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1. ความเปน็มาและข้อเทจ็จรงิ 
 

พระราชบญัญัติการบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 กําหนดให้กระทรวงการคลัง
รายงานการกู้เงนิและการค้ําประกันที่กระทําในปีงบประมาณทีล่่วงมาแล้ว ให้รฐัสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต่  
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอยีดของการกู้เงินและการค้ําประกนั รวมถึง
ผลสมัฤทธ์ิที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 

 
ในการบรหิารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร

หนี้สาธารณะทีม่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้จัดทําแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจําปี
งบประมาณขึน้และนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพือ่พิจารณาอนุมติั โดยแผนดังกล่าวใช้เป็นกรอบในการดําเนนิการ
บริหารและจัดการหนีส้าธารณะ รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนระหว่างปีเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะการคลังของรัฐบาล 
ความต้องการใช้เงินกู้ และภาวะตลาดทีเ่อื้ออํานวยต่อการบริหารหนี ้

 
โครงสร้างของแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วย              

6 แผนงานย่อย ได้แก่ 
1.  แผนการบรหิารและจดัการเงนิกู้ในประเทศของรัฐบาล 

เป็นการกูเ้งินใหม่และการบรหิารและจัดการหนีใ้นประเทศของรฐับาลทั้งส่วนของการกู้เงิน
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ การบริหารดุลเงินสดเพื่อรองรับธุรกรรมรายจ่ายของรฐับาล และการบริหารหนี้
ให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทนุเงินกู้ และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต 

2.  แผนการบรหิารและจดัการเงนิกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายใหก้องทนุเพือ่การฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบนัการเงิน (Financial Institutions Development Fund : FIDF) 

เป็นการกูเ้งินใหม่และการบรหิารและจัดการหนีภ้ายใต้พระราชกําหนดใหอํ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลอืกองทนุเพื่อการฟื้นฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2541 และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะทีส่อง พ.ศ. 2545 

3.  แผนการบรหิารและจดัการเงนิกู้เพื่อฟืน้ฟูและเสริมสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
เป็นการกูเ้งินใหม่และการบรหิารและจัดการหนีภ้ายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวง 

การคลังกู้เงินเพือ่ฟื้นฟแูละเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
4.  แผนการบรหิารและจดัการเงนิกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 

เป็นการกูเ้งินใหม่และการบรหิารและจัดการหนีใ้นประเทศของรฐัวิสาหกิจ โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

4.1  เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ 
เป็นการกูเ้งินบาทจากแหล่งทนุในประเทศเพือ่ใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งได้กําหนดไว้เดิมว่าจะกูจ้ากตลาดเงินทุนต่างประเทศและแหลง่ Export Credit โดย
มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่น ลดต้นทุนการกู้เงิน และสนบัสนุนการพฒันาตลาดตราสารหนี้  
ในประเทศ 

4.2  เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 
เป็นการกูเ้งินบาทเพื่อสมทบคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการเงินกู้ต่างประเทศให้

สอดคล้องกับกําหนดการใช้เงิน เพื่อใหส้ามารถดําเนินโครงการแล้วเสรจ็ตามแผน 
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4.3  เงินกู้เพื่อลงทนุ 
เป็นการกูเ้งินจากแหล่งทนุในประเทศเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุน 

4.4  เงินกู้เพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ 
เป็นการกูเ้งินเพือ่ใช้จ่ายในการเสรมิสภาพคลอ่ง ปล่อยสนิเชื่อ และดําเนินงานปกติ

ทั่วไปของหน่วยงาน 
4.5  การบรหิารและจัดการหนี ้

มีเป้าหมายเพื่อบริหารหนีใ้ห้มปีระสทิธิภาพ มต้ีนทุนตํ่า ปรับภาระหนี้ไมใ่ห้กระจุกตัว
ภายใต้กรอบความเสีย่งที่เหมาะสม รวมทั้งลดตน้ทุนเงินกู ้ลดภาระดอกเบี้ย และปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ได้แก่ การ Roll-over การ Refinance และการทํา Swap Arrangement เป็นต้น 

5.  แผนการก่อหนีจ้ากตา่งประเทศ 
เป็นการกูเ้งินจากแหล่งเงินต่างประเทศทั้งส่วนของรฐับาลและรัฐวิสาหกจิเพื่อใช้ในโครงการ

ลงทุนที่มีค่าใชจ้่ายส่วนหนึ่งทีต้่องจ่ายเป็นเงนิตราต่างประเทศ หรือมผีลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
คุ้มค่า 

6.  แผนการบรหิารหนี้ต่างประเทศ 
มีเป้าหมายเพื่อบริหารหนี้ต่างประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ มีต้นทุนตํ่า ปรับภาระหนี้ไมใ่ห้

กระจกุตัวภายใต้กรอบความเสีย่งที่เหมาะสม รวมทั้งลดต้นทนุเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยเป็นการบริหารหนี้ต่างประเทศทัง้ส่วนของรฐับาลและรัฐวิสาหกจิ 
 

ในปีงบประมาณ 2553 คณะรฐัมนตรีได้มมีติอนุมัติแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจําปี
งบประมาณ 2553 รวมทั้งการปรับปรุงแผนระหว่างปีรวม 5 ครัง้ มีวงเงินดําเนนิการ 1,711,756.17 ล้านบาท ดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
แผน วงเงนิ 

1.  การบรหิารและจัดการเงินกูใ้นประเทศของรฐับาล 720,600.00 
2.  การบรหิารและจัดการเงินกูเ้พื่อชดใช้ความเสยีหายให ้FIDF 139,171.02 
3.  การบรหิารและจัดการเงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 350,000.00 
4.  การบรหิารและจัดการเงินกูใ้นประเทศของรฐัวิสาหกจิ 347,294.76 
5.  การก่อหนี้จากต่างประเทศ 122,726.68 
6.  การบรหิารหนี้ต่างประเทศ 31,963.71 

รวม 1,711,756.17 
 
ดังนั้น ในการรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ. 2548 กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดําเนนิการตามแผนการบริหารหนีส้าธารณะดังต่อไปนี้ 
 
2. ผลการดาํเนนิการตามแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจาํปงีบประมาณ 2553 
 

