenting to
Office of the National Economic And Social Development
Committee for further consideration.

The Implementation of the Pink Line Project :
Khae Rai - Min Buri Section

MRTA invited the interested consultant to obtain request for
proposal documents to be a consultant to revise the feasibility
study, design and tender documentation for the Pink Line
Project : Khae Rai-Min Buri Section for second time during 1-14
February 2011. Proposals will be submit by 16 March 2011,
which only 1 competitor Team Consulting Engineering and
Management Co.,Ltd. (Lead Firm). In this regard, MRTA
considered the company proposal under technical
evaluation. Later, MRTA opened the price proposal and
negotiated for the final price at Baht 34 million (including
VAT), and on 27 June 2011 approved The Team Consulting
Engineering and Management Co.,Ltd. as a consultant to
revise the feasibility study, design and tender documentation
of the Pink Line Project. MRTA is under contract drafted for
further sign.

The Implementation of the Orange the Line
Project : Taling Chun - Min Buri Section

รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษามารับเอกสารการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี ระหว่าง
วันที่ 8 - 21 มีนาคม 2554 โดยกำ�หนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6
พฤษภาคม 2554 ปรากฏว่ามีบริษัทที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ 2 ราย
ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดยบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์
จำ � กั ด และกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษานำ � โดย บริ ษั ท ที ม คอนซั ล ติ้ ง
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด ในการนี้ รฟม. ได้พิจารณา
ดำ�เนินการประเมินข้อเสนอของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทั้งสองกลุ่มแล้ว
ได้เห็นชอบให้ขอ้ เสนอของกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษานำ�โดยบริษทั เอ็ม เอ เอฯ
เป็นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด หลังจากนั้นได้เปิดซองข้อเสนอ
ด้านราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทั้งสองราย และได้เจรจาต่อรอง
กั บ กลุ่ ม บริ ษั ท เอ็ ม เอ เอฯ จนได้ ข้ อ สรุ ป ราคาค่ า จ้ า งที่ ร าคา
208,900,380 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง รฟม. อยู่ระหว่างเตรียม
เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษาดังกล่าวเพื่อลงนามสัญญาจ้างฯ ต่อไป

MRTA invited the interested consultant to obtain request for
proposal documents to be a consultant to revise the feasibility
study, design and tender documentation in the context of Act
on Private Participation in State  Undertaking B.E. 2535 (1992)
for the Orange Line Project : Taling Chun - Min Buri Section
during 8-21 March 2011. Proposals will be submit by 6 May
2011, which 2 competitors are joint companies lead by MAA
Consultant Co.,Ltd. and joint companies lead by Team Consulting
Engineering and Management Co.,Ltd. In this regard, MRTA
evaluated both competitors proposals and agreed that
joint companies lead by MAA Consultant Co.,Ltd. is the best
technique suggestion. Later, MRTA opened both competitors
financial proposals and negotiated to MAA Consultant Co.,Ltd.
for final price at Baht 208,900,380 (including VAT). MRTA is
working on presentation to the MRTA Board of Diretors for further
approval signing contract with the said company.

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

MRTA invited the interested consultants to obtain request for
proposal document to be a consultant to revise the feasibility
study, design and tender documentation in the context of Act
on Private Participation in State Undertaking B.E. 2535 (1992)
for the Purple Line Project, Tao Poon-Rat Burana Section during
28 February - 7 March 2011. After the cut-off time, which only
1 competitor lead by Asian Engineering Consultant Co.,Ltd. So,
MRTA canceled the selection accordingly.

รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษามารับเอกสารการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง  เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2554 โดยเมื่อถึงกำ�หนด
เวลา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอจำ�นวน 1 ราย คือ กลุ่มบริษัท
นำ�โดยบริษัท เอเซี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำ�กัด จึงได้
ยกเลิกการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว

The Implementation of the Purple Line Project :
Tao Poon - Rat Burana Section
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี
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ต่อมา รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษามารับเอกสาร
การจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1
กรกฎาคม 2554 โดยได้ก�ำ หนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 3 สิงหาคม
2554 ปรากฏว่ามีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ จำ�นวน 1 ราย
โดยมีบริษทั เอเซีย่ น เอนจิเนียริง่ คอนซัลแต้นส์ จำ�กัด เป็นบริษทั หลัก
ในการนี้ คณะกรรมการดำ�เนินการจ้างทีป่ รึกษาฯ ได้พจิ ารณาแนวทาง
ดำ�เนินการกรณีบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวเป็นครั้งที่ 2
แล้ ว เห็ น ควรดำ � เนิ น การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธ คั ด เลื อ กต่ อ ไป
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมพิจารณาแนวทางดำ�เนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ของ รฟม. ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวัน
ที่ 23 และ 26 กันยาน 2554 โดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมเป็น
ประธาน ที่ประชุมมีความเห็นว่าเนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความ
สำ�คัญอย่างมากกับการประมูลและจัดจ้างของโครงการต่าง ๆ ให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงเห็นควรให้ รฟม. พิจารณายกเลิก
การจัดจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว เนื่องจากมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย
และให้ รฟม. ดำ�เนินการจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไป

Later, MRTA has announced such invitation for the
second time during 20 June - 1 July 2011, to deliver the
proposal with in 3 August 2011. Still, only one competitor
proposed by Asian Engineering Consultant Co.,Ltd. (Lead
Firm). In this regard, the committee on selection process
considered the company proposal for the second time,
and agreed on consultant hiring selection method
accordingly. However, the meeting on implementation
of MRTA projects by the government policy on 23 and 26
September 2011, presided by the Minister of Transport, The
committee considered that current cabinet is extremely
attention on various projects tender and employment must
be fair and transparent. So, the meeting instructed MRTA
to cancel the abovementioned consultant employment
caused only one competitor, and MRTA will operate the
whole process again.

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง

The Implementation of the Yellow Line Project :
รฟม. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ Lat Phrao - Samrong Section
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2555 เพื่ อ เป็ น ค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาทบทวนรายละเอี ย ด
ความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง กรอบวงเงิน 180
ล้านบาท ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมร่างข้อกำ�หนดและขอบเขตงาน
ศึ ก ษาทบทวนรายละเอี ย ดความเหมาะสม ปรั บ ปรุ ง แบบ และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ เรียบร้อยแล้วซึง่ จะได้เร่งดำ�เนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษาต่อไป
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MRTA has requested a budget in the fiscal year 2012 for
the expense of consultant for the revision of the feasibility
study, design and tender documentation of the Yellow Line
Project : Lat Phrao - Samrong Section, for a volume of 180
million baht. Meanwhile, MRTA has already drafted the
requirements and work scope of the revision of the feasibility
study, design and tender documentation. So the MRTA will
engage the consultant as soon as possible.

สรุปผลการดำ�เนินงานขององค์กรในรอบปีงบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

Summary of Cooporate Performance in the ffiiscal year 2011
(1 OCTOBER 2010 - 30 SEPTEMBER 2011)

Management on Human Resource Development
and working system
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ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
ระบบงาน
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1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 รฟม. มีพนักงานจำ�นวน 643 คน
และลูกจ้างจำ�นวน 8 คน รวม 651 คน
ปัจจุบัน รฟม. ได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้า
สายต่าง ๆ โดยมีภารกิจแตกต่างกันตามความคืบหน้าของโครงการ
รถไฟฟ้าแต่ละสาย เช่น การบริหารงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว การก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
และอยู่ในระหว่างการดำ�เนินงานเพื่อหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ การจัดหาบริษัท
ที่ปรึกษาสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงจัดหาผู้รับจ้างงานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถไฟฟ้าในรูปแบบ
PPP (Public Private Partnership) สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดย รฟม. ได้บริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลได้ดำ�เนินการตามหลักการและความเหมาะสมกับองค์กร
นับตัง้ แต่การวางแผนบุคลากร การสรรหาการคัดเลือก การปฐมนิเทศ
การทดลองงาน การบรรจุและแต่งตั้ง

1. Human Resource Management
As per September 30th, 2011, MRTA comprised of
643 staffs and 8 employees, totally 651 persons.
Nowadays MRTA is assigned to implement many
projects of MRT projects. The missions vary to the progress
of each projects such as the management of the M.R.T.
Chaloerm Ratchamongkhon Line Project which is already
opened its services. The Purple Line Project : Bang Yai Bang Sue Section and the Blue Line Project : Hua Lamphong Bang Kae and Bang Sue - Tha Phra Sections are in constructing
stage. The Green Line Project : Bearing - Samut Prakarn
Section is in the stage of searching construction contractor,
sourcing consultants for the other MRT projects including the
selection of the contractor for M&E system and system
operation in form Public Private Partnership(PPP) for the
Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section. The MRTA
has managed the limited resources effectively. The process
of Human Resources Management was carried out respecting
to the corporate principles properly such as the personal
planning, recruitment, orientation, probation, placement and
appointment.

		การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน รฟม. ได้นำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ระบบ Coach) ที่มุ่งเน้นการวัดผลสำ�เร็จของงาน (KPIs) และ
พฤติกรรมตามสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานมาใช้
ประเมิ น ผลแล้ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ข้ อตกลงร่ ว มกั นใน
การปฏิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รและเพื่ อ เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์
การประเมินแตกต่างกันตามกลุ่มพนักงานระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ การนำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่
มาใช้ดังกล่าว ทำ�ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบจุดเด่น จุดด้อย
สิ่งที่ต้องการพัฒนาและศักยภาพของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นอย่างดี เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพนักงานให้มีศักยภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต และระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
แบบใหม่ นี้ ยั ง ทำ � ให้ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนเป็ น ตามผลปฏิ บั ติ ง าน
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินงานขององค์การ
และสามารถขับ เคลื่ อ นให้ เ ป็ น องค์ ก รหลั ก ในการจั ด ให้มี บ ริ การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและประเทศต่อไป
การจัดสวัสดิการ

นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกำ�ลังใจให้พนักงาน/ลูกจ้างแล้ว รฟม. ได้ตระหนักถึงปัญหา
เศรษฐกิ จ และปั ญ หาสุ ข ภาพพนั ก งาน/ลู ก จ้ า ง เนื่ อ งจากแม้ ว่ า
ปัจจุบันพนักงาน/ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ
แต่ปญั หาค่ายาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ทม่ี รี าคาสูงขึน้ มาก
รฟม. จึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยจัดให้มีการเบิกจ่ายตรงกับคลินิก
ศูนย์แพทย์พัฒนาซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและพนักงาน/
ลูกจ้าง รฟม. นิยมไปใช้บริการมากที่สุด เพื่อมิให้พนักงาน/ลูกจ้าง
ต้องมีภาระในการสำ�รองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน การจัดทำ�
ประกันภัยกลุ่มให้พนักงานที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ได้รับ
ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุแม้มิได้อยู่ปฏิบัติงาน
ภายในสำ�นักงาน เป็นต้น

In concerning to the remuneration management, in
accordance with the Cabinet Resolution on 28 March 2011
MRTA has increased the payoff of the staff / employees
getting salary less than 50,000 baht to 5 percent and has
proposed to the Ministry of Finance to review the increase
of the subsidy rate into Provident Fund for MRTA employees
from 9% to 9, 10, and 11%, subject to the employment term
respectively. At the meantime it is in the deliberation process
of the Ministry of Finance.
		Performance Appraisal
		 MRTA is currently carried out the Coach Evaluation
System, which focuses on measure the success of operation
or Key Performance Indicators(KPIs) and Competency, this
was evaluated the MRTA staffs. The agreement aims to
achieve the performance and purpose of the organization for
a consideration an increasing of annual salary. The evaluation
criteria differ according to the executive and operational
level. The commander able to know what is the strengths,
weakness, potential of subordinate staff to improve and
develop a potential in the future by using the new
performance evaluation system and this new system is
also paid the compensation based on the work properly.
Accordance to the direction of the organization and be
powered into the main organizations in the provision of MRT
service that is efficient and comprehensive to enhance the
quality of people life and countries.
Social welfare

Besides the welfare aspects, due to create for morale of
employees and staffs the MRTA is aware of the economical
and health problems of them. Moreover, the employees are
entitled to reimbursement of medical expenses. Although
the drug and medical cost are increased, the MRTA has
provide for the reimbursement at Pattana Medical Center
Clinic where the standard medical clinic or hospital, and the
employees are favor. So that the staffs and employees have
the least burden of medical expenses. The preparation of
group insurance for staff working outside will ensure them to
be insured in case of illness or accident, although not in the
office etc.