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 รฐับาลและรฐัวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2553 ได้รวม 1,356,108.77 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 79.22 ของแผน ดังนี ้
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  หน่วย : ล้านบาท 
รายการ แผน ผลดาํเนนิงาน 

1.  การบรหิารและจัดการเงินกูใ้นประเทศของรฐับาล 720,600.00 597,575.46 
2.  การบรหิารและจัดการเงินกูเ้พื่อชดใช้ความเสยีหายให ้FIDF 139,171.02 139,171.02 
3.  การบรหิารและจัดการเงินกูเ้พื่อฟื้นฟูและเสรมิสร้าง      

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
350,000.00 290,000.00 

4.  การบรหิารและจัดการเงินกูใ้นประเทศของรฐัวิสาหกจิ 347,294.76 290,985.57 
5.  การก่อหนี้จากต่างประเทศ 122,726.68 38,376.72 
6.  การบรหิารหนี้ต่างประเทศ 31,963.71 0.00 

รวม 1,711,756.17 1,356,108.77 
 คิดเปน็ร้อยละ 79.22 

 
2.1  การบรหิารและจัดการเงนิกู้ในประเทศของรัฐบาล 

กระทรวงการคลังได้ดําเนินการดังนี้ 
2.1.1 กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 232,575.46 ลา้นบาท โดยออก

พันธบัตรรฐับาล วงเงินรวม 232,572.00 ล้านบาท และพนัธบัตรออมทรัพย ์วงเงิน 3.46 ล้านบาท 
2.1.2 Roll-over ต๋ัวเงินคลังเพื่อบริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ล้านบาท และ       

ต๋ัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 2542-2552 วงเงิน 76,746.00       
ล้านบาท รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งหนี้ต๋ัวเงินคลังเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณทีส่ะสมมาในช่วงปีงบประมาณ 
2542-2552 โดยแปลงเป็นพนัธบัตรระยะยาว จํานวน 124,254.00 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ จากการ Roll-over ต๋ัวเงินคลังตามข้อ 2.1.2 ทําให ้ณ สิน้ปีงบประมาณ 2553 
มีต๋ัวเงินคลังหมนุเวียนในตลาด จํานวน 156,746.00 ล้านบาท 

2.1.3 Roll-over ต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดไถ่ถอน วงเงินรวม 25,000.00 ล้านบาท 
โดยออกตั๋วสญัญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้กับสถาบนัการเงิน 

2.1.4 ใช้งบประมาณชําระหนีค้งเหลือของปีงบประมาณ 2553 ไถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์
พิเศษและตั๋วสญัญาใช้เงิน วงเงินรวม 17,000.00 ล้านบาท และใช้เงินคงคลังไถ่ถอนตั๋วสญัญาใช้เงินก่อนครบ
กําหนด วงเงินรวม 42,000.00 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ หากรวมการไถถ่อนพันธบตัรและตั๋วสญัญาใช้เงินตามข้อ 2.1.4 กับการใช้
งบประมาณชําระหนี้คงเหลือของปีงบประมาณ 2553 ไถถ่อนตัว๋สัญญาใช้เงินกอ่นครบกําหนด วงเงินรวม 
18,500.00 ล้านบาท ซึ่งเปน็รายการทีไ่ม่ได้บรรจุอยู่ในแผน การดําเนินการดังกล่าวสามารถลดยอดหนีค้งค้างได้รวม 
77,500.00 ล้านบาท และลดภาระดอกเบีย้ได้รวม 1,592.74 ล้านบาท 
 

2.2  การบรหิารและจัดการเงนิกู้เพือ่ชดใชค้วามเสยีหายให ้FIDF  
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการดังนี้ 
2.2.1 Roll-over พันธบัตร FIDF1 ที่ครบกําหนดไถถ่อน จํานวน 69,440.00 ล้านบาท โดย

กู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ จํานวน 26,843.61 ล้านบาท และกูเ้งินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 
14,440.00 ล้านบาท สมทบกับเงนิทดรองจ่ายจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน 28,156.39 ล้านบาท เพื่อ
ชําระคืนหนีท้ี่ครบกําหนด จากนั้นทยอยออกพันธบัตรรฐับาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี ้วงเงนิ 55,000.00 ล้านบาท 
มาชําระคนืเงินกู้ระยะสั้นและเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง 
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2.2.2 Roll-over พันธบัตร FIDF3 ที่ครบกําหนดไถถ่อน จํานวน 69,731.02 ลา้นบาท โดย
ออกตั๋วสญัญาใช้เงิน วงเงิน 21,731.02 ล้านบาท กู้เงินระยะสัน้จากสถาบันการเงิน จาํนวน 32,430.00  ล้านบาท 
และออกพนัธบัตรรฐับาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน 8,000.00 ลา้นบาท สมทบกับเงินทดรองจ่ายจากบัญชี
เงินฝากกระทรวงการคลัง จํานวน 7,570.00 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหนีท้ี่ครบกาํหนด โดยในปีงบประมาณ 2554  
จะทยอยออกพนัธบัตรรฐับาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนีม้าชําระคืนเงินกูร้ะยะสั้นและเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวง 
การคลัง 
 

2.3 การบรหิารและจัดการเงนิกู้เพือ่ฟืน้ฟูและเสรมิสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการดังนี้ 
2.3.1  กู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใชต้ามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จํานวน 

260,000.00 ล้านบาท 
2.3.2 ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้รวม 82,230.29 ล้านบาท ซึ่งเปน็เงินที่กู้จากสถาบันการเงิน   

ในปีงบประมาณ 2552 วงเงิน 30,000.00 ล้านบาท และในช่วงต้นปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 52,230.29 ล้านบาท 
โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง อาย ุ6 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที ่1-2 ร้อยละ 3.00 ปีที่ 3-4 ร้อยละ 4.00  
ปีที่ 5 ร้อยละ 5.00 และปีที ่6 ร้อยละ 6.00 
 

2.4 การบรหิารและจัดการเงนิกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลังได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวทาง รูปแบบ และเงือ่นไขการกูเ้งินในประเทศ