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

สำ � หรั บ การบริ ห ารค่ า ตอบแทน รฟม. ได้ ป รั บ ค่ า ตอบแทน
ให้พนักงาน/ลูกจ้างที่มีเงินเดือนต่ำ�กว่า 50,000 บาท ได้รับการปรับ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2554 และได้เสนอให้กระทรวงการคลังทบทวนการปรับอัตราเงิน
สมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน รฟม. ให้เพิ่มจากเดิมร้อยละ 9
เป็นร้อยละ 9, 10, 11 ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามลำ�ดับ
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
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การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

The Promotion of Corporate Culture
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เป็ น การดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากปี 2553 โดยในปี 2554
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรได้ดำ�เนินการต่อเนื่อง ดังนี้
1) พนักงานและลูกจ้าง รฟม. ต้องรูแ้ ละเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
ของ รฟม. ทั้ง 4 ประการด้วยกัน คือ การเป็นผู้มีความรู้ ความ
สามารถสูง (Mastery) การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ
(Respect) ความสามารถทำ�งานเป็นทีม (Teamwork) และการเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ (Accountability) ในระดับร้อยละ 60
2) พนักงานและลูกจ้าง รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ร้อยละ 70
3) ผูบ้ ริหารระดับกองขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ได้ก�ำ หนด
กิ จ กรรมและทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ
ต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ (Respect) และมีความสามารถทำ�งาน
เป็นทีม (Teamwork)
ผลการดำ�เนินการ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากการประเมิน
พบว่าการดำ�เนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถสูง (Mastery) การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการ
ให้เกียรติ (Respect) ความสามารถทำ�งานเป็นทีม (Teamwork)
และการเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบ (Accountability) ในระดับร้อยละ 72.6
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แก่นวัฒนธรรม MRTA

การรับรู้หลังส่งเสริม
(คิดเป็นร้อยละ)

การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ
ความสามารถทำ�งานเป็นทีม
การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ค่าการรับรู้แก่นวัฒนธรรมครบถ้วน
ถูกต้องทั้ง 4 ประการ

78.7
88.0
84.8
91.3
72.6

4) พนักงานและลูกจ้าง รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
จำ�นวน 614 คน จากจำ �นวนพนักงานทั้งสิ้น 650 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.5
5) ผู้บริหารระดับกองขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้
กำ�หนดกิจกรรมและทำ�กิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยการให้ เ กี ย รติ (Respect) และมี ค วาม
สามารถทำ�งานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งผลจากการเก็บคะแนนจาก
ผู้บริหารระดับกองขึ้นไปได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และได้แสดงผลบน
บอร์ดใหญ่สรุปผลลัพธ์ผู้บริหารระดับกองขึ้นไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้เต็มร้อยละ 100

In the years 2011 the corporate culture is promoted
continually from the year 2010 as following :
		1) MRTA employees and staff must know and
understand the MRTA’s 4 core cultures namely, mastery,
respect, teamwork and accountability by 60%.
		 2) MRTA staffs and employees must have participation
rate in the project at 70%.
		3) 30% of division directors or higher have assigned
activities and took action to encourage the participation of the
staffs treating other people with respect and being able to work
in a team.
The results of the performance appraisal has shown
that the performance meet the objectives. 72.6 % of MRT’s
staffs possess of the Mastery, Respect, Teamwork and
Accountability. The detail is as the following :
MRTA’s Core Culture

Recognition after
promotion (percent)

Mastery
Respect
Teamwork
Accountability
Right recognition of MRTA’s 4 core
culture

78.7
88.0
84.8
91.3
72.6

		 4) 614 Staffs and employees from 650 employees
participating in activities. The evaluation showed 94.5%
		5) 30% of division directors or higher have assigned
activities and took action to encourage the participation of the
staffs treating other people with respect and being able to work
in a team. The evaluation showed 100%.

2. Human Resource Development
The MRTA has carried out a revision of the corporate
plan for the fiscal year 2007-2011. Regarding to the human
resource development strategies the plan is defined to
approach competency as the guide for human resource
management and development respecting the competitiveness
and effective business performance. In term of human
resource development, the competency is applied as
guideline for course formulation and the Competency
Development Guide (CDG) is distinctly defined.  Including a
Training Needs Assessment was taken place in accordance
with the government policy. The organizational development
and executive policy is divided in 7 projects as following :
		 1) Core Competency Project
		 2) Managerial Competency Project
3) Functional Competency/Technical Competency
			Project
		 4) English Competency Project for personal
5) Orientation Project
6) Organization Development Project
7) Professional Human Resources Development  
Respecting to the operation plan, the above mentioned
results of the implementation of the Human Resources
development plan has achieved the goal. 90 percent of
staffs passed the training comply to the Human Resources
Development Plan and Protection and Suppression Plan
against Corruption in Government Sector conforming to
the State Enterprise Evalution (Tris) in the Human Resources
Management year 2011.
The individual development was carried out as
Individual Development Plan (IDP) by the seniors level to
develop the subordinators in form Non-Classroom. The
Corporate Plan for the fiscal year 2007-2011, the 4th Revision
had defined the index for achievement and target in which
the ratio of competent human resource in the organization is
80 percent. By the evaluation of the Core Competency in the
year 2011 the ratio of the competent staffs in the corporate
was 90.13 percent achieved the goal regarding to the
corporate plan in the fiscal year 2011.
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2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รฟม. ได้ด�ำ เนินการตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2550 - 2554
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ซึ่งกำ�หนดให้ใช้ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคลได้นำ�ระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นแนวทาง
การกำ � หนดหลั ก สู ต ร มี ก ารกำ � หนดเครื่ อ งมื อ พั ฒ นาสมรรถนะ
(Competency Development Guide (CDG)) ไว้อย่างชัดเจน
ตลอดทั้งมีการวิเคราะห์หาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (Training
Needs Assessment) ตามนโยบายรั ฐ การพั ฒ นาองค์ ก รและ
นโยบายผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 7 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
2) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial
Competency)
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำ�หน่วยงานและตำ�แหน่ง
(Functional Competency/Technical Competency)
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
5) โครงการปฐมนิเทศ
6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์การ (Organization
Development)
7) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งผลการดำ�เนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น
บรรลุเป้าหมายในส่วนของแผนปฏิบัติการ โดยกำ�หนดให้พนักงาน
ร้อยละ 90 ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งสอดคล้อง
ตามการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (ทริส) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี 2554
ในการพัฒนารายบุคคลได้จัดทำ�ตาม Individual Development
Plan : IDP โดยผู้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบ NonClassroom ซึ่งแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2550 - 2554 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 4 กำ�หนดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จและค่าเป้าหมาย โดยมี
สัดส่วนของบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐานขององค์การ
เท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งจากการประเมินผลสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ในปี 2554 บุ ค ลากรมี ร ะดั บ ความสามารถ
ตามมาตรฐานขององค์การ ร้อยละ 90.13 บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำ หนด
ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2554
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3. การพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
		การเตรียมความพร้อมการจัดทำ�แผนพัฒนา
บุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Plan)

การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent
Plan) ได้ กำ � หนดในแผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลปี
2551 - 2554 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ (Productive) องค์กร ซึง่ จะเป็นการพัฒนาความสามารถ
ของกลุ่มคนที่มีความสามารถสูง ให้มีขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน
อีกทั้งเป็นแนวทางที่จะแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำ�คัญ
ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เป็นแรงจูงใจ
ให้พนักงานที่มีความสามารถสูงทุ่มเททำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ โดย
รฟม. ได้ดำ�เนินการศึกษาเบื้องต้น ในการกำ�หนดเกณฑ์คัดเลือก
แนวทางในการสรรหาคัดเลือก ตลอดทั้งแนวทางในการฝึกอบรม
และออกแบบหลั ก สู ต รการพั ฒ นา Talent เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูงต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2554 | การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การพัฒนาแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
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รฟม. ได้ ดำ � เนิ น การโครงการพั ฒ นาแผนพั ฒ นารายบุ ค คล
ปีงบประมาณ 2553 ตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำ�ไว้ 4 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) การกำ�หนดมาตรฐานความสามารถทีต่ อ้ งการ (2) การประเมิน
ความสามารถของพนักงาน (3) การกำ�หนดเครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร และ (4) การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย
โครงการพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ 2554 เป็นการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อ ยอดกระบวนการจั ด ทำ�แผนพัฒนารายบุคคลอีก 2 ขั้ น ตอน
ได้แก่ (5) การชีแ้ จงแผนการพัฒนากับพนักงาน และ (6) การติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�
แผนพัฒนารายบุคคลของ รฟม. ให้ครบทุกขั้นตอนต่อไป

3. Human Resource Working System Development
		Provide and create of Talent Plan
The Talent Plan was formulated in the strategic plan
of human resource management for the year 2007- 2011,
human resources development strategy to increase productive
of organization that will improve the capacity of talented
people, to have encouragement to work. It is the way to
show employees that the organization is supporting to
development of knowledge as an incentive to employees,
who are dedicated to their full potential. MRTA had
conducted preliminary studies in defined criteria of the
selection, recruitment guidelines, design training and Talent
developing plan to be used as a guideline for future resource
developing plan.
Individual Development Plan : IDP

MRTA has taken Individual Development Plan (IDP) in
Fiscal Year 2010 by the consultant that prepared in 4
steps: (1).To set desired ability standards (2). To assess the
ability of the employees (3).To determine for developing
tools and (4).To develop an individual plan. Individual
Development Plan in Fiscal Year 2011 was studied in the
process of Individual Development Plan furthermore 2 steps,
namely (5) To explain development plans to our staff, and
(6) Monitoring and evaluation of the employee development
provided every steps by using a guideline for preparation the
MRTA’s IDP.
Knowledge Management

MRTA has engage the Thammasat University Research
and Consultancy Institute to develop Knowledge
รฟม. ได้ ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาจากสถาบั น วิ จั ย และให้ คำ � ปรึ ก ษา Management System. The goal is to organize the knowledge
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ to complete at least three issues with workshop training
โดยมีเป้าหมายที่จะต้องจัดองค์ความรู้ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 3 เรื่อง on building and managing knowledge on MRTA units. The
โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและจัดการองค์ความรู้ knowledge was conducted as following : Operation  
ในหน่วยงาน รฟม. สำ�หรับหน่วยงานที่จัดทำ�องค์ความรู้ ได้แก่ Department (Knowledge : management and control of
ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร (องค์ ค วามรู้ : แผนการจั ด การและควบคุ ม the metro time plan), Technical Department (Knowledge :
การเดินรถไฟฟ้าให้ตรงเวลา) ฝ่ายวิชาการ (องค์ความรู้ : แผนการ Implementation for MRTA projects plan in context of the Act
ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตาม พระราชบัญญัติ Participation in State Undertaking B.E.2535 (1992)) and General
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ Administration Department (Knowledge: preparation process of
การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge
Management)

service contracts) and to develop and design information
technology system for managing knowledge to be more
attractive in supporting the knowledge management of the
MRTA, which operates in conjunction with a consultant to
perform the above mentioned objectives.

ด้านการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์
และแผนการดำ�เนินงานขององค์กร

Coporate Policy, Strategies and Implementation
Plan Of The Organization

1. ด้านการจัดทำ�แผนวิสาหกิจ
รฟม. ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�แผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ปีงบประมาณ
2555 - 2559 เพื่ อ ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานขององค์ ก ร
สำ�หรับในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า โดยได้วา่ จ้าง ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ
อาจารย์จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่ า นศู น ย์ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาทางธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ให้ความรูเ้ ชิงวิชาการและคำ�แนะนำ�และมีบคุ ลากรฝ่าย
กลยุทธ์ของ รฟม. ปฏิบัติงานจัดทำ�แผนเองทั้งหมด โดยในการ
จัดทำ�แผนได้มีการดำ�เนินการตามหลักวิชาการด้านการวางแผน
กลยุทธ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีขั้นตอนการดำ �เนินงานที่สำ�คัญ
ประกอบด้วย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การสำ�รวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่าง ๆ การสัมมนา
เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร ผู้แทน
กระทรวงคมนาคม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย เพื่ อกำ � หนดทิ ศ ทางการพั ฒนาองค์กร
การระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ SWOT Analysis
(วิเคราะห์ตนเอง) TOWS Matrix (แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง) Balanced
Scorecard (สร้างสมดุล) และ Strategy Canvas (หาปัจจัย
ความสำ�เร็จ) และการระดมความคิดเห็นในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติโดยการกำ�หนดโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ และการจัดทำ�ตัวชี้วัดระดับความสำ�เร็จของการนำ�กลยุทธ์
ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ การบริ ห ารรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ด้ นำ � มาใช้
ในแผนวิสาหกิจฉบับนี้ โดยคณะกรรมการ รฟม. ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ของ รฟม. ปีงบประมาณ 2555 - 2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554

1. Corporate Plan
MRTA has implemented a new Corporate Plan in the
fiscal year 2012-2016. It will be used as guidelines for the
operation of the organization for the next 5 years. MRTA
engaged Dr. Somprasong Kosonboon Lecturer of faculty of
commerce and accounting through the Centre for business
consulting,Thammasat University as a consultant to provide
for academic and recommendations. MRTA Strategic
Department operated for all plans. The planning was
implemented international standards of technical strategic
plan. An important steps of the operation consisted
collecting and analyzing related information, The survey of
stakeholder groups, Seminar to brainstorming from the MRTA
board of directors executive representative of, Ministry of
Transport and MRTA Worker Union to determine the direction
of Organization Development. For Brainstorming was by using
engines such as SWOT Analysis (analysis of their own) TOWS
Matrix (solve the weaknesses added their strengths) Balanced
Scorecard (balance) and the Strategy Canvas (The success
factors). Brainstorm ideas in transform strategy had to convert
into action by defining the strategy and tactic projects and
setting the Key Performance Indicators of the action by
defining the strategy and tactic projects, which is new tools
for this corporate plan by the MRTA Board of Directors gave
approval on 13 July 2011 for the Corporate Plan for the
fiscal year 2012-2016.
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พ.ศ.2535) และฝ่ายบริหารทั่วไป (องค์ความรู้ : ขั้นตอนการจัดทำ�
สั ญ ญาจ้ า งเหมาบริ ก าร) และเพื่ อ พั ฒ นาและออกแบบระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นการบริ ห ารจั ด การความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ความน่าสนใจยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้
ของ รฟม. ซึ่งการดำ�เนินงานของ รฟม. ร่วมกับที่ปรึกษาสามารถ
ดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นตามวัตถุประสงค์
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2. ด้านการบริหารกลยุทธ์
ได้ดำ�เนินการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
รัฐวิสาหกิจประจำ�ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดผล
การดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กร และได้มีการ บูรณาการ
เป้าหมายในด้านต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลงฯ แผนวิสาหกิจ และ
แผนปฏิบัติการ และจัดทำ�ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ระดับรองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำ�นวยการฝ่าย/สำ�นักต่าง ๆ
และพนักงานระดับ 12 ที่ไม่มีตำ�แหน่งทางการบริหาร นอกจากนี้
ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Performance Appraisal (SEPA)) ซึ่งเป็นระบบประเมินผล
การดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนที่ รฟม. จะเข้าสู่ระบบ SEPA ปีงบประมาณ 2556
รวมทั้งได้ดำ�เนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงระบบแรงจูงใจ โดยได้
ติ ด ตามเรื่ อ งการขอปรั บ เปลี่ ย นประเภทรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง และนำ � เสนอปั ญ หาต่ อ
คณะกรรมการ รฟม.
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3. ด้านการประเมินผลการดำ�เนินงานองค์กร
ในการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กรตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีบัญชี 2553 รัฐบาลได้
กำ�หนดให้ความก้าวหน้าในการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ
และระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามโครงการไทยเข้มแข็ง
เป็นตัวชี้วัดหลักของการดำ�เนินงานด้านการดำ�เนินการตามนโยบาย
และผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล เป็นตัวชี้วัดหลักในด้านผลการดำ�เนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ส่วนด้านการบริหารจัดการองค์กรประกอบด้วยบทบาท
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และ

2. The Management Strategy
MRTA has organized for the Memorandum on Performance
Agreement of State Enterprise for the year 2011, 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 Department Director
and executives level 12 without a managerial position had
also completed. Addition, the knowledge was provided
about State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), which
is the new performance evaluation of state enterprise for the
chief executive of the MRTA to prepare for the fiscal year
2013 to SEPA as well as actions to improve the incentive
system by follow up with request to change the type of
state enterprises in MRTA evaluation System from the State
Enterprises Policy Office, Ministry of Finance and presented to
the MRTA Board of Directors
3. Performance Evaluation
The performance of the organization evaluated by
agreement of the performance evaluation for state
enterprises of the fiscal year 2010. The government was
determined to progress implementing in the various
Project Line and the success levels of the Thai Khem Kaeng
Project was used as indicator of the implementation of
the policy and performance related on service of M.R.T.
ChaloemRatchamongkhon Line was main indicator for the
performance of the enterprise. The corporate management
of the enterprise consisted the role of board of director,
risk management, internal control, internal audit, information
technology management and human resource
management as well as other enterprises. In fiscal year
2010 of the MRTA has a total of the implementation 3.8366,
by the policy rate of 3.4764, 4.4933 from the operation of
enterprises and administrative organizations rate of 3.6134.
In fiscal year 2011, MRTA has improved every aspect of
performance and expected to be higher than the fiscal
year 2010.