ตามทีส่ํานักงานบริหารหนีส้าธารณะร่วมกับรฐัวิสาหกจิต่างๆ พิจารณา โดยรัฐวิสาหกิจได้ลงนามผกูพันการกู้เงิน
และบริหารหนี้รวม 290,985.57 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้าํประกัน จํานวน 243,968.88      
ล้านบาท และไม่ค้ําประกัน จํานวน 47,016.69 ล้านบาท ดังนี้ 

2.4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ 
รัฐวิสาหกจิ 2 แห่ง กู้เงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ วงเงินรวม 

367.66 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไมค่้ําประกัน ได้แก่ 
(1) การไฟฟ้านครหลวงออกพนัธบัตร วงเงิน 300.00 ล้านบาท เพื่อดําเนินการตาม

แผนปรับปรุงและขยายระบบจาํหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที ่10 ปี 2551-2554  
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 67.66 ลา้นบาท เพื่อดําเนิน

โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้าระยะที ่6 ส่วนที ่2 
2.4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ 

รัฐวิสาหกจิ 2 แห่ง กู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ วงเงินรวม 
890.78 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไมค่้ําประกัน ได้แก่ 

(1) การไฟฟ้านครหลวงออกพนัธบัตร วงเงิน 700.00 ล้านบาท เพือ่ดําเนินการตาม
แผนปรับปรุงและขยายระบบจาํหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที ่10 ปี 2551-2554 

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 190.78 ล้านบาท เพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า ระยะที ่6 ส่วนที ่1 จํานวน 159.25 ล้านบาท และระยะที ่7 ส่วนที่ 2 
จํานวน 31.53 ล้านบาท 

2.4.3 เงินกู้เพื่อลงทนุ  
รัฐวิสาหกจิ 4 แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุน วงเงินรวม 14,523.56 ล้านบาท แบ่งเป็นเงนิกู้ที่

กระทรวงการคลังค้ําประกัน 6,472.00 ล้านบาท และเงินกูท้ี่กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน 8,051.56 ล้านบาท 
ได้แก่ 
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(1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รวม 1,549.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนินโครงการ  
ทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายบางพล-ีสุขสวัสด์ิกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 

(2) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 850.00 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนินการตามแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาชลบุร ีจํานวน 318.96    
ล้านบาท แผนงานก่อสรา้งปรับปรุงขยายประปาพัทยา จํานวน 214.15 ล้านบาท แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ประปาแหลมฉบัง จํานวน 150.21 ล้านบาท แผนงานกอ่สร้างปรับปรุงขยายประปาขอนแก่น จํานวน 107.68    
ล้านบาท และโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา จํานวน 59.00 ล้านบาท 

(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 8,051.56 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 จาํนวน 
55.00 ลา้นบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า ระยะที ่6 จํานวน 228.38 ล้านบาท โครงการพฒันา
ระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้า ระยะที ่8 ส่วนที ่1 จํานวน 1,508.87 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟ้า ระยะที ่8 ส่วนที ่2 จํานวน 1,136.99 ล้านบาท โครงการติดต้ังศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ระยะที่ 2 จํานวน 1,289.25 
ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ระยะที ่2 จํานวน 655.33  ล้านบาท โครงการกอ่สรา้งระบบ
จําหน่ายด้วยสายเคเบิล้ใต้น้ําไปยังเกาะที่มไีฟฟา้ใช้แล้ว (เกาะลบิง เกาะสกุร เกาะมุกต์ จังหวัดตรัง) จํานวน 37.82 
ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสรมิระบบจําหน่าย ระยะที ่7 จํานวน 2,139.92 ล้านบาท โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าให้พ้ืนที่ทํากินทางการเกษตร จํานวน 430.00 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
จําหน่าย จํานวน 570.00 ล้านบาท 

(4) การรถไฟแห่งประเทศไทยกูเ้งินจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน และธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 4,073.00 ลา้นบาท โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-
ตลิ่งชัน จํานวน 3,500.00 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 
จํานวน 573.00 ล้านบาท 

2.4.4 เงินกู้เพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ  
รัฐวิสาหกจิ 11 แห่ง กู้เงินเพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม 62,808.40 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้าํประกัน จํานวน 60,248.40 ลา้นบาท และไมค่้ําประกนั จํานวน 
2,560.00 ล้านบาท ได้แก่ 

(1) การประปานครหลวงกู้เงินจากธนาคาร Mizuho จํากัด และธนาคารออมสนิ 
วงเงินรวม 1,389.44 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระคา่ครองชีพของ
ประชาชน 

(2) การประปาส่วนภูมภิาคกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 
2,141.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

(3) การไฟฟ้านครหลวงกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย (จาํกัด) มหาชนและธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 696.76 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้าํประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน 

(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินรวม 13,800.00 ล้านบาท โดยออกพนัธบัตร วงเงิน
รวม 2,160.00 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกนั เพือ่ดําเนินงานปกติ และกู้เงินจากธนาคารกสกิรไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน และธนาคารออมสนิ วงเงินรวม 11,640.00 ล้านบาท ซึ่ง
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
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(5) การรถไฟแห่งประเทศไทยกูเ้งินรวม 9,611.28 ล้านบาท โดยออกตั๋วสญัญา   
ใช้เงิน วงเงิน 800.00 ลา้นบาท ซึ่งกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อเสรมิสภาพคล่อง และกู้เงินจากธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 8,811.28 ล้านบาท ซึ่งกระทรวง 
การคลังค้ําประกัน เป็นเงินกู้เพือ่ดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ ของปีงบประมาณ 2552 ที่ดําเนินการกูเ้งินไมท่ันใน
ปีงบประมาณนัน้ จํานวน 4,210.00 ล้านบาท เงินกู้เงินอุดหนนุบริการสาธารณะที่สํานกังบประมาณไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณให้ได้ จาํนวน 1,177.50 ล้านบาท เงินกูร้ะยะสั้นเพื่อเสรมิสภาพคล่อง จํานวน 1,000.00       
ล้านบาท เงินกูค้่าบําเหน็จดํารงชีพ จํานวน 2,000.00 ล้านบาท และเงินกูเ้พื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชน จํานวน 423.78 ล้านบาท 