4. ด้านสถิติและข้อมูลที่สำ�คัญขององค์กร
รฟม. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำ�หรับ
ผู้บริหาร โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่ อ ให้ ร ะบบดั ง กล่ า วสามารถใช้ ป ระกอบการวางแผน กำ � หนด
แนวทางการดำ�เนินงาน การตัดสินใจและการปรับปรุงการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้มีการรวบรวม
และจัดทำ�รายงานสถิติและสารสนเทศที่สำ�คัญสำ�หรับการดำ�เนิน
งานขององค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ข้อมูล
ด้านการบริการรถไฟฟ้า ข้อมูลด้านการบริการที่จอดรถ รายได้/รายจ่าย
และข้อมูลทั่วไปขององค์กร
5. ด้านบริหารระบบบริหารคุณภาพ
รฟม. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สำ�หรับงาน 4 งาน ได้แก่
(1) งานรักษาความปลอดภัย (2) งานกู้ภัย (3) งานบริหารที่จอดรถ
และ (4) งานกำ�กับดูแลการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ตัง้ แต่ปี 2549 และได้มกี ารปรับเปลีย่ นเป็นมาตรฐาน มอก. 9001-2552
(ISO 9001:2008) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 และมีผลถึงวันที่ 26
มกราคม 2555 โดย รฟม. ได้ปฏิบัติงานตามคู่มือคุณภาพและ
ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคณะผู้สอบทานระบบบริหาร
งานคุณภาพ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามาตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในปีงบประมาณ
2554 การดำ�เนินงานของงานทีไ่ ด้รบั การรับรองเป็นไปตามวัตถุประสงค์
คุ ณ ภาพทั้ ง หมด อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการให้บริการ รฟม. ได้ด�ำ เนินการเพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
รฟม. ได้ท�ำ การสำ�รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ พบว่าผูใ้ ช้บริการ
รถไฟฟ้ามีความพึงพอใจในด้านการให้บริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 94.15
ด้านรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั ร้อยละ 96.32 และด้านการให้บริการ
อาคารและลานจอดรถ ร้อยละ 95.80

4. Significant Corporate Statistics and Data
The MRTA has developed and improved information
systems for administrators. The information has improved
and kept up to date so that the system can be used for
planning, operational guidelines, decision making and
improve the management efficiency. MRTA has be collected
and prepared statistical reports and important information
for the implementation of the organization in various fields
such as data of passengers, Train services Information,
parking, income, expense and general organization
information.
5. Quality Management System
The MRTA has been certified with the Quality System ISO
9001:2008 from the Management System Certification Institute
(MASCI) for its 4 functions i.e. security, rescue work, Park &
Ride service and regulatory work on service of M.R.T. Chaloem
Ratchamongkhon Line since 2006 and changed quality
system certification from ISO 9001:2008 to TISI 9001-2552 (ISO
9001:2008) A new certificate was issued to MRTA on September
24, 2009 and that certificate would remain valid until January
26, 2012. MRTA has complied with quality manuals and
procedures concerning the quality management and formed
a team of assessors of the quality system to make sure that
things comply with the ISO 9001:2008 requirements as well as
outside assessors to assess the MRTA’s quality management
system in the Fiscal year 2011. Implementation of the work
has been certified in accordance with the purpose of
total quality. However, MRTA has also added the channel
for complaints/ suggestions from customer to improve better
services. A passenger satisfaction survey showed that 96.32%
of passengers were satisfied with security and rescue
services, 95.80 % Park and Ride management and the
consumers were satisfied with the train services 94.15%.
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การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งในปี
งบประมาณ 2553 รฟม. มีคะแนนประเมินผลรวมเท่ากับ 3.8366
คะแนน โดยด้านการดำ�เนินการตามนโยบาย ได้คะแนน 3.4764
ด้านผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้คะแนน 4.4933 และ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้คะแนน 3.6134 ในปีงบประมาณ
2554 รฟม. ได้มีการปรับปรุงการดำ�เนินงานในทุก ๆ ด้าน โดยคาดว่า
คะแนนผลการดำ�เนินงานขององค์กรจะสูงขึ้นจากปีงบประมาณ
2553
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6. ด้านการควบคุมภายใน
การดำ � เนิ น งานด้ า นการควบคุ ม ภายในของ รฟม. เป็ น ไป
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนด
มาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการควบคุมภายในซึ่งมีรองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)
เป็นประธาน ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแล ติดตาม และประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2554 รฟม. ได้มกี ารติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่ ว นงานต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยให้ ทุ ก ส่ ว นงาน
ทำ�การวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างปี และ
ติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามแผนการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายใน ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายในของส่วนงาน
ต่าง ๆ อีกทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมภายใน
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน
การประเมินผลระบบควบคุมภายในพบว่า การควบคุมภายในของ
รฟม. มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะทำ�ให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
รวมทั้ ง สามารถลดความเสี ย หายหรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. ด้านบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2554 ได้ยึดถือ
วัตถุประสงค์ แ ละเป้ า หมายของการดำ�เนินงานตามที่กำ�หนดไว้
ในแผนวิ ส าหกิ จ รฟม. ปี 2550 - 2554 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 4
เป้ า หมายการดำ � เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
การประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร และเป้าหมายอื่นเพิ่มเติม
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รฟม. และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ 2554
มีเป้าหมายในการวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 14 เป้าหมาย
ในปีงบประมาณนี้ได้มีการวิเคราะห์ทบทวนความเสี่ยงและผล
ของการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง ได้แก่ ณ ต้นปีงบประมาณ 2554,
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554, ณ สิ้นเดือนเมษายน 2554, ณ สิ้น
เดือนกรกฎาคม 2554 และ ณ สิ้นปีงบประมาณ (สิ้นเดือนกันยายน
2554) พร้อมทั้งได้กำ�หนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ทั้งในระดับ
เป้าหมายองค์กรและรายปัจจัยเสี่ยง และจัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง
(Risk Map) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความเสี่ยง รวม
ทั้งแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ซึ่งแสดงระดับ
ความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลา เพื่อช่วยในการบูรณาการความเสี่ยง
ได้ทั่วถึงทั้งองค์กรและช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

6. Internal Control
Operations of the MRTA’s internal control defer in
accordance with the regulations of the Auditor-General
Board on internal control standards of 2001. Consequently,
MRTA has formed an Internal Control Committee chaired
by Deputy Governor (Strategy and Planning), to regulate,
monitor and evaluate MRTA internal control.
In the fiscal year 2011, MRTA evaluated internal control in
different sections and instructed every section to evaluate and
analysis its own internal control during the course of the year,
and monitored the progress of internal control according to the
revised plan as well as prepare an internal control report by the
internal control committee. MRTA also provided training courses
on internal control to employees involved with internal control.
MRTA internal control was sufficient, efficient and effective to
make sure that the operation meets its objectives and goals and
alleviates possible damage or defects to the organization.
7. Risk Management
Risk management in the fiscal year 2011 was based on
the operating objectives and goals according to the 4th
revision of Corporate Plan for the fiscal year 2007-2011, action
plan and Memorandum on Agreement of State Enterprise.
In the fiscal year 2011, risk management had been additional
by the Risk Management Committee and Sub - Committee
on Risk Management with the goal of risk analysis total 14
goals.
In this fiscal year MRTA has revised and analyzed of risk
and risk management, including 5 times at the beginning of
fiscal year 2011, at the end of January 2011, end of April
2011, end of July 2011 and at the end of the fiscal year (end
of September 2011) and determined the Risk Appetite and
the acceptable Risk Tolerance both at the corporate and
risk factors and plan for Risk Map, which related between
risk issue as well as the level of risk diagram (Risk Profile),
which indicates the level of risk in each period to assist in the
integration of risk across the organization and help manage
risk more effectively .Moreover, there has prepared a
Portfolio View of Risk and for financial goals were income from
service and asset utilization and has added for preparation
of Portfolio View of Risk for non-financial goals are the Purple

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.การควบคุมและกำ�กับที่ปรึกษาผู้จัดทำ�รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าใน
ความรับผิดชอบของ รฟม.
รฟม. ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาของโครงการทำ�การศึกษาและ
จัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงาน EIA ได้มีการ
กำ�หนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะ
ก่ อ สร้ า งและระยะดำ � เนิ น โครงการ เพื่ อ ให้ ก ารดำ � เนิ น โครงการ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนตามแนวสายทางให้น้อยที่สุด โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 รฟม. ได้ควบคุมและกำ�กับการดำ�เนินการของ
ที่ปรึกษาโครงการ ดังนี้

Line Project, the Blue Line Project, and the Green Line Project.
Results the risk management in the fiscal 2011 enhanced the
value to the organization in both financial and non-financial
explicitly. The revenue from service and asset utilization
was higher than the stated goal and higher than fiscal year
2010 approximately about 23.63% and able to manage the
risk of exchange rate changes on the Purple Line project
at no cost and benefits for baht 61.42 million and can be
manage the number of passengers rose by 5.52%, which
higher than the target set and over all those years through.
In the fiscal year 2011, 14 goals for risk management  
were set up and 33 organizational risks identified. During the
fiscal year ended 5 risk managements and 28 remaining risks.
The risk management of the MRTA helped the organization
to achieve including 14 goals and manage the risks to an
acceptable level of 28 goals or 100%, which was better than
the management of the fiscal year 2010 managed 95%.

Environmental Management

1.Controlling process for environmental analysis
reporting consultant of MRT projects under MRTA.
MRTA assigned the consultant to develop the EIA report
to be aligned with the related law. EIA report stated the
environmental effect protection policy and environmental
effect reducing policy in both construction period and
operation period in order to reduce the environmental effect
to minimal. During financial year of 2011, MRTA directed and
controlled the operational process of consultant as follow :
Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการจัดทำ� Portfolio View of Risk สำ�หรับ
เป้าหมายทางการเงินคือ เป้าหมายรายได้จากธุรกิจ บริการ และ
จากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ และได้เพิ่มการจัดทำ� Portfolio View
of Risk สำ�หรับเป้าหมายที่มิใช่ทางการเงินคือ เป้าหมายโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินฯ และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ผลการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ
2554 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในด้านการเงินและ
มิใช่การเงินอย่างชัดเจน โดยทำ�ให้รายได้จากธุรกิจ บริการ และ
จากการใช้ประโยชน์สินทรัพย์สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ และสูง
ขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2553 ประมาณร้อยละ 23.63 สามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนในโครงการรถไฟฟ้าสาย
สี ม่ ว งได้ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยและได้ ผ ลประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม 61.42
ล้านบาท สามารถบริหารจัดการให้จำ�นวนผู้โดยสารสูงขึ้นร้อยละ
5.52 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้และสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2554 มีเป้าหมายในการบริหารความ
เสี่ยงรวม 14 เป้าหมาย มีความเสี่ยงระดับองค์กรทั้งสิ้น 33 ความ
เสี่ยง โดยในระหว่างปีงบประมาณมีความเสี่ยงสิ้นสุดลง 5 ความ
เสี่ยง คงเหลือความเสี่ยงทั้งสิ้น 28 ความเสี่ยง โดยการบริหารความ
เสี่ยงของ รฟม. ช่วยให้การดำ�เนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
การดำ�เนินงานได้ทั้ง 14 เป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการให้
ระดับความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้จำ�นวน 28 ความ
เสี่ ย ง หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ ง ดี ก ว่ า ผลการบริ ห ารจั ด การ
ในปีงบประมาณ 2553 ที่สามารถบริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ 95
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1.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
รฟม. ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ดำ�เนินการจัดทำ�รายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีเปลี่ยนแปลงราย
ละเอี ย ดโครงการ ช่ ว งแบริ่ ง - สมุ ท รปราการ เนื่ อ งจากได้ มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ประชาชน ดังนี้
• บริเวณศูนย์ซ่อมบำ�รุง ได้มีการเพิ่มเติมถนนโดยรอบพื้นที่
ศูนย์ซ่อมบำ�รุง เพื่อให้เป็นทางสัญจรสำ�หรับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำ�รุง และลดแนวเขตทางเพื่อลดผลกระทบด้านการ
เวนคืนที่ดิน โดยหลีกเลี่ยงแปลงที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ได้มากที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้
• บริเวณสำ�โรงและสถานีสำ�โรง ได้มีการยกเลิกการขยาย
ถนนพร้อมกับปรับแนวเขตทางบริเวณสำ�โรงและสถานีสำ�โรง เพื่อลด
ผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดิน
• แนวเส้นทางช่วงสามแยกการไฟฟ้า ได้มีการปรับเปลี่ยน
แนวเส้นทางโครงการช่วงสามแยกการไฟฟ้า เนื่องจากกรมทางหลวง
ยกเลิกการก่อสร้างสะพานข้ามแยกต่างระดับบริเวณสามแยกการ
ไฟฟ้า ในทิศทางจากถนนศรีนครินทร์ไปยังแยกตัวเมืองสมุทรปราการ
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าจึงสามารถวิง่ ไปตามแนวเกาะกลางถนนสุขมุ วิทได้
จึงทำ�ให้ผลกระทบด้านการเวนคืนลดลง
• ปรับขนาดแนวสายทางบางช่วง เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ด้านการเวนคืนที่ดิน ประกอบด้วย     
- บริเวณสถานีปู่เจ้าสมิงพราย
- บริเวณวงแหวนรอบนอกด้านใต้
- บริเวณสถานีเอราวัณ
- บริเวณสถานีโรงเรียนนายเรือ
- บริเวณสถานีสมุทรปราการ
- บริเวณสถานีศรีนครินทร์
- บริเวณสถานีแพรกษา
- บริเวณสถานีสายลวด
- บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการ
		 1.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
รฟม. ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ดำ�เนินการจัดทำ�รายงาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณีขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุฯ เนื่องจากได้มี
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ประชาชน ดังนี้
		• การเปลีย่ นตำ�แหน่งสถานีวดั พระศรีมหาธาตุฯ ให้เชือ่ มโยง
กับเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้กับประชาชน