(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกูเ้งินรวม 8,200.93 ล้านบาท โดยกู้เงินจาก
ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงินรวม 3,250.93 
ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังค้ําประกนั และออกพันธบัตร วงเงินรวม 4,950.00 ล้านบาท ซึง่กระทรวงการคลัง   
ค้ําประกนั เป็นเงินกู้เงินอุดหนนุบริการสาธารณะที่สํานกังบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณใหไ้ด้ จํานวน 
355.00 ล้านบาท เงินกู้เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน จํานวน 1,731.93 ล้านบาท เงนิกู้  
ค่าดอกเบี้ย จํานวน 2,164.00 ล้านบาท ค่าน้ํามันและค่าเหมาซ่อมพร้อมดอกเบี้ย จํานวน 3,950.00 ลา้นบาท 

(7) องค์การสวนยางกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร วงเงิน 
5,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนนิโครงการสนับสนุนสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางเพื่อ
เพิ่มมลูค่าแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ํา 

(8) องค์การคลังสินค้ากู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
วงเงิน 13,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก 
ปี 2552/53 

(9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร วงเงิน 7,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้าํประกัน เพื่อดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดรบัซื้อ
ข้าวเปลือก ปี 2552/53 

(10) สํานักงานธนานเุคราะห์กู้เงินจากธนาคารออมสนิ วงเงิน 400.00 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน เพื่อรองรับการรับจํานําในช่วงเปิดภาคการศึกษา เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2553 

(11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกูเ้งินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) วงเงิน 1,569.00 ล้านบาท เพื่อรองรบัการปล่อยสินเชื่อ 

2.4.5 การบรหิารและจัดการหนี ้
รัฐวิสาหกจิ 11 แห่ง ดําเนินการชําระคืน, Roll-over, Refinance และทํา Swap 

Arrangement หนี้เงินกูใ้นประเทศ วงเงินรวม 212,395.17 ล้านบาท แบ่งเป็นกระทรวงการคลังค้ําประกัน จาํนวน 
177,248.47 ล้านบาท และไมค่้าํประกัน จํานวน 35,146.70 ลา้นบาท ได้แก่ 

(1) การเคหะแห่งชาติกู้เงินรวม 16,800.00 ลา้นบาท โดยกระทรวงการคลัง       
ค้ําประกนั ดังนี ้

- กู้เงินจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 1,000.00 ล้านบาท 
เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอนและเงินกู้ทีค่รบกําหนดชําระ 

- กู้เงินจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงิน
รวม 15,800 ล้านบาท เพื่อ Refinance หนี้เงินกู้ 

นอกจากนี้ได้ใช้เงินรายได ้จํานวน 1,500.00 ลา้นบาท ชําระคนืเงินกู้ที่ครบ
กําหนด 
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(2) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน และออกพันธบัตร วงเงินรวม 5,900.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over 
พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอน นอกจากนี้ได้ใช้เงินรายได ้จํานวน 300.00 ล้านบาท ไถ่ถอนพันธบัตรทีค่รบกาํหนด 

(3) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 2,000.00 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอน 

(4) การไฟฟ้านครหลวงออกพนัธบัตรและกูเ้งินจากธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) วงเงินรวม 3,131.50 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนด
ไถ่ถอนและและเงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ 

(5) การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตรและกูเ้งินจากธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 11,947.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรทีค่รบ
กําหนดไถ่ถอนและเงินกู้ทีค่รบกําหนดชําระ นอกจากนี้ได้ใช้เงนิรายได ้จํานวน 92.142 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ที่
ครบกําหนด 

(6) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกูเ้งินรวม 7,701.33 ล้านบาท โดยกระทรวง   
การคลังค้ําประกัน ดังนี ้

- ออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และธนาคาร
ออมสนิ วงเงินรวม 5,287.88 ลา้นบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอนและเงนิกู้ที่ครบกําหนดชําระ 

- กู้เงินจากธนาคารออมสิน วงเงนิรวม 2,413.45 ล้านบาท เพื่อ Refinance 
หนี้เงินกู ้

(7) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน
รวม 4,336.63 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกนั เพื่อ Roll-over เงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ นอกจากนี้ได้ใช้
เงินรายได ้จํานวน 21.37 ล้านบาท ชําระคนืเงินกู้ที่ครบกําหนด 

(8) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงินออกพันธบัตร วงเงิน 
31,000.00 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไมค่้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอน นอกจากนี้
ได้ใช้เงินรายได้ จํานวน 37,350.00 ล้านบาท ไถ่ถอนพันธบัตรทีค่รบกําหนด 

(9) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ทาํ Interest Rate Swap กับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพื่อแปลงหนี้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบีย้ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที ่วงเงิน 
1,015.20 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไมค่้ําประกัน 

(10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกูเ้งินจากธนาคารออมสนิ 
ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงินรวม 80,850.00 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over เงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ นอกจากนี้ได้ใช้เงินรายได้ 29,150.00      
ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ทีค่รบกําหนด 

(11) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร วงเงินรวม 16,000.00 ล้านบาท โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดไถ่ถอน 
 ทั้งนี้ จากการบริหารหนี้ในประเทศของรฐัวิสาหกิจตามข้อ 2.4.5 สามารถลดยอดหนี้
คงค้างได้ 72,863.51 ล้านบาท รวมทั้งลดภาระและประหยัดดอกเบี้ยได้ 161.58 ล้านบาท 

 
2.5 การก่อหนี้จากต่างประเทศ 

กระทรวงการคลังได้ใหค้วามเหน็ชอบแนวทาง รูปแบบ และเงือ่นไขการกูเ้งินจาก
ต่างประเทศตามที่สํานกังานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกับส่วนราชการและรฐัวิสาหกจิพิจารณา โดยได้ลงนามผูกพัน
การกู้เงินรวม 38,376.72 ล้านบาท ดังนี้ 
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2.5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง 
(1) กระทรวงการคลังลงนามผูกพันการกูเ้งินกับรฐับาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การ      

ความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่น จํานวน 2,653.05 ล้านบาท หรือเทยีบเท่า 7,307.00 ล้านเยน เพื่อดําเนิน
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 ของกรมทางหลวงชนบท 

(2) กระทรวงการคลังลงนามผูกพันการกูเ้งินกับธนาคารโลก จํานวน 2,573.87 
ล้านบาท หรือเทียบเท่า 79.30 ล้านเหรยีญสหรัฐ และธนาคารพัฒนาเอเชีย จาํนวน 2,502.47 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า 77.16 ล้านเหรยีญสหรัฐ เพื่อดําเนนิโครงการกอ่สร้างทางสายหลกัใหเ้ป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที ่2) ของ
กรมทางหลวง 