1.1 The Green Line Project : Bearing - Samut Prakarn Section
		 MRTA assigned consultant to develop project detail
modification requesting report in case of any modification
requested for Bearing - Samut Prakarn Section as a result of
project detail modification to reduce effect to civilian.
• Depot Area - Road around depot area was added
to be used by neighbor civilian and reduce boundary line in
order to reduce the effect of expropriates. The construction
tried to avoid the areas that contain building as much as
possible.
• Samrong Station area - To reduce the effect of
expropriates, the road enlargement project was canceled.
• EGAT junction area - The detail of the project need
to be modified according to the crossover bridge project
cancellation in the direction of Srinagarindra Road heading
Samut Prakarn. As a result, the alignment can be located
along the street isle of Sukhumvit Road to reduce the effect of
expropriates.
• Modify the size of construction to reduce effect of
expropriates
			 - Puchao Saming Phrai Station
- Southern Outer Ring Road
			- Erawan Station
			 - Royal Thai Naval Academy Station
			- Samut Prakarn Station
			- Srinagarindra Station
			- Phraek Sa Station
			- Sailuat Station
			- National Housing Station
		1.2 The Green Line Project : Mo Chit - Sa Pan Mai Section
		 MRTA assigned consultant to develop project detail
modification requesting report in case of any modification
in area Phra Si Mahathat Temple as a result of project detail
modification to reduce effect to civilian as follow :
		• Changing the position of Phra Si Mahathat Temple
station to link of the Pink Line Project, In order to facilitate to
the people.

		• The addition of up and down escalators and 4
directions Sky Walk for convenience to access station as well
as provide the Bus Bay to facilitate the carry passengers in or
out for station.
		• The design of elevated station must  lowest to avoid
the station obscured the view of Phra Si Mahathat Temple.

2. การดำ�เนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
รฟม. มีนโยบายที่จะเข้าร่วมโครงการตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ซึ่งเป็น
โครงการที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต หาก
รฟม. ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจาก CDM Executive Board
(CDM EB) แล้วก็จะสามารถขายคาร์บอนเครดิตที่ได้รับ ซึ่งจะทำ�ให้
รฟม. มีรายได้เพื่อมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะ เช่น การจัดทำ� Feeder อาคารจอดแล้วจร เพื่อ
ให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2554 รฟม. ได้ด�ำ เนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		• รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 นำ�ส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาให้คำ�รับรองโครงการกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Letter of Approval: LoA) สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เพื่อ
ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
พิจารณา ต่อมา อบก. ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 เมษายน 2554 แจ้ง
รฟม. ว่าคณะกรรมการ อบก. มีมติให้คำ�รับรองโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เป็น
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
		• รฟม. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ กระทรวงคมนาคม
(คค.) สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และผู้แทนสมาคมภูมิอากาศ
แห่งญี่ปุ่น (Japan Weather Association: JWA) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2554 ณ กระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบการดำ�เนินงานของ JWA
เรื่อง Request of cooperation for the New Mechanism FS
for Development of Mass Rapid Transit (MRT) Network in
Bangkok, Thailand ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นว่า ให้ รฟม. ชะลอ
การนำ�เสนอโครงการ CDM ของ รฟม. ต่อ United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ออก
ไปก่อน เนื่องจาก JWA จะทำ�การศึกษาการลดก๊าซเรือนกระจกของ
โครงข่ายรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดำ�เนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2555

2. The Project implementation under Clean Development
Mechanism
MRTA’s policy will participate in the Clean Development
Mechanism (CDM), a project to reduce greenhouse gases
under the Kyoto Protocol, if the MRTA has been certified
carbon credits from the CDM Executive Board (CDM EB),
it will be able to sell carbon credits, which MRTA will have
to be used to promote and support public transportation
such as the Feeder for park & ride to increase the number of
passengers by using MRT instead of using private car. In
the fiscal year 2011 the MRTA performed in relevant part as
follows :
		• MRTA had a letter dated 20 December 2010 to
submit the documents certify to the Clean Development
Mechanism (Letter of Approval: LoA) for the Blue Line
Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra
Sections to determine by Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (Public Organization) (TGO). As
per 27 April 2011 had TGO certified that the Blue Line Project :
Hua Lamphong - Bang Kae and Bang Sue - Tha Phra Sections
is the clean development mechanism projects.
		• MRTA attended to meeting and discuss with
Ministry of Transport, Office of Transport and Traffic Policy and
Planning (OTP), the State Railway of Thailand (SRT) and a
representative of the Japan Weather Association: (JWA)
on 15 August 2011 at Ministry of Transport to acknowledge
the operation of JWA’s in the issue : Request of cooperation
for the New Mechanism FS for Development of Mass
Rapid Transit (MRT) Network in Bangkok, Thailand. The Meeting
had agreed that MRTA should delay the presentation of
the CDM to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) away. The JWA will be studied the
reduction of greenhouse gas master plan of the Metro mass
transit system in Bangkok. It will be completed in March 2012.
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		• การเพิ่มเติมบันไดเลื่อนขึ้นลง สถานีรถไฟฟ้า และทาง
เดินเชื่อมสถานี (Sky Walk) ทั้ง 4 ทิศทาง เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้
ประชาชนในการเข้าถึงสถานี ตลอดจนจัดให้มี Bus Bay เพิ่มความ
สะดวกในการจอดรับส่งผู้โดยสารที่จะเข้า-ออกสถานี
		• การออกแบบให้ระดับความสูงของสถานีมีระดับต่ำ�ที่สุด
เพื่อให้สถานีเลี่ยงการบดบังทัศนียภาพของวัดพระศรีมหาธาตุฯ
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โดย รฟม. จะนำ�ผลการศึกษาของ JWA ประกอบการพิจารณา
เปรียบเทียบกับแนวทางของ UNFCCC ว่าแนวทางใดจะมีความ
เหมาะสมต่อการดำ�เนินโครงการ CDM ของ รฟม. ในการขาย
คาร์บอนเครดิตที่ได้รับจากการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าในความรับ
ผิดชอบของ รฟม. ต่อไป
3. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม.
รฟม. มี น โยบายในการควบคุ ม กำ � กั บ การทำ � งานของผู้ รั บ
สัมปทาน/ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำ�หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดย รฟม. ได้มีการแต่งตั้งคณะ
ทำ�งาน/คณะกรรมการเพื่อดำ�เนินงาน ดังนี้
3.1 ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุมกำ�กับและ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้มคี �ำ สัง่ รฟม. ที่ 377/2552 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2552
แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับและดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการประชุม
รวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ รฟม. และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งสรุปได้ว่า รฟม. และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ แล้ว ทั้งนี้
คณะทำ�งานฯ ได้มีความเห็นให้ รฟม. ดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
เรือ่ งการระบายน้�ำ บริเวณสถานทีจ่ อดรถสถานีหว้ ยขวาง และให้บริษทั ฯ
พิจารณาทำ�ความสะอาดท่อระบบปรับอากาศภายในสถานีรถไฟฟ้า
เพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่ง รฟม. และบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการตามความเห็นของคณะทำ�งานฯ เรียบร้อยแล้ว
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MRTA will take the results of the JWA into consideration with
the guidelines of the UNFCCC, which guidelines that suitable
for the CDM projects in the sale of carbon credits derived from
projects implemented under the responsibility of the MRTA.
3. Environmental Effect Follow Up Process for
MRT Projects Under MRTA
MRTA has a policy to monitor the performance of the
concessionaire / contractor compliance with the measures
to prevent and reduce environmental impact assessment in
analysis of the environmental impact project. MRTA has been
appointed of Controlling Committee for Environment effecting
Reducing operation as follow :
3.1 Overall operation of Controlling Committee
for Environment effecting Reducing operation for M.R.T.
Chaloem Ratchamonkhon Line
MRTA had an order no.377/2552 (2009) dated 8
December 2009 to instruct the Controlling Committee for
Environment effecting Reducing operation for M.R.T. Chaloem
Ratchamonkhon Line. In the fiscal year 2011 there were  2
meetings to consider the performance of preventing and
reducing environmental effect and monitoring the environmental
impacts of the MRTA and the Bangkok Metro Public Company
Limited (BMCL) concluded that MRTA and BMCL have
followed the Controlling Committee for Environment effecting
Reducing operation for M.R.T. Chaloem Ratchamonkhon Line.
The committee has ordered that MRTA resolved the complaints
about the drainage area in car park of Huai Khwang station
and BMCL considered clean the pipe of air conditioning system
in station to prevent the accumulation of bacteria and fungi,
which MRTA and BMCL has followed Already the board’s work.
Company considered clean the air conditioning system inside
the tube station. To prevent the accumulation of bacteria and
fungi, which MRTA and BMCL has followed already by the order
from committee.

3.2 Overall operation of Controlling Committee for
Environment effecting Reducing operation for the Purple
Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section.
MRTA had an order no.402/2552 (2009) dated 21
December 2009 to instruct the Controlling Committee for
Environment effecting Reducing operation for the Purple
Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section. In the fiscal year
2011, there were 6 meetings to consider the performance of
preventing and reducing environmental effect and monitoring
the environmental impacts of the MRTA and project contractors.
The result showed that MRTA and contractors were
accordance with by the agreement’s committee. The
comments summarized as follows :
		• The consultant PCPL compiled the results of the
activities “Green Metro” and documented to the MRTA with
a conceptual framework, operational activities of, progress of
each activity and indicators and goals of performance as well
as reported the result to the committee.
		• The contractor’s environmental consultant presented
the analysis of the reasons the highest accidents area were
caused by the project or not such as the accidents of
unexpectedly changing lane might be caused by the
installation of signs to detour traffic lanes of the project is not
clear and provides the map of accident.
		• The consultant PCPL checked of traffic lights,
warning signs and public relations signs which was defect for
be replaced, the prevent material spillage canvas and the
orientation of barrier as well as coordination with the
contractor to provide additional logo of Ministry of Transport,
logo of MRTA ,logo of Transport Security and the Hotline
number along the alignment.
		• Contractors had strict to clean the wheel before
leaving the construction area at all times as well as cleaning
dirt and grass along the edge of the barrier.
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3.2 ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุมกำ�กับและ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 402/2552 ณ วันที่ 21 ธันวาคม
2552 แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้มี
การประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของ รฟม. และผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
โครงการฯ ซึ่งสรุปได้ว่า รฟม. และผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ได้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ แล้ว ทั้งนี้ ตามผลการประชุมคณะทำ�งานฯ
ได้มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
		• ให้ ที่ ป รึ ก ษา PCPL รวบรวมผลการดำ � เนิ น งานของ
กิจกรรม “รฟม. รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Green Metro) และจัดทำ�
เป็นเอกสารส่งให้ รฟม. โดยประกอบด้วย กรอบแนวคิด กิจกรรม
การดำ�เนินงาน ความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม และการกำ�หนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำ�เนินงาน เป็นต้น รวมทั้งนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินการให้คณะทำ�งานฯ ทราบด้วย
		• ให้ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของผู้รับเหมาก่อสร้างนำ�เสนอ
การวิเคราะห์สาเหตุในบริเวณที่มีจำ�นวนอุบัติเหตุสูงสุดว่ามีสาเหตุ
มาจากโครงการฯ หรือไม่ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการเปลี่ยน
ช่องทางกะทันหัน อาจมีสาเหตุมาจากการติดตั้งป้ายเพื่อเบี่ยงช่อง
จราจรของโครงการฯ ไม่ชัดเจน รวมทั้งนำ�เสนอจุดเกิดอุบัติเหตุใน
แผนที่
		• ให้ที่ปรึกษา PCPL ดำ�เนินการตรวจสอบความเรียบร้อย
ของสั ญ ญาณไฟจราจร ป้า ยเตือน และป้า ยประชาสัมพั น ธ์ ซึ่ ง
หากชำ�รุดขอให้นำ�มาเปลี่ยนใหม่ และตรวจสอบความเรียบร้อย
ของผ้าใบที่ใช้ป้องกันวัสดุตกหล่น และการวางแนว Barrier รวมทั้ง
ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้เพิ่มเติมตรากระทรวงคมนาคม
ตรา รฟม. ตราสัญลักษณ์ความปลอดภัย และหมายเลขโทรศัพท์
Hotline ตามแนวสายทาง
		• ให้ ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งเข้ ม งวดเรื่ อ งการล้ า งล้ อ รถก่ อ น
ออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง รวมทั้งทำ�ความสะอาดเศษดินและ
ต้นหญ้าที่อยู่ตามขอบ Barrier ด้วย
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3.3 ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการควบคุม กำ�กับและ
ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินช่วงหัวลำ�โพง-บางแคและช่วง บางซื่อ
- ท่าพระ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 175/2554 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
2554 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โดย
ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ รฟม. และ
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งสรุปได้ว่า รฟม. และผู้รับเหมา
ก่อสร้างโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ แล้ว ทั้งนี้ ตามผลการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
• ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญา 1 และสัญญา 2 พิจารณาเพิ่ม
จุ ด ตรวจวั ด ความสั่ น สะเทื อ นในพื้ น ที่ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ รวมทั้ ง
พิจารณาเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น
• ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกสัญญาพิจารณาตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม หากมีเรื่องร้องเรียน รวมทั้งขอให้เพิ่มเติมชื่อ
และหมายเลขโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ของเจ้ า หน้ า ที่ รฟม. หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อของที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง CSCBL และที่
ปรึกษา PMCBL ในป้ายหน้าพื้นที่ก่อสร้างด้วย
• ในการสำ�รวจครั้งต่อไป ขอให้ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกสัญญาเพิ่มเติมการสำ�รวจความคิดเห็นจาก
ประชาชนที่ไม่ได้พักอยู่ริมถนนด้วย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งอาจจะได้รับความคิด
เห็นที่แตกต่างกันออกไป เพื่อประกอบการดำ�เนินการของผู้เกี่ยวข้อง
• การควบคุมผลกระทบด้านระดับเสียง ขอให้ที่ปรึกษา
PMCBL และที่ปรึกษา CSCBL ควบคุมกำ�กับให้ผู้รับเหมาดำ�เนิน
การก่อสร้างให้มีผลกระทบไม่เกินผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะ
ก่ อ นก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง หากผลการตรวจวั ด ระดั บ เสี ย งมี ค่ า ไม่ อ ยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ขอให้นำ�ค่าเปอร์เซ็นไทล์
ที่ 90 ของผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อนก่อสร้างมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการควบคุมการทำ�งานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของ
Parameter อื่น ๆ ที่จะใช้ในการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการก่อสร้างโครงการฯ ให้นำ�ค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัด
ได้ก่อนก่อสร้างเป็นค่า Baseline

		3.3 Overall operation of Controlling Committee for
Environment effecting Reducing operation for the Blue Line
Project : Hua Lamphong - Bang Kae and Bang Sue - Tha Phra
Sections
MRTA had an order no.175/2554 (2011) dated 3  
May 2011 to instruct Controlling Committee for Environment
effecting Reducing operation for the Blue Line Project :
Hualamphong - Bang Kae and Bang Sue - Tha Phra
Sections. In the fiscal year 2011, there were 1 meeting to
consider the performance of preventing and reducing
environmental effect and monitoring the environmental
impacts of the MRTA and project line contractors. The result
showed that MRTA and contractors were accordance with
by the agreement’s committee. The comments summarized
as follows.
• The contractors contract 1 and 2 considered to add
a measurement of vibration in the Rattanakosin area and
consider adding more and larger public relation signs.
• The contractor for each contract considered to
more determine the environmental quality issues. If there had
the complaints put the name and telephone number of a
contact telephone number of the MRTA officers, consultants
PMCBL and CSCBL in this area sign construction as well.
• Forfurther survey should the contractor’s
environmental consultant more ask of all the agreement
people, who did not live by the roadside to coverage those
been affected by the construction of the project, which
may be different opinions to operate the conduct of the
relevant.
• For the effect on noise level control provided to
consultants PMCBL and CSCBL control and supervision of
construction contractors to under the limited noise level
before construction. If the noise level is not within the
standard pre-construction stage. The Percentile level 90 of
the measurement noise level before construction was used
as the basis for regulation of contractors in the Parameter
so that will be used to control the environmental impact of
construction projects. The environmental quality determined
before construction is Baseline.

ทั้ ง นี้ คณะทำ � งานฯ/คณะกรรมการฯ ได้ ม อบหมายให้ 		 The committee was assigned to the MRTA and
รฟม. และผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามความเห็นของที่ประชุม และ related to give the opinion in the meeting and report
รายงานความคืบหน้าการดำ�เนินการตามความเห็นของที่ประชุม                   progress to committee at the next meeting.
ให้คณะทำ�งานฯ/คณะกรรมการฯ ได้รับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป
โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน
ตามแผนวิ ส าหกิ จ ปี 2550 - 2554 รฟม. ได้ มี ก ารกำ � หนด
เป้ า ประสงค์ ห นึ่ ง คื อ “การพั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางแห่ ง
องค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” โดยในปีงบประมาณ
2554 รฟม. ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้าน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรู้บทความที่น่าสนใจ และเอกสาร/รายงานต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยผู้สนใจสามารถ
เข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ได้ที่ http://km.mrta.co.th/MRTA
	
  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ได้จัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ รฟม. ปี 2555 - 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2554
ได้ มี ก ารดำ� เนิ น การตามแผนแม่บ ท IT ปี 2550 - 2554 ได้ แก่
พัฒนาระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร รวมถึงมีการพัฒนาหลักสูตรในระบบ e-learning เพิ่มเติม

Mass Transit system Knowledge Development Project
In corporate plan of the year 2007 - 2011, MRTA set
the organization objective to develop the organization in
order to be the central of mass transit system knowledge.
In the fiscal year 2011, MRTA modified the knowledge
center website and published to public on 22 August 2011, to
be the center of knowledge, article, and reports related to
mass transit system both domestic and international including
mass transit system database. The knowledge can be found
at http://km.mrt.co.th/MRTA.

Information Technology

1. MRTA provided master plan for information technology
and communications of the MRTA for 2012-2014 as the
frames of implementation of information technology.
In the fiscal year 2011, The IT has been developed in line
with the IT Master Plan-e-learning, MRTA implemented
of the IT Master Plan for 2007-2011 such as development
and risk management as tools to support performance
management and enterprise risk management, including
the development of e-learning courses in order to improve
knowledge of the staff / employees of the MRTA and the
development of personnel training to assess training needs
and to reduce gaps in the knowledge of staff / employees.
2. MRTA has prepared the policies and the security of
the information technology systems guidelines of MRTA to
suitable, effective, stability and can operate continuously
and prevent problems that may arise from the use of
information technology in a way that is not valid and the
threat of such disasters.
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ด้านการจัดการองค์ความรู้

Knowledge Management
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เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน/ลูกจ้างของ รฟม. และพัฒนา
ระบบฝึกอบรมบุคลากร เพื่อประเมินความต้องการด้านการฝึก
อบรมและลดช่องว่างในการพัฒนาความรู้ของพนักงาน/ลูกจ้างของ
รฟม.
2. ได้จัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย เพื่อให้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
รฟม. เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย
และสามารถดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่
ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ
3. ได้ดำ�เนินการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
สำ�หรับอาคารสำ�นักงานใหม่ รฟม. โดยได้ทำ�การติดตั้งอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย และระบบการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีสำ�หรับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐาน IT Security
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รฟม. สามารถ
ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา
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ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
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รฟม. ตระหนักและให้ความสำ�คัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน ลูกจ้างและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ รฟม. ตลอดจนผู้รับจ้างและผู้รับสัมปทาน โดย
มี น โยบายด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ที่ ชั ด เจนและ
ครอบคลุมงานทุกส่วนงานขององค์กร ให้มีการบริหารจัดการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและสอดคล้องตาม
ข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานสากล อีกทั้งได้มีการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

3. MRTA has organized Data Center for new building of
MRTA. By installing the computer device, data communications
network equipment. Furthermore has the protection and
security, good and modern of caring environment for the
computer center (Data Center) safe physical and environment
compliance standards IT Security for information technology
operations of MRTA to work effectively and consistently all
time.

The Management of Safety, Occupational
Health and Working Eevironment

MRTA realizes the significance of safety, occupational
health and working environment for employees, staff as
well as contractors and concessionaire by announcing
occupational health and safety policy covering every
section in the organization, a systematic occupational health
and safety management in accordance with the law and
international standards as well. Furthermore MRTA assigned
vision, mission and goal of safety occupational health and
working environment. In order to strengthen committed
to improve on systematic, efficient and sustainable
occupational health and safety management.
		 MRTA managed of safety, occupational health and
working environment in accordance with the law and
international standards in the fiscal year 2011 by the risk
assessment of security in the workplace as well as survey
examined the occupational health and safety including
measurement and analysis in the work environment for
planning arrangement, projects ,standards, measures for
managing of occupational health and relatively safe for
protection injury, accidents and incidents due to work
effectively.

ด้านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
และดับเพลิง – กู้ภัย

สถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย
ได้ด�ำ เนินการฝึกอบรม เผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้และเสริม
สร้างทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิง การกูภ้ ยั การแก้ไข
และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ งานบรรเทาสาธารณภัย แก่
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานกู้ภัย รวมทั้งบุคลากร
ของ รฟม. และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยและงานดับเพลิง - กู้ภัย

MRTA created the prevention and suppression disaster
plan, national security management plan to handle the
various situations of disaster that happen in the present time
such as earthquakes, catastrophic flood, disease outbreaks
and national security threats along with organized the
activities for Promoting occupational health and safety such
as the establishment of Community Health for the MRTA,
the 3rd of Occupational Health and Safety Week exhibition,
activity write the suggestions, activities to promote green
building, Activities to measure and physical fitness test for
officers and employees of the MRTA, vaccinated against
influenza, support relaxation mobile project of Department
of Health Services, Bangkok as well as participating in CSR
project on the safety of construction the MRT projects.

Security, Fire Extinguishment and Rescue
Training
The Security, Fire and Rescue Training Institute has provided
training, offered information and strengthened the skills of
security, fire extinguishment, rescue, emergency management,
public disaster alleviation to MRTA security guards, rescue
officers and other personnel as well as outside personnel and
organizations and developed knowledge concerning security,
fire extinguishment and rescue.
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ในปี ง บประมาณ 2554 รฟม. ได้ บ ริ ห ารจั ด การด้ า น
ความปลอดภั ย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ � งาน
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน ตลอดจนการสำ�รวจ
ตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการตรวจ
วัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อจัดทำ�แผนงาน/
โครงการ/มาตรฐาน/มาตรการสำ�หรับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการประสบอันตราย การเกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์อันเนื่องจากการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รฟม. ได้มีการจัดทำ�แผนป้องกันและระงับเหตุภัย
พิบัติ แผนบริหารจัดการภัยด้านความมั่นคง เพื่อรองรับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ภัยพิบัติ
จากอุทกภัย ภัยจากโรคระบาด และภัยด้านความมั่นคง ตลอดจน
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่
การจัดตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพ รฟม. การจัดนิทรรศการสัปดาห์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 3 การจัดกิจกรรมการเขียน
ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาคารสีเขียว (Green Building)
การจั ด กิ จ กรรมการวั ด และทดสอบสมรรถภาพทางกายสำ � หรั บ
พนักงานและลูกจ้าง รฟม. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
การสนับสนุนโครงการบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ของสำ�นักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ CSR ด้านความปลอดภัย
ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ
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ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
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รฟม. ได้ ดำ � เนิ น การรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ จาก
ประชาชนที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า มหานคร สายเฉลิ ม
รัชมงคล และการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และสายใหม่
ทั้ ง จากทางจดหมาย ระบบโทรศั พ ท์ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(pr@mrta.co.th) หนังสือพิมพ์ และการตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้
1. สรุปรายปีงบประมาณ 2554
(1) การตอบข้อซักถาม จำ�นวน 504 ครั้ง แบ่งเป็นการ
ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ จำ�นวน 480 ครั้ง และการตอบข้อซัก
ถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 24 ครั้ง เป็นข้อซักถาม
ที่เกี่ยวกับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ราษฎร์บูรณะ สายสีน�้ำ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง-บางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี สายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-ลำ�ลูกกา และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี
		(2) การรับเรื่องร้องเรียน จำ�นวน 148 ราย เป็นการร้องเรียน
ทีเ่ กีย่ วข้องรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้แก่เรือ่ งร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับอาคารจอดแล้วจร การให้บริการของบริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 33 ราย ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่กำ�หนดไว้เรียบร้อยแล้ว และผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
สายสี น้ำ � เงิ น ช่ ว งหั ว ลำ � โพง-บางแค และช่ ว งบางซื่ อ -ท่ า พระ
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-ลำ�ลูกกา และช่วงแบริ่งสมุทรปราการ จำ�นวน 115 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำ�เนินการแก้ไข
จำ�นวน 7 ราย
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2. รฟม. ได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคมการจัดการ
และธุรกิจ
มหาวิ ทยาลั ยอั ส สั มชัญ เป็นผู้ดำ�เนินการสำ �รวจภาพลั ก ษณ์
องค์ ก รของ รฟม. และความ พึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยผลการสำ�รวจภาพลักษณ์องค์กร
และความพึงพอใจฯ ปีงบประมาณ 2554 สรุปได้ว่าประชาชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รู้จัก รฟม. ร้อยละ 86.8 และ
สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือ รฟม. คิดเป็นร้อยละ 72.74

Public Compliant

MRTA has received complaints about the use of the M.R.T.
Chaloem Ratchamonkhon Line services and the implementation
of the extension and new projects via letters, e-mail
(pr@mrta.co.th), newspaper and answering the questions
summerized as follows :
1. Summary of the fiscal year 2011
		 (1) MRTA made 504 replies to the public. 480
complaints were answered per telephone, 24 complaints
replied per email. The questions about the Purple Line Project,
Bang Yai - Ratburana Section, the Blue Line Project : Hua
Lamphong - Bang Kae and Bang Sue - Tha Phra Sections,
the Orange Line Project : Taling Chan - Min Buri Section, the
Green Line Project : Mo Chit - Sa Pan Mai - Lam Luk Ka and
Bearing - Samut Prakarn Sections and the Pink Line Project :
Kae Rai - Min Buri Section.
(2) The number of complaints were 148 related to the
M.R.T. Chaloem Ratchamongkhon Line, including complaints
about Park & Ride building, the BMCL Company’s services
were 33 cases, which were conducted in accordance with
procedures set forth already and the effect of the
construction of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue
Section, the Blue Line Project : Hua Lamphong- Bang kae
and Bang Sue - Tha Phra Sections, the Green Line Project
: Mo Chit - Sa Pan Mai - Lam Luk Ka and Bearing - Samut
Prakarn Sections were 115 case, which is in the process of
the 7 cases.
			