2.5.2 รัฐบาลค้ําประกนั 
(1) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงนามผูกพันการกู้เงินกับรฐับาล

ญี่ปุ่น ผ่านองคก์ารความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่น จํานวน 6,041.34 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 16,639    
ล้านเยน โดยกระทรวงการคลังค้ําประกนั เพื่อดําเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง บางใหญ-่ราษฎร์บูรณะ ช่วง     
บางใหญ-่บางซือ่ 

(2) การประปานครหลวงลงนามผกูพันการกู้เงินกบัรัฐบาลญี่ปุ่น ผา่นองค์การ      
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของญี่ปุ่น จํานวน 1,685.18 ล้านบาท หรือเทยีบเท่า 4,462.00 ล้านเยน โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อดําเนินโครงการปรบัปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที ่8 

2.5.3 รัฐบาลให้กู้ต่อ 
กระทรวงการคลังลงนามสัญญาให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จํานวน 

22,920.81 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 63,018.00 ล้านเยน เพื่อดําเนินโครงการระบบรถไฟชานเมอืง (สายสแีดง)    
ช่วงบางซื่อ-รังสติ 

 
2.6  การบรหิารหนีต่้างประเทศ 
 เนื่องจากรายการหนี้ต่างประเทศของรฐับาลและรัฐวิสาหกจิทีบ่รรจุอยูใ่นแผนเป็นหนีส้กุล

เยนและยูโร ซึ่งภาวะตลาดไม่เอือ้อํานวยต่อการบริหารหนี ้รฐับาลและรฐัวิสาหกิจจึงไมไ่ด้ดําเนนิการบริหารหนี้
ต่างประเทศในปีงบประมาณ 2553 

 
นอกจากการดําเนินการตาม 6 แผนงานย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการกูเ้งินและบรหิารหนี้ของ

รัฐวิสาหกจิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินการกูเ้งินและบรหิารหนี้ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
โดยกําหนดเป็นวงเงินนอกแผนการกู้เงินและบริหารหนี้ปกติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน แต่ยังคง
ต้องดําเนินการตามขั้นตอนการกู้เงินของรฐัวิสาหกิจนั้นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 
1. การกูเ้งนิและบริหารหนีข้องรฐัวิสาหกิจทีส่ถานะเปน็บริษทัมหาชนจาํกัด  

รัฐวิสาหกจิ 2 แห่ง กู้เงินและบริหารหนี้รวม 56,704.58 ล้านบาท ได้แก่ 
1.1 การกู้เงินใหม ่รวม 32,007.57 ล้านบาท ได้แก่ 

(1) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กู้เงินต่างประเทศจากธนาคาร BNP Paribas 
ธนาคาร Calyon และ Credit Agricole Corporate and Investment Bank เพื่อชําระค่าจดัซื้อเครื่องบิน A330-
300 ลําที ่3-8 วงเงินรวม 14,871.57 ล้านบาท 

(2) บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) กู้เงินในประเทศโดยออกหุน้กู ้วงเงินรวม 6,636.00 
ล้านบาท และกูเ้งินต่างประเทศจากธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ ธนาคาร Sumitomo Mitsui และธนาคาร 
Mizuho วงเงิน 10,500.00 ล้านบาท 
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1.2 การบรหิารหนี ้รวม 24,697.01 ล้านบาท ได้แก่ 
 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กู้เงินในประเทศจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) วงเงินรวม 6,500.00 ล้านบาท เพื่อ Roll-over หุ้นกู้ 
ที่ครบกําหนดไถ่ถอน และทํา Interest Rate Swap กับธนาคาร Citibank ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน) 
และธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อแปลงหนี้ต่างประเทศที่มอัีตราดอกเบี้ยลอยตัวเปน็อัตราดอกเบี้ยคงที ่
วงเงินรวม 12,611.51 ลา้นบาท นอกจากนี้ได้ใช้เงินรายได้ไถถ่อนหุ้นกูแ้ละชําระคืนเงินกู้ต่างประเทศที่ครบกาํหนด 
วงเงินรวม 5,585.50 ล้านบาท 
 ทั้งนี้ จากการดําเนินการบริหารหนี้ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถลด
ยอดหนีค้งค้างได้ 5,585.50 ล้านบาท 
 

2. การกูเ้งนิระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรปู Credit Line 
รัฐวิสาหกจิ 2 แห่ง กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องรวม 6,500.00 ลา้นบาท ได้แก่ 

(1)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินจากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 
4,500.00 ล้านบาท 

(2) บริษัท ทีโอท ีจาํกัด (มหาชน) กู้เงินจากธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 
2,000.00 ล้านบาท 
 
3. สรปุผลการดําเนนิการบรหิารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2553 
 

3.1 จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมา กระทรวงการคลังและรฐัวิสาหกิจได้บรหิารและจัดการหนี้
สาธารณะตามแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นจาํนวน 1,356,108.77 ล้านบาท      
คิดเป็นร้อยละ 79.22 ของแผน ดังปรากฏตามตารางที ่1 และเมื่อรวมกับการกูเ้งินและบรหิารหนี้ของรฐัวิสาหกิจ   
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ จาํนวน 63,204.58  ล้านบาท  
กระทรวงการคลังและรฐัวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 1,419,313.35 ล้านบาท ซึ่งแบง่เป็นการกอ่หนีใ้หม่ 
จํานวน 648,050.15 ล้านบาท และการบริหารหนี้ จํานวน 771,263.20 ล้านบาท ดังนี้ 
   หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน ผลการดาํเนนิงาน 
การก่อหนี้ใหม่ การบรหิารหนี ้ รวม 

- รัฐบาล 523,225.66 534,171.02 1,057,396.68 
- รัฐวิสาหกิจ 124,824.49 237,092.18 361,916.67 

รวม 648,050.15 771,263.20 1,419,313.35 
 

  ทั้งนี้ การกู้เงินและบรหิารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 361,916.67 ล้านบาท แบ่งเป็น    
การกู้เงินและบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้าํประกัน จํานวน 251,695.40 ล้านบาท และไม่ค้ําประกัน จํานวน 
110,221.27 ล้านบาท 
 