2. MRTA hired ABAC Social Innovation Research Centre
and business management Assumption University.
ABAC conducted a survey of the satisfaction of the
M.R.T. Chaloem Ratchamonkhon Line service.The resulting of
corporate image and customer satisfaction surveys in the
fiscal year 2011 showed that people in the Greater Bangkok
Metropolitan is 86.8% and the proportion of people who
know and trust MRTA was 72.74%.

การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
เพ�อใหการพัฒนาองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเปนที่นาเช�อถือของประชาชน
และมีการเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการ รฟม. จึงไดกําหนด
นโยบายดานการกํากับดูแลที่ดี ดังนี้
1. ให ยึ ด มั่ น ในหลั ก สํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี อั น ได แ ก
การมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ (Accountability) ความมี
สํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
สุจริตและเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) การดําเนินงาน
ที่โปรงใสและตรวจสอบได (Transparency) การสรางมูลคาเพิ่ม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation) และ การมีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ (Ethics)
2. ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี
อยางจริงจังและตอเนื่อง
3. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลที่ดี
เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ใหมกี ารติดตามประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
เพื่อใหองคกรเปนรัฐวิสาหกิจชั้นนําในดานการกํากับดูแลที่ดี

กิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

ในปงบประมาณ 2554 รฟม. ไดดําเนินกิจกรรม
ในรูปแบบตาง ๆ เพ�อสงเสริมใหองคกรมีการกํากับดูแลที่ดี
มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวย
1. การเผยแพรบทความเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
ระบบ Intranet ขององคกร เรื่อง “หลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ” เพื่อใหความรูเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีแกพนักงานของ รฟม.
2. การจัดใหพนักงานและลูกจางรวมประกวดคําขวัญสงเสริม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเรื่องเกี่ยวกับความโปรงใส โดยคําขวัญ
ที่ไดรางวัลชนะเลิศ คือ “กิจการโปรงใส มีใจซื่อตรง ชวยองคกร
มั่นคง ประชาชนมั่นใจ” รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ไดแก “ซื่อสัตย
โปรงใส คือหัวใจขององคกร” และ “บูรณาการกิจ สุจริตรวมใจ
เปดเผยโปรงใส กาวไกลยั่งยืน”

Good Governance Policy

In task of the development of the corporate
proceeds effectively, its management system is
reliable for people and its growth is sustainable,
the MRTA has determined the policy of good
governance as follows :
1. Insist on the principles of good governance included
accountability, responsibility, equitable treatment, transparent,
value creation and ethics.
2. Seriously and continually conduct conforming to the
good government principles
3. Support and promote the good governance due to
the continual development
4. Monitor, evaluate and improve the corporate conduct
to become the leading state enterprise in good corporate
governance

Activities support Good Corporate
Governance

In the fiscal year 2011 MRTA has carried out
many kinds of activities to promote better corporate
governance as follows :
1. Publicized the articles about good corporate
governance “Guideline and Principles of good government
in state enterprise” in MRTA Intranet System due to give the
knowledge about good corporate governance to the MRTA
personnel.
2. Allow the staffs and employees to take part in a
slogan contest promoting the good corporate governance in
topic transparency. The 1st awarded slogan is “Transparent
business and the honesty bring corporate security and public
confidence”, the 2 awarded slogan are “Transparent and
Honest are the heart of corporate” and “Integration,
Trustworthy and Transparent lead to sustainable progress”
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3. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผูบริหารระดับสูง
ของ รฟม. ได ศึ ก ษาดู ง านด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) เพื่อนําความรูที่ไดมาใชเปนแนวทางประกอบการดําเนินงาน
4. ไดใหความรูเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีแกผูอํานวยการ
ฝ า ยและผู อํ า นวยการกองของทุ ก สั ง กั ด โดยการจั ด ฝ ก อบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวขอ การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมีรองศาสตราจารย
ไชยา ยิ้ ม วิ ไ ล ผู อํ า นวยการสถาบั น ส ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีและคณะเปนวิทยากร นอกจากนี้ ไดสงพนักงาน รฟม.
เข า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต ร “ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห าร
ระดับกลาง” ณ สถาบันพระปกเกลา จํานวน 2 คน
5. ไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ รฟม. เพื่อให
พนักงาน ผูบริหารและคณะกรรมการ รฟม. ไดถือปฏิบัติ
6. ไดจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลที่ดี
แกพนักงานในระดับตาง ๆ ไดแก
- หลักสูตร “Service Mind และ “ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง”
สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
จ.นครนายก
- หลักสูตร “ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับพนักงานใหม
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จ.เพชรบุรี
- หลักสูตร “จริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับปฏิบัติการ”
สําหรับพนักงานและลูกจางใหม โดยมี ดร.ธนาวิชญ จินดาประดิษ
และทีมงานบริษัทแอทไวส คอนซัลติ้ง จํากัด เปนวิทยากร
- หลักสูตร “Internal Control” สําหรับพนักงานทุกสวนงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยวิทยากรจากธนาคาร
แหงประเทศไทย
- หลักสูตร “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
สําหรับผูบริหาร พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสวนงาน
ที่มีความเสี่ยงที่จะกระทําการเขาขายหรือถูกกลาวหาวากระทําการ
ทุ จ ริ ต โดยวิ ท ยากรจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

3. The Sub-committee on Good Governance and senior
executives of MRTA visited the Siam Cement Group PLC to
collect knowledge as guide line for the corporate.
4. Transfer knowledge about good corporate
governance to the department directors and Division
directors of all unit through a workshop training theme “Good
Corporate Governance” conducted by Associate Professor
Chaiya Yimwilai, Director of the Institute for Public Good
Governance, and his team. In addition, MRTA has allowed 2
staffs to attend an external course of “Good Governance for
Intermediate Manager” at King Prajadhipok’s Institute.
5. Provided handbook for the good corporate
governance guide for MRTA board of Directors and employees.
6. Offer certain training courses supporting good
corporate governance for in all levels as follows
- Course “Service Mind” and “Visit Sufficient
Economy Project” for security personnel at Bhumi Rak Nature
Centre, Nakorn Nayok Province.
- Course Visit Sufficient Economy Project” for MRTA
new staffs at Huay Sai Royal Development Study Center,
Phet Buri
- Course “Good Governance and Ethics in
Operational level” for new staffs and employees, conducted
by Professor Thanawich Jindapradit and Team from Advise
Consulting Co., Ltd.
- Course “Internal Control” for the staffs in all level,
who responsive for internal control, conducted by the
representatives from the Bank of Thailand.
- Course “Protect and Suppress Corruption in Public
Sector” for senior executives and the relevant staffs responsive
for Protect and Suppress Corruption in public sector, and the staff
in risk of corruption allegation, conducted by from the Office of
Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC).

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม และผลการดําเนินงาน
1. ส ง เสริ ม และสนับ สนุนการพัฒนาสังคมโดยเพิ่ มคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีแกประชาชนและสงเสริมพนักงานและลูกจางใหบําเพ็ญ
ประโยชนตอชุมชน และสังคมดวยจิตอาสา
2. รวมกับชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน
3. การดํ า เนิ น กิ จ การและการศึ ก ษาออกแบบและก อ สร า ง
โครงการในทุกขั้นตอนจะคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดจน
รวมรณรงคการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป
4. สงเสริมการศึกษาของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนบุตร
หลานของพนักงานและลูกจาง และสนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในลักษณะ
ของ “บวร” (บาน วัด โรงเรียน)

1. Promote and support social development by improving
the quality of life to the people and encourage its staffs and
employees to dedicate for community and society with public
mind.
2. Coporate with the communities along the MRT projects
in protection the good Thai culture, art and tradition, sustainably.
3. Regard the impact on environment by every steps of
study, design and construction including participate in the
campaign “Protect good environment sustainably”.
4. Encourage the education of the staffs and employees
including their children. Moreover, contribute the learning
and teaching in the schools situated along the MRT in form
“Bavorn” (Home-Temple-School).

ผลการดําเนินงาน

Operating Results

นอกเหนือจากการดําเนินองคกรตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และแสดงความรับผิดชอบตอผูใชบริการดวยการจัดใหมีบริการ
รถไฟฟาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลแลว เพื่อเปนการแสดง
ความมุงมั่นและเจตนารมณในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม รฟม.
ไดดาํ เนินโครงการเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
ประกอบดวยการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement
and Development) อาทิ การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟาฯ การสงเสริมเด็ก เยาวชน
โดยการมอบทุนการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูระบบรถไฟฟา
การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และชุ ม ชนโดยการจั ด หน ว ยเผยแพร
เคลื่อนที่ โครงการพัฒนาชุมชน เปนตน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
(Environment) อาทิ การดําเนินโครงการกอสรางสีเขียว (Green
Construction) การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟนฟูสายน้ํา
แหงวัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้ไดดําเนินการสงเสริมจิตอาสา
และจริยธรรมของบุคลากร อาทิ การจัดสัปดาหสงเสริมจริยธรรม
โครงการธรรมสัญจร ถวายเทียนพรรษา ตักบาตรทุกเชาวันพุธ เปนตน
รวมทั้งสงเสริมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การแขงขันกีฬารัฐวิสาหกิจ
การแขงขันกีฬาสีภายใน เปนตน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
อาทิ บริ จ าคเงิ น และถุ ง ยั ง ชี พ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย บริ จ าค
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ ห แ ก โ รงเรี ย นที่ ข าดแคลน เป น ต น โดยใน
การดําเนินการ รฟม. จะประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

Apart from the business operation based on the principles
of good corporate governance and passengers responsibility
regarding international standard service, To ensure the
intention to corporate social responsibility MRT has also
approached corpoarate social and environment responsibility
Involvement and projects, particularly. It includes a joint
project in community. Development e.g. promote the custom
and tradition of the communities along the MRT projects,
contribute the youth, award scholarship, support the knowledge
of MRT system. Encourage the quality of life and community
through mobile PR unit, community development project
etc. Environment protection e.g. Green Construction project,
royal celebration Reforestation, restoration of cultural river.
Moreover, promote the public mind and moral of personnel
e.g. Ethics Week Campaign, Thamma Journey project,
dedication of lent candles, give food offering to monk every
Wednesday. Included MRTA has supported sport and
recreation activities e.g. State Enterprise’s Sport Day, internal
Sport Day. Along with, MRTA organized other social activities
such as money donation, disaster relief packages, donation
of computers to the lacking schools. However, to organize
the activities MRTA will cooperate with government and
private agencies.
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กิจกรรมเพื่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
รฟม. มอบเงินชวยเหลือผูประสบภัย
ในประเทศญี่ปุน แก JICA
เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2554 นายรณชิ ต แย ม สอาด
รองผูวาการ รฟม. (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผูวาการ รฟม.
มอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากเหตุการณแผนดินไหวและ
สึ น ามิ ใ นประเทศญี่ ปุ น เป น จํ า นวนเงิ น 355,300 บาท ผ า น
องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA : Japan
International Cooperation Agency) โดยมีนายยาสุโนริ โอนิชิ
Chief Representative เปนผูรับมอบ ณ สํานักงานไจกา
MRTA donated funds to JICA for victims in Japan
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On 30 March 2011, Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA, donated
a fund for the victims form Japan Earthquake and Tsunami 355,300 baht via the Japan International Cooperation Agency (JICA).
Accordingly, Chief Representative, Mr. Yasunori Onichi, delegated at JICA Office.
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รฟม. จัดโครงการ MRTA Green Construction
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นายถวัลยรัฐ ออนศิระ
กรรมการ รฟม. ในฐานะประธานคณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
โครงการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญบางซื่ อ เป น ประธานในการเป ด โครงการ “MRTA Green
Construction” โดยมี น ายรณชิ ต แย ม สอาด รองผู ว า การ
(ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผูวาการ รฟม. ใหการตอนรับ รฟม.
ไดกําหนดจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญ ตระหนัก
หวงแหนในทรัพยากรพันธุไม และเพื่อเปนการอนุรักษตนไม
และพื้นที่สีเขียวใหคงอยูตลอดไป ดังนั้น เมื่อ รฟม. ไดสํารวจ
พื้นที่เวนคืนเพื่อกอสรางสถานีสะพานพระนั่งเกลา โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ พบวามีตนไมใหญจํานวน 8 ตน
อันประกอบดวยตนพญาสัตบรรณ จํานวน 4 ตน และตนปาลมน้าํ มัน จํานวน 4 ตน รฟม. จึงไดจดั ทําโครงการ MRTA Green Construction ขึน้
โดยลอมตนไมดังกลาวเพื่อนํามาปลูก ณ อาคารสํานักงานแหงใหม รฟม. ถนนพระราม 9 ซึ่งถือวาเปนการมอบพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน
เมืองและอนุรักษตนไมใหญตอไป
MRTA Green Construction Project
On 19 May 2011, Mr. Tawalyarat Onsira, MRTA Board of Director, as the President of MRTA Sub - Committee on Project Management
of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang - Sue Section, presided the Opening of “MRTA Green Construction”. The President was welcomed
by Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA, MRTA has determined to remark this activity
because the awareness of the important of tree resources. To preserve trees and green area remain everlasting after MRTA has explored the
expropriated area for the construction of Pranangklao Bridge Station, The Purple Line Project : Bang Yai-Bang Sue Section, it was found 8 large
trees included 4 Phayasatabun trees and 4 Palm Oil trees, the project “MRTA Green Construction” has been carried out. The trees was moved
to relocation at new MRTA office on Rama IX Road, a giving back green area to the urban community and a conservation of large trees,
respectively.