3.2  การกู้เงินและค้าํประกันของรฐับาลในปีงบประมาณ 2553 เปน็ไปตามกรอบการกู้เงินและ
ค้ําประกนัที่พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกําหนด ได้แก่ 

(1)  การกู้เงินของรฐับาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
(มาตรา 21) กําหนดกรอบวงเงนิกู้ไว้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่าย
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เพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายสําหรบัชําระคนืเงินต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 
380,736.71 ล้านบาท ดังนั้น การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 232,575.46 ล้านบาท จึงอยู่
ภายใต้กรอบวงเงินที่กฎหมายกาํหนด 

(2) การกู้เงินจากต่างประเทศของรฐับาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22) 
กําหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึง่ในปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 
170,000.00 ล้านบาท ดังนั้น การกู้เงินจากต่างประเทศของรฐับาล จํานวน 7,729.39 ล้านบาท จึงอยู่ภายใต้กรอบ
วงเงินที่กฎหมายกําหนด 

(3)  การค้ําประกันเงินกู้ (มาตรา 28) กําหนดกรอบการค้ําประกนัเงินกู้ไว้ไม่เกินรอ้ยละ 20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 340,000.00 
ล้านบาท ดังนั้น การคํ้าประกันเงินกู้ของกระทรวงการคลัง จํานวน 251,695.40 ล้านบาท จึงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
ที่กฎหมายกําหนด 

 
3.3 การบรหิารหนีใ้นประเทศและตา่งประเทศของรฐับาลและรฐัวิสาหกิจสามารถลดยอดหนี ้ 

คงค้างได้ 78,449.01 ล้านบาท รวมทั้งลดภาระและประหยัดดอกเบี้ยได้ 1,754.33 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลัง
และรฐัวิสาหกิจได้ใช้เครือ่งมือทางการเงินและอาศัยโอกาสที่ภาวะตลาดการเงินเอื้ออํานวยดําเนินการบริหารหนี้   
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การบรหิารจัดการหนี้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด 
 

3.4 การจัดหาเงินกูข้องภาครฐัทําให้รัฐบาลมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการบรหิารประเทศ 
และการฟื้นฟูและเสรมิสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ รวมทั้งรฐัวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการและแผนงานลงทุน
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่สําคญั เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแมน่้ําเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 
ของกรมทางหลวง โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวงชนบท โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ง บางใหญ-่ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ-่บางซือ่ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซือ่-รังสิตและโครงการระบบขนสง่ทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายบางพล-ีสุขสวัสด์ิ
กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
3.6 การระดมทุนของรัฐบาลด้วยวิธีการออกพันธบตัรทําให้มีปริมาณการออกพันธบัตรอย่าง

สม่ําเสมอและเพียงพอในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ 
 
3.7 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 มีจํานวน 4,230,744.74 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 42.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยแบ่งเปน็หนี้ที่
รัฐบาลกู้โดยตรง จํานวน 2,907,482.31 ลา้นบาท หนี้รฐัวิสาหกจิที่ไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน จํานวน 1,083,982.57 
ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกจิที่เป็นสถาบนัการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน จํานวน 177,179.43 ล้านบาท และหนี้กองทุน
เพื่อการฟื้นฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงิน จํานวน 62,100.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหนีแ้ต่ละประเภท 
รวมทั้งต้นทุนเฉลี่ยและอายุเงินกู้เฉลีย่ดังปรากฎตามตารางที ่2 และเมื่อเปรียบเทียบหนี้สาธารณะคงค้าง             
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 กับหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีจํานวน 4,001,942.00 ล้านบาท 
พบว่า ระดับหนีส้าธารณะเพิม่ขึน้ จํานวน 228,802.74 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้ทีร่ัฐบาลกู้โดยตรง  
เป็นส่วนใหญ ่
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สําหรับแนวทางการบรหิารและจัดการหนี้ในอนาคต กระทรวงการคลังจะใหค้วามสําคญัแก ่   
การบรหิารหนีใ้นเชิงรุก เพื่อใหก้ารกู้เงินมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสุด และจะบรหิารหนี้ใหอ้ยู่ภายใต้กรอบ
ความยั่งยนืทางการคลัง เพื่อใหส้ามารถจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนตํ่าและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 
4. รายงานผลสาํเร็จของโครงการเงนิกู้ 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549 ขอ้ 16 กําหนดให้
สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสรจ็ และจัดทาํรายงาน
ผลสําเรจ็ของโครงการนัน้ ประกอบด้วย ความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของ
โครงการ และความย่ังยืนของโครงการเพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังพร้อมกับรายงานการกู้เงนิและการค้ําประกัน
ตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 

 
ในปีงบประมาณ 2553 สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะได้ดําเนินการติดตามประเมนิผลโครงการ

เงินกู้จากต่างประเทศที่ดําเนนิการแล้วเสรจ็ จาํนวน 2 โครงการ คอื โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณห้าแยกปากเกรด็และถนนต่อเชื่อม และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) ซึง่มี   
ผลการดําเนนิงานและผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้ 
 

โครงการก่อสรา้งสะพานข้ามแม่น้ําเจา้พระยาบรเิวณหา้แยกปากเกร็ดและถนนต่อเชือ่ม 
 

ความเปน็มาของโครงการ 
 

กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญากูเ้งินกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหวา่งประเทศแหง่ญี่ปุ่น 
(JBIC) ซึ่งปัจจุบันงานในส่วนนี้ได้ถูกโอนมาให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (JICA) 
รับผิดชอบ การลงนามกู้เงินของกระทรวงการคลังได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 จํานวน 6,807.00 ล้านเยน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด และ       
ถนนต่อเชื่อม ซึง่ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายจํานวน 2 หมวด คือ (1) หมวดค่างานกอ่สร้าง 6,483.00 ล้านเยน และ (2) 
หมวดสํารองเผือ่ขาด 324.00 ล้านเยน 

แผนงานภายใตโ้ครงการเงินกู ้ประกอบด้วยสญัญา 2 สญัญา ในพื้นที่แนวเหนือ-ใต้ จากถนน
รัตนาธิเบศรถ์ึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 และแนวตะวันออก-ตะวันตก จากสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา
บริเวณทา่น้ําปากเกร็ดจนถึงแนวถนนเหนือ-ใต้ 
 
วัตถุประสงค ์
 
 -  เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาจราจร โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดโดยรอบ 
 -  เพื่อพัฒนาระบบโครงขา่ยถนนในเขตปรมิณฑล 
 -  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งที่พักอาศัย 
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ขอบเขตโครงการ 
 

ขอบเขตงานโครงการ หน่วยงานรบัผดิชอบ 
สัญญาที่ 1 :  แนวสายทางดา้นทศิตะวนัออก-ตะวันตก 
 เริ่มต้นจากแนวถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงห้าแยกปากเกรด็     
ตัดข้ามห้าแยกปากเกรด็ไปทางทิศตะวันตก ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา   
มาบรรจบกับแนวสายทางด้านทิศเหนือ-ใต้บรเิวณ กม. 5+700 NS   
ความยาวของถนนแนวสายทางด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 
4.17 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร ผิวทางลาดยางขนาด 6      
ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 4 เมตร ในสายทางมีสะพานข้ามแม่น้ํา
เจ้าพระยาพร้อมเชิงลาดสะพาน ความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร    
ตัวโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 ช่วงสะพาน 
คือ ช่วงริมตลิ่ง มี 2 ช่วงๆ ละ 72 เมตร และช่วงกลางสะพาน 1 ช่วง 
ยาว 134 เมตร 

 
กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง TAISEI-
SINO-THAI JOINT VENTURE ให้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสรา้งในสัญญาที ่1 

สัญญาที่ 2  :  แนวสายทางดา้นทศิเหนือ-ใต ้
 เริ่มต้นจากจุดสิน้สุดถนนราชพฤกษ์เดิมของโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบรเิวณวัดนครอินทรแ์ละ     
ถนนต่อเชื่อมทีบ่ริเวณทางแยกต่างระดับถนนรตันาธิเบศร ์(กม. 
0+408.942 แนวเหนือ-ใต้) ไปทางทิศเหนือ บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 345 (กม. 8+011.970 แนวเหนอื-ใต้) ความยาวของถนน
ประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนแนวตะวันออก-ตะวันตกเชื่อมต่อ
สัญญาที่ 1 เริม่ต้นจากทางแยกต่างระดับบริเวณ กม. 5+700 NS    
ไปทางตะวันออก สิ้นสุดที่ กม. 6+000 ความยาวประมาณ 2.55 
กิโลเมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร ผิวทางลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร
พร้อมเกาะกลาง ในสายทางมทีางแยกต่างระดบั 2 แห่งที่บริเวณจุด
บรรจบทางหลวงหมายเลข 345 และในแนวสายทางทศิเหนือ-ใต้ 
บรรจบกับแนวสายทางด้านทศิตะวันออก-ตะวันตก บริเวณ กม. 
5+700 NS 

 
กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง 
SUMITOMO-MITSUI 
CONSTRUCTION CO., LTD. ให้เป็น
ผู้รับเหมาก่อสรา้งในสัญญาที ่2 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
 

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ดและถนนต่อเชื่อม 
ประกอบด้วย 

สัญญาที่ 1 : แนวสายทางดา้นทศิตะวนัออก-ตะวันตก 
-  เริ่มต้นจากแนวถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงห้าแยกปากเกรด็ตัดข้ามห้าแยกปากเกร็ดไปทางทิศ

ตะวันตก ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยามาบรรจบกับแนวสายทางด้านทิศเหนือ-ใต้บรเิวณ กม. 5+700 NS 
-  ความยาวของถนนแนวสายทางด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกประมาณ 4.17 กิโลเมตร เขตทาง

กว้าง 60 เมตร 
-  ผิวทางลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 4 เมตร 
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-  ในสายทางมสีะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาพร้อมเชิงลาดสะพาน ความยาวประมาณ 2.6 
กิโลเมตร 

-  ตัวโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา ประกอบด้วย 2 ช่วงสะพาน คอื ช่วงริมตลิ่ง        
มี 2 ช่วงๆ ละ 72 เมตร และช่วงกลางสะพาน 1 ช่วง ยาว 134 เมตร 

สัญญาที่ 2 : แนวสายทางดา้นทศิเหนือ-ใต ้
-  เริ่มต้นจากจุดสิน้สุดถนนราชพฤกษ์เดิมของโครงการกอ่สรา้งสะพานข้ามแม่น้าํเจ้าพระยา

บริเวณวัดนครอนิทรแ์ละถนนตอ่เชื่อมที่บริเวณทางแยกต่างระดับถนนรัตนาธิเบศร ์(กม. 0+408.942 แนวเหนอื-ใต้) 
ไปทางทิศเหนือ บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 (กม. 8+011.970 แนวเหนือ-ใต้) 

-  ความยาวของถนนประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนแนวตะวันออก-ตะวันตกเชือ่มต่อสญัญาที ่1 
-  เริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับบริเวณ กม. 5+700 NS ไปทางตะวันออก สิ้นสุดที่ กม. 6+000 

ความยาวประมาณ 2.55 กิโลเมตร เขตทางกว้าง 60 เมตร 
-  ผิวทางลาดยางขนาด 6 ช่องจราจรพร้อมเกาะกลาง ในสายทางมีทางแยกต่างระดับ 2 แห่ง    

ที่บริเวณจุดบรรจบทางหลวงหมายเลข 345 
-  ในแนวสายทางทิศเหนือ-ใต้ บรรจบกับแนวสายทางด้านทศิตะวันออก-ตะวันตก บริเวณ กม. 