รฟม. มอบทุนการศึกษา 19 ป รฟม. เพื่อเยาวชน
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2554 นายชัยรัตน จุมวงษ กรรมการ
รฟม. เปนประธานในการมอบทุนการศึกษาใหแกเยาวชนตามแนว
สายทางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค
และชวง บางซือ่ - ทาพระ โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ สมุทรปราการ จํานวนทั้งสิ้น 90 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท โดยมี
นายภคพล เพ็ชรกิง่ อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ นายรณชิต แยมสอาด
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผูวาการ รฟม. และ
ผูบริหาร รฟม. เขารวมงาน ณ สํานักงาน รฟม. ถนนพระราม 9
รฟม. ไดดําเนินโครงการมอบ “ทุนการศึกษา รฟม. เพื่อเยาวชน” อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2548 เพื่อเปนการสนับสนุนการศึกษา
ใหแกเยาวชนในโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟา-ขนสงมวลชน ในความรับผิดชอบของ รฟม. ที่เรียนดี มีความประพฤติดี
แตขาดแคลนทุนทรัพย
MRTA awarded the Youth “19 years MRTA Scholarship”

รฟม. รวมบริจาคโลหิต
รฟม. รวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
รวมสรางมหากุศลบริจาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทย ซึ่งมีพนักงาน/
ลูกจาง และผูที่ปฏิบัติงานภายใน รฟม. รวมทั้งบริษัท รถไฟฟา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) รวมบริจาคโลหิต จัดขึน้ ปละ 4 ครัง้
MRTA Blood Donation Activity
MRTA and National Blood Centre, Thai Red Cross Society
jointed a great merit on blood donation which the staffs/
employees and MRTA ‘s operators as well as Bangkok Metro Pcl
(BMCL) for 4 times a year.
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On 29 September 2011, Mr. Chairat Joomwong, MRTA Board of Director, has presided to award 90 scholarships for each
2,000 baht to the youth living along the alignment of the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra
Sections and the Green Line Project : Bearing-Samut Prakarn Section. Participants are Mr. Pakapol Pechking, a member of MRTA
Sub - Committee on Business Development, Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operation) Acting Governor of the
MRTA and the MRTA executives at the MRTA Office on Rama IX Road.
MRTA has continually carried out the “MRTA Scholarship for Youth” project since 2005, due to support the education to the
youth, in the schools along the alignment of the MRT projects under the MRTA responsibility.
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¡Ô¨ÃÁÊíÒ¤ÑÞã¹Íºกิจกรรมสําคัญในรอบป
SIGNIFICANT ACTIVITIES

รฟม. รวมงานคมนาคมรวมใจ เทิดไทองคราชัน
กระทรวงคมนาคม รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมจัดงาน “คมนาคมรวมใจ เทิดไทองคราชัน” เพื่อเปนการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว เนื่ อ งในโอกาส
มี พ ระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธั น วาคม 2553 บริ เ วณลาน
พระบรมรูปทรงมา และลําน้ําเจาพระยา โดยในงานดังกลาวมีการ
แสดงนิทรรศการ ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“อัครมหาราชา ปนฟาคมนาคม” ซึ่งเปนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส และโครงการในพระราชดําริ
ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงคมนาคม ในการนี้ รฟม. ไดรวม
จัดแสดงนิทรรศการดังกลาวดวย

MRTA participated “Transport People united to celebrate the King”

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตรวจงาน
กอสรางโครงการรถไฟฟา สายสีมวง
ชวงบางใหญ - บางซื่อ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรี
ว า การกระทรวงคมนาคม พร อ มด ว ย นายสุ พ จน ทรั พ ย ล อ ม
ปลั ด กระทรวงคมนาคม และคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารโครงการ
ก อ สร า ง ตรวจความก า วหน า ของงานก อ สร า งโครงการรถไฟฟ า
สายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ บริเวณสะพานพระนั่งเกลา โดยมี
นายรณชิต แยมสอาด รองผูวาการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน
ผูวาการ รฟม. ใหการตอนรับ และรายงานความคืบหนารวมของการ
ดําเนินการกอสรางของโครงการ
Ministry of Transportation inspected the progress of the Purple Line Project : Bang yai – Bang sue Section
On 11 January, 2011, Mr. Sophon Saram, Minister of the Transport and Mr. Suphoth Sublom, Permanent Secretary of
Transport together with the Sub-committee on Project Construction Management inspected the construction progress of the Purple Line
Project, Bang Yai - Bang Sue Section at Phra Nangklao Bridge site. Mr. Ronnachit Yaemsaard, Deputy Governor (Opereations) Acting
Governor of the MRTA welcomed and reported them the overview of the construction progress of the project.
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The Ministry of Transport together with its affiliated agencies organized an event “Transport People united to celebrate
the King” marking the King’s 83th Birthday on December 5th, 2010 at the Royal Plaza and on Chao Phraya river. Highlight of the
exhibition was His Majesty Celebration Booths “The King, the Great Patronage of Transportation”, a Royal Exhibition presented the
Royal Duties, Royal Remarks and the Royal Projects in concerning to the Ministry of Transport. On the event the MRTA participated
as the co - exhibitor as well.
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รฟม. เริ่มติดตั้งโครงสรางทางวิ่งรถไฟฟา
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรี
ว า การกระทรวงคมนาคม เป น ประธานในพิ ธี ติ ด ตั้ ง โครงสร า ง
ทางวิ่งรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ
โดยมีนายสุพจน ทรัพยลอม ปลัดกระทรวงคมนาคม พรอมผูบริหาร
กระทรวงคมนาคมเข า ร ว มในพิ ธี และนายรณชิ ต แย ม สอาด
รองผูวาการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผูวาการ รฟม. ใหการ
ตอนรับ
MRTA start to install structure segment of the Purple Line Project : Bang Yai – Bang Sue Section

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

On 9 February 2011 Mr. Sophon Saram, Minister of the Transport presided over the ceremony of structure segment
installation of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section accompanied by Mr. Suphoth Sublom, Permanent Secretary
of Transport along with the executives from Ministry of Transport and welcomed by Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy
Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA.

130

รฟม. ลงนามสัญญากอสรางงานโยธา และสัญญา
วาจางที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟา สายสีน้ําเงิน
ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ 2554 นายสุ พ จน ทรั พ ย ล อ ม
ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธาน ในพิธีลงนามสัญญาโครงการ
รถไฟฟ า สายสี น้ํ า เงิ น ช ว งหั ว ลํ า โพง-บางแค และช ว งบางซื่ อ ทาพระ ประกอบดวยสัญญากอสรางงานโยธา จํานวน 5 สัญญา
สัญญาวาจางที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และสัญญาวาจางที่
ปรึกษาควบคุมงานกอสราง (CSC) ระหวาง รฟม. โดยมีนายรณชิต
แย ม สอาด รองผู ว า การ (ปฏิ บั ติ ก าร) รั ก ษาการแทน ผู ว า การ
รฟม. เปนผูลงนามรวมกับผูแทนบริษัทตางๆ
MRTA signed contracts for the civil works and project consultants for the Blue Line Project,
Hua Lamphong – Bang Khae and Bang Sue – Tha Phra Sections.
On 11 February 2011 Mr. Suphot Sublom, Permanent Secretary of Transport presided over the signing ceremony of the
contracts of the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra section. The contract consists of civil works
contractor 5 contracts, Project Management Consultant contract(PMC) and Construction Supervision Consultant (CSC) contract.
The contracts were signed by Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA with
the companies’ representatives.

รฟม. เปดซองเอกสารขอเสนอซองที่ 1
งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงบางใหญ - บางซือ่ (สถานีคลองบางไผ - เตาปูน)
เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม 2554 นายชั ย สิ ท ธิ์ คุ รุ รั ต น
รองผูวาการ รฟม. (วิศวกรรมและกอสราง) ในฐานะประธานคณะ
กรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟาและรับจางดําเนิน
กิจการโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ (สถานี
คลองบางไผ - เตาปูน) เปนประธานในการเปดซองเอกสารขอเสนอ
ซองที่ 1 งานสัญญาที่ 4 ทั้งนี้ มีบริษัทมายื่นขอเสนอ จํานวน 2
บริ ษั ท ได แ ก บริ ษั ท รถไฟฟ า กรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
MRTA opened the 1st envelop of tender document, 4th contract of the Purple Line Project :
Bang Yai – Bang Sue Section (Klong Bang Phai – Tao Poon station)

นายกรัฐมนตรี ตรวจงานกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ และโครงการ
รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงบางซื่อ - ทาพระ
เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2554 นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ
นายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายกรณ จาติกวณิช รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ตรวจความกาวหนางานกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ ณ ศูนยซอมบํารุง บริเวณคลอง
บางไผ และพื้นที่กอสรางทางวิ่งของโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน
ชวงบางซือ่ - ทาพระ บริเวณหนาบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
โดยมี น ายสุ พ จน ทรั พ ย ล อ ม ปลั ด กระทรวงคมนาคม และ
นายรณชิต แยมสอาด รองผูวาการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน
ผูวาการ รฟม. ใหการตอนรับและรายงานความคืบหนาการกอสราง
ดังกลาว
Prime Minister inspected the progress of the Purple Line Project : Bang Yai – Bang Sue Section and
the Blue Line Project : Bang Sue – Tha Phra Section.
On 1 May 2011 Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister together with Mr. Korn Chatikavanij Ministry of Finance, inspected the
construction progress of the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section at Klong Bang Phai Depot and the construction site
of rail for the Blue Line Project : Bang Sue - Tha Phra Section at the front of Siam Cement PCL. On this event Mr. Suphoth Sublom,
Permanent Secretary of Transport and Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA
hosted and reported them the progress of the construction.
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On 7 March 2011 Mr. Chaisit Gururatana, MRTA Duputy Governor (Engineering and Construction) on behalf of the president
of the committee on selection of the investor for the Purple Line Project : Bang Yai - Bang Sue Section (Klong Bang Phai - Tao Poon
station) presided over the opening of the 1st envelop of tender document, 4th contract. However, 2 companies have submitted
the offer namely Bangkok Metro Public Company Limited (BMCL) and Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTSC).
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รฟม. รวมกับ บช.น. เตรียมแผนจัดการจราจรรับ
การกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินฯ
เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2554 นายรณชิ ต แย ม สอาด
รองผู ว า การฯ (ปฏิ บั ติ ก าร) รั ก ษาการแทน ผู ว า การ รฟม. และ
พล.ต.ต. ภาณุ เกิ ด ลาภผล รองผู บั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล
เป น ประธานการประชุ ม และร ว มซั ก ซ อ มแผนการจั ด จราจร
เพื่อรองรับการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ โดยมีผูรับผิดชอบดานจราจร
จากสถานี ตํ า รวจนครบาลในพื้ น ที่ ต ามแนวสายทางโครงการฯ
ผูแทนบริษัทผูรับจางกอสรางโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาเขารวม
ประชุมหารือเพื่อใหการดําเนินการกอสรางมีผลกระทบตอประชาชน
ในพื้นที่และประชาชนผูใชรถใชถนนบริเวณแนวสายทางนอยที่สุด
MRTA cooperate with Metropolitan Police Bureau provide trafﬁfﬁiﬁc management plans for
the construction of the Blue Line Project
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On 22 June 2011 Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA and Pol. Maj. Gen.
Panu Kerdlabpol, Deputy Commander of Metropolitan Police Bureau presided over a meeting and made understanding of
the Traffic management plans to support the construction of the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue -Tha Phra
Sections. The Metropolitan Police Bureau will take responsibility for the traffic in the area along the routes of the project.
The representatives of the construction contractor companies and consulting companies attended the meeting to discuss about
the construction process that should minimize the impact on the nearby residents and the traffic participants.
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รฟม. มอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกผูรับเหมา
กอสรางที่มีผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมดีเดน
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2554 นายรณชิ ต แย ม สอาด
รองผูว า การฯ (ปฏิบตั กิ าร) รักษาการแทน ผูว า การ รฟม. ไดใหเกียรติ
เปนผูมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกผูรับเหมากอสรางที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นสิ่ ง แวดล อ มดี เ ด น โดยมี น ายชั ย สิ ท ธิ์ คุ รุ รั ต น
รองผูวาการ รฟม. (วิศวกรรมและกอสราง) เปนประธานในการ
ประชุมคณะทํางานควบคุม กํากับ และดูแลปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ - บางซื่อ ครั้งที่ 3 ประจําป 2554 ทั้งนี้ รฟม. ได
ตระหนักถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอมในการกอสรางของโครงการ โดยคณะทํางานดังกลาวไดตดิ ตามการปฏิบตั งิ านของบริษทั ผูร บั เหมา
กอสรางใหดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะ
กอนการกอสรางและระยะกอสราง รวมถึงการพิจารณาแกไขการรองเรียนที่เกิดจากงานกอสรางของโครงการ
MRTA awarded honor certiﬁcate to the contractor with outstanding operations respecting
environment awareness

On 1 July 2011 Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA awarded
certificates to the contractor operated regarding environment awareness outstandingly. As Mr. Chaisit Gururatana Deputy Governor
(Engineering and Construction) held the 3rd meeting in year 2011as the president of the committee on control, conduct and
supervise the compliance of the measurement to prevent and reduce environmental impact of the Purple Line Project : Bang Yai Bang Sue Section. Caused MRTA is aware of the importance of the environment as the construction of the project, the committee
of MRTA has monitored the operation of its contractors to comply the preventive and protective measurements to reduce the
environmental impact such as record of environmental quality by pre - construction and on - construction including the
correction of the complained case caused through the construction.

รฟม. จัดงานวันคลายวันกอตั้งครบรอบ 19 ป
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 พล.อ.อ. สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมใหเกียรติเปนประธานในงานวันคลายวันกอตัง้ รฟม.
ครบรอบ 19 ป โดยมี นายสุพจน ทรัพยลอม ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหนากลุมภารกิจ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดานอํานวยการ พรอมทั้งผูบริหารหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมเขารวมงาน โดยมีนายรณชิต แยมสอาด รองผูว า การ
(ปฏิ บั ติ ก าร) รั ก ษาการแทน ผู ว าการ รฟม. และผู บ ริ ห ารร ว มต อนรั บ
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดมอบโลใหแกพนักงาน รฟม.
ที่ปฏิบัติงานครบ 15 ป มอบรางวัลใหแกผูชนะการประกวดคําขวัญสงเสริม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและมอบรางวัลใหแกสวนงานที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ในการปฏิบัติตามแกนวัฒนธรรมองคกรของ รฟม.
Celebration of MRTA 19th Anniversary

รฟม. ลงพื้นที่ตรวจการกอสรางโครงการ
รถไฟฟา สายสีน้ําเงินฯ
นายรณชิ ต แย ม สอาด รองผู ว า การฯ (ปฏิ บั ติ ก าร)
รักษาการแทน ผูวาการ รฟม. ไดลงพื้นที่กอสรางเพื่อตรวจสอบ
การดําเนินงานกอสรางโครงการสายสีน้ําเงินฯ และจัดมาตรการ
ลดผลกระทบการจราจรเพื่อรองรับการกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ - ทาพระ
บริเวณแยกหัวลําโพง และถนนจรัญสนิทวงศ เมื่อวันที่ 9 และ
วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของ
ประชาชนใหนอยที่สุด
MRTA inspected the construction of the Blue Line Project

on 9 and 17 August 2011 Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA
inspected the construction sites of the Blue Line Project and conducted the traffic approach to reduce the impact causing by the
civil works of the Blue Line Project : Hua Lamphong - Bang Khae and Bang Sue - Tha Phra Sections at Hua Lamphong intersection
and Jaransanitwong road in order to minimize the impact on the travelling of the people.
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On 22 August 2011 Air Chief Marshal Sukampol Suwannathat, Minister of Transport presided over the Celebration of MRTA
19th Anniversary, accompanied by Mr. Suphot Sublom, Permanent Secretary of Transport, Mr. Jamroon Thangphaisarnkij, Deputy
Permannt Secretary of Transport, Head of Highway infrastructure Affairs, Mr. Silpachai Charukasemrattana Deputy Permanent Secretary
of Transport, for Administration, including the Executive Director of the affiliated agencies under the Ministry of Transport. They were
welcomed by Mr. Ronnachit Yaemsaard, MRTA Deputy Governor (Operations) Acting Governor of the MRTA and the MRTA executives.
On this occasion, the Minister of Transport has granted honor shield to MRTA employees who has worked for 15 - years, and award
to the winners of the slogan promoting good corporate governance and award prize to the section got the maximal points from
performance appraisal conform to the MRTA Core Culture.
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คณะกรรมการ รฟม. มีคําสั่งการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ที่ 95/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 เรื่อง
การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการและอนุ ก รรมการ โดยในส ว นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายพงศศักติฐ เสมสันต
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และ
นายระพีพันธุ สริวัฒน เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบ เปนเลขานุการ และผูอํานวยการกองตรวจสอบ
บัญชีและการเงิน สํานักตรวจสอบ เปนผูชวยเลขานุการ และตอมา
มีคําสั่งการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ที่ 296/2553
ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 แตงตั้งนายเจริญรัตน ชูติกาญจน เปน
ประธานกรรมการตรวจสอบแทน นายพงศ ศั ก ติ ฐ เสมสั น ต
คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการสอบทานรายงานความ
นาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร รายงาน
ทางผลการดํ า เนิ น งานของ รฟม. รายงานรายการที่ เ กิ ด ความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน รายงานการปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่คณะกรรมการ รฟม.
กําหนดโดยนําเสนอตอคณะกรรมการ รฟม.อยางนอยไตรมาสละ
1 ครั้ ง ทั้ ง นี้ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในรัฐวิสาหกิจตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 และหนังสือกระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0804/ว58 ลงวั น ที่ 17 พฤษภาคม
2547
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจกรรมที่ดีของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระ
ในการเสนอความคิดเห็น ไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยไดเชิญผูบริหาร และผูเกี่ยวของมาชี้แจง
และให ข อ มู ล เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ โดยได เ ชิ ญ เจ า หน า ที่
สํานักงานตรวจเงินแผนดินเขารวมประชุมดวย ซึ่งในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการตรวจสอบ รฟม.ไดใหขอสังเกตเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนินงานของ รฟม. ในเรื่องตาง ๆ สามารถสรุปสาระ
สําคัญไดดังนี้
(1) สอบทานความถู ก ต อ งน า เชื่ อ ถื อ ได ข องรายงานงบ
การเงิ น ทุ ก ไตรมาส รายงานผลการใชจา ยเงินงบประมาณและ
การบริหารการเงินของ รฟม. โดยเชิญเจาหนาที่ของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินที่ทําหนาที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินของ รฟม.
มาหารื อ และรายงายข อ สั ง เกตจากการตรวจสอบบั ญ ชี พ ร อ ม
ขอเสนอแนะ

The MRTA Board of Director issued the MRTA Order
No.95/2553 dated 16 March 2553 appointing the Audit
Committee which consists of Mr. Pongsak Semson as
Chairman, Mr. Somsak Chotrattanasiri and Mr. Rapeepan
Sariwat, both, as Audit Committee Member, with Director of
Audit Office and Director of Account and Finaance Audit Division
as Secretary and Assistant Secretary of the Committe respectively.
Later, the Mass Rapid Transit Autority of Thailand’s Order
No.296/2553 dated 6 September 2010 appointed Mr. Charoenrat
Chutikan as the Chairman of the Audit Committee to
replace Mr. Pongsak Semson. The Audit Committee has the
authority and duty to review the reliability of financial
statements, reports on management and perfomance,
conflict of interest transactions and review compliance with
rules, regulations, the Cabinet’s resolutions as well as policy
of the MRTA Board fo Directors and submit reports to MRTA
Board of Directors at least once every quarter. It has performed
with total responsibility in compliance with the Reaulations
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 Fiance (top urgent) with
reference No. Gor Kor 0804/Wor 58 dated May 17, 2004.
In the fiscal year 2011, the Audit Committee
performed duty with special emphasis on the good
governance practice of MRTA and provision of incependent
opinions. Six meetings were concened 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 Ceneral of Thailand, who
reviewed and approved the financial statements of MRTA,

was also incited 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 generally accepted 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
standard 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) Consider report according to the suggestions
of the Audit Committee in fiscal year 2011,
(7) Consider self-evaluation of the Audit Committee
to the Audit Office in the fiscal year 2011,
(8) Consider report of the operation of the Audit
Committee in the fiscal year 2011,
(9) Review the Audit Committee Charter in the
fiscal year 2011,
(10) Review and revise of the Audit Office Charter,
(11) Review the 1st rervision of the internal audit
manual for the fiscal year 2011
(12) Consider the 1st revision of 3 - year auditing
plan for the fiscal year 2011-2013 and the 1st revision of
annual auditing plan for the fiscal year 2011 (October 2010
- September 2011),
(13) Consider report of compliance of MRTA Audit
Committee in quarter 1,2,3
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(2) สอบทานความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ปญหาและอุปสรรคของงานที่ตรวจสอบ และประเมินการตรวจสอบ
การดําเนินงานดานตาง ๆ ของ รฟม. ตามวิธีการและมาตรฐานที่
ยอมโดยทั่วไป
(3) สอบทานการดําเนินงานของ รฟม. ในเรื่องการบริหาร
การเดินรถ การรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาสิ่งอํานวย
ความสะดวกต า ง ๆ ให เ ป น ไปตามมาตรฐานโดยเคร ง ครั ด
โดยเฉพาะในส ว นของการกํ า กั บ ดู แ ลและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
กํากับดูแลการบริหารการเดินรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลของผูรับ
สัมปทาน การเตรียมความพรอมทางดานการรักษาความปลอดภัย
และกูภัย และประสิทธิผลในการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคตางๆ
(4) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(5) สนั บ สนุ น การเป ด เผยข อ มู ล ของ รฟม. กรณี ที่ เ กิ ด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน
(6) พิจารณารายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(7) พิจารณาการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบตอสํานักตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(8) พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(9) พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
รฟม. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(10) พิจารณาสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ
(11) พิจารณาทบทวนคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
(12) พิ จ ารณาแผนการตรวจสอบ 3 ป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ครั้งที่ 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556) และแผนการตรวจสอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2554 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2553 กันยายน 2554)
(13) พิจารณารายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รฟม. ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3
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(14) พิจารณาแผนการตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
(15) พิจารณาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
(16) พิ จ ารณาการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รฟม. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตุลาคม 2553 กันยายน 2554)
(17) พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
(18) รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
(19) รับทราบรายงานผลแบบสํารวจความเห็นของ หนวยงาน
รับตรวจ ปงบประมาณ พ.ศ.2553
(20) รับทราบการประเมินการควบคุมภายในอยางอิสระ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตัง้ แตเดือน เมษายน - กันยายน
2553)
(21) รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ รฟม.
22.1 ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2553
22.2 ณ ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2554
22.3 ณ สิ้นเดือน มกราคม 2554
(22) รั บ ทราบรายงานการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ด า นการบริ ห ารจั ด การองค ก รหั ว ข อ การตรวจสอบ
ภายใน(บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด)
(23) รับทราบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) ปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
(24) รั บ ทราบรายงานผลแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบตอสํานักตรวจสอบงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2552-กันยายน 2553
(25) รับทราบรายงานการเขารวมสังเกตการณการฝกซอม
เหตุการณภายในระบบรถไฟฟาใตดินประจําป 2553
(26) รับทราบสรุปผลการตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553
(ณ กันยายน 2553) (งานประชาสัมพันธ โครงการดานความรับผิด
ชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ของ รฟม.)
(27) รับทราบรายงานผลแบบสํารวจความเห็นของหนวยรับ
ตรวจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2553-มีนาคม 2554)

(14) Consider Auditing plan for the fiscal year 2012
(October 2011- Sepember 2012)
(15) Consider Key Performance Indicator (KPIs) of
Director of Audit Office in the fiscal year 2011
(16) Consider self-evaluation of MRTA Audit Committee
in the fiscal year 2011 (October 2010- Sepember 2011)
(17) Consider evaluate customer satisfaction of
Audit Committee for the fiscal year 2011 and evaluate
operation of the Secretary of the Audit Committee for the
fiscal year 2011
(18) Acknowledge report of summary result of Audit
for the fiscal year 2011
(19) Acknowledge report of opinion survey of Audit
Agency in the fiscal year 2011
(20) Acknowledge report evaluate independence
internal control in the fiscal year 2011
(21) Acknowledge report of MRTA risk of management
22.1 The end of June 2011
22.2 The first of fiscal year 2012
22.3 The end of January 2012
(22) Acknowledge report of management of
internal relate system compliance of state enterprise
evaluation (Trist Corporation)
(23) Acknowledge report of review internal control by
internal auditor (model Por Sor) in the fiscal year 2011
(24) Acknowledge report of opinion survey of Audit
Committee in the fiscal year 2011 since October 2010 September 2012
(25) Acknowledge report of MRT internal training
rehearse observe annual 2011
(26) Acknowledge report of audit summary annual
2011 (September 2011) (Public Relations Corporate social
responsibility and environment of MRTA)
(27) Acknowledge report of internal audit compliance
opinion survey result annual 2012 1st (October 2011- March
2012)
(28) Acknowledge report of independence internal
control evaluate in the fiscal year 2012 (October 2011 March 2012)

(29) Acknowledge report of the Purple Line Project
: Bang Yai - Bang Sue Section by the auditor General of
Thailand
(30) Acknowledge report of human resources plan by
internal audit of Audit Office annual 2011 (October 2011 September 2012)
(31) Acknowledge report of internal control system
of compliance developing
(32) Acknowledge suggestion issue.
Audit Committee had reported overall operation to
MRTA Board of Director acknowledge continuous period.
Summary, a good corporate governance of Audit
Committee annual 2012 that Audit Committee had work as
assign carefully. According to the judgment base and free
responsibility by knowledge ability through other sincere
opinion for MRTA benefits properly.

(นายเจริญรัตน ชูติกาญจน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30 พฤศจิกายน 2554

Mr. Charoenrat Chutikarn
Chairman of the Audit Committee
30 November 2011

Annual Report 2011 | Mass Rapid Transit Authority of Thailand

(28) รับทราบการประเมินการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 มีนาคม 2554)
(29) รับทราบการตรวจสอบโครงการรถไฟฟาสายสีมวง
ชวงบางใหญ - บางซื่อ ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
(30) รับทราบแผนการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานการตรวจสอบภายใน ของสํานักตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ.
2554 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)
(31) รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานดาน
การควบคุมภายใน
(32) รับทราบเรื่องอื่นๆที่ไดใหขอเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการ รฟม. ทราบเปนประจําและอยางตอเนื่องตามระยะ
เวลาที่กําหนด
ทั้ ง นี้ ขอรายงานสรุ ป การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของคณะ
กรรมการตรวจสอบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางรอบคอบ ใชดุลยพินิจ
ตามหนาที่และความรับผิดชอบอยางอิสระและเปนธรรมดวยความรู
ความสามารถ ตลอดจนได ใ ห ค วามเห็ น ต า งๆแก ทุ ก ฝ า ยอย า ง
ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอ รฟม. อยางเหมาะสมแลว
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รายงานของผูสอบบัญชี

รายงานประจําป 2554 | การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบดุลที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียและงบดุลเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
และงบกระแสเงินสดของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการ
เงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แตละปของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับ
ผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผน
และปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทก่ี จิ การใช และประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางเงินที่เปนสาระสําคัญการประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใช และประมาทการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนเดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
(นางดาหวัน วงศพยัคฆ)
ผูอํานวยการสํานัก

(นางสาวระพีพร เครือมา)
ผูอํานวยการกลุม

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 10 มกราคม 2555