5+700 NS 
จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นทีแ่ละสมัภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการทําใหไ้ด้รับ

ทราบข้อมลูว่า ภายหลังจากโครงการกอ่สรา้งแล้วเสรจ็ ภารกิจในการดําเนินการใหบ้ริการและบํารุงรักษาเปน็หน้าที่
ของสํานกัก่อสรา้งสะพาน กรมทางหลวงชนบท ซึ่งได้มีการกําหนดแผนการดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษา 
ดังนี้ 

การบํารุงรกัษาสิ่งก่อสรา้งจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. การตรวจสอบ แยกออกเปน็ 2 การตรวจสอบ คือ 
• การตรวจสอบหาความเสียหายเพื่อซ่อมบํารุงหรือซ่อมแซมแก้ไขเมื่อมีการเสียหายเกิดขึน้ 
• การตรวจสอบหาความเสียหายซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกทีเ่ข้ามาใช้ประโยชนจ์ากพ้ืนที่

ส่วนอื่นๆ ของโครงการหรือเกิดการสญูหาย 
รายการตรวจสอบจะแยกเป็นหมวดๆ ตามลักษณะของงานนัน้ๆ ดังต่อไปนี ้
หมวดที ่1 งานโครงสรา้งสะพานและทางแยกต่างระดับ 
การตรวจสอบงานในหมวดนี้มกีารตรวจสอบทกุ 1 เดือน โดยตรวจสอบดังนี ้
-  การทรุดตัวของโครงสร้างสะพานและทางยกระดับ 
-  โครงสร้างมรีอยแตกร้าวหรือไม ่โดยตรวจสอบดูสภาพคอนกรตีทั้งหมด 
-  การเปลี่ยนรูปและการเคลื่อนตาํแหน่งของแผ่นรองคาน 
-  โครงสร้างถกูชนจากยวดยานหรอืไม่ ใหต้รวจดูที่ตอม่อ และราวกันชนสะพาน และ     

ทางยกระดับ 
-  ความเรียบร้อยของรอยต่อเพื่อการขยายตัว 
-  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ณ จุดใดบนสะพานและทางยกระดับ ตรวจสอบว่ามีเพลิงไหม้หรอืไม ่ 

มีน้ํามันรั่วไหลลงบนผิวจราจรหรือไม ่
หมวดที ่2 งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
มีการตรวจสอบทุก 1 เดือน โดยตรวจสอบดังนี ้
-  มีการทรุดตัวของผิวจราจรหรือไม่ การทรุดตัวอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของคนัทาง     

น้ําท่วม หรอืมีรถบรรทุกที่มีน้ําหนักมากกว่าขอ้กําหนดน้ําหนกัควบคมุมากๆ ว่ิงผ่านบ่อยครั้ง 
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-  ผิวจราจรหลุดรอ่นออกจนเป็นหลมุเป็นบ่อ 
-  ผิวจราจรแตกระแหง (Alligator or Map cracking)  
-  เป็นร่องล้อ (Channels or Ruts) คือ การที่เปน็ร่องลึกลงไปจากผิวหน้าแอสฟัลท์อันเกิด

จากรถบรรทกุ ซึ่งเป็นผลมาจากการอัดตัว (Consolidation) หรือการเคลือ่นตวัด้านข้างของผวิหน้าภายใต้
การจราจร หรือการสกึหรอจากดอกยางรถ 

-  มีอุบัติเหตุจนเกิดเพลิงไหม้หรอืมีน้ํามันรั่วไหลลงบนผิวจราจรหรือไม ่เพราะน้าํมันรถจะ
เป็นอันตรายกับผิวลาดยางมาก 

หมวดที ่3 งานระบบระบายน้าํ 
การตรวจสอบงานในหมวดนี้ควรตรวจสอบปกตทิุกเดือนในช่วงหน้าแล้ง และตรวจสอบทกุ   

2 สัปดาห ์ในช่วงที่มีฝนตกชุกมากเพ่ือป้องกันน้ําท่วมและเป็นการช่วยระบายน้ําจากบรเิวณใกล้เคยีง โดยตรวจสอบ 
-  การอุดตันหรือเสียหายของบริเวณช่องรับน้ํา ท่อระบายน้ํา บ่อพัก และฝาท่อ 
-  ตรวจสอบการชาํรุดเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต 
หมวดที ่4 งานระบบไฟฟา้แสงสวา่ง 
มีการตรวจสอบปกติทุกเดือน เพราะไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจําเป็นมากสําหรับการจราจร 

ในยามค่าํคืน และโดยเฉพาะในฤดูฝน โดยตรวจสอบดังนี้ 
-  ไฟดับที่จุดไหน 
-  มีรถชนเสาไฟตน้ไหนจนเสียหายหรือไม ่
-  ตรวจสอบวงจรว่าขัดข้องหรือไม่ 
-  มีสายไฟหรืออุปกรณส์ญูหายหรือไม ่
หมวดที ่5 งานจราจรสงเคราะห ์
ควรตรวจสอบปกติทุกเดือน โดยตรวจสอบ 
-  ป้ายจราจรถกูรถชนจนเสยีหาย 
-  ป้ายจราจรถกูถอดออกหรือถูกขโมย 
-  ป้ายจราจรถกูทาํลายจากบุคคลภายนอก เช่น ถกูยิง ถกูขว้างปา 
-  สีตีเส้นบนผิวจราจร เลอะเลือน หรือหลุดออก ณ จุดใด 
หมวดที ่6 ต้นไม้ และหญา้ 
ควรตรวจสอบทกุ 1 เดือน โดยตรวจสอบ 
-  การเจรญิเติบโตและความสวยงาม 
-  การเสียหายหรอืตาย 

2. การซอ่มบาํรงุและซ่อมแซมสว่นทีเ่สียหาย 
 การซ่อมบํารุง คือ การบํารุงรกัษาทั่วๆ ไป ถึงแม้ว่าจะไมเ่กิดมกีารเสียหายเกิดขึ้น เป็นการทํา

ความสะอาด การเปลีย่นอุปกรณ์ช้ินส่วนของระบบไฟฟ้า เมื่อครบอายกุารใชง้าน เปน็ต้น สําหรับการซอ่มบาํรุงใน
แต่ละหมวดนั้นควรจะเป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบของแต่ละหมวดนัน้ๆ 

 การซ่อมแซมส่วนที่เสยีหาย คอื การสร้างขึ้นใหม่แทนส่วนที่เสยีหายหรือสญูหายไป เปลีย่น
อุปกรณ์ทีเ่สียหายนั้น ซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีเ่สยีหายโดยตรง เป็นต้น 

หมวดที ่1 งานโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การซ่อมบํารุงสว่นใหญค่วรเปน็การทําความสะอาดบนสะพาน ไม่ควรให้มแีมแ้ต่เศษขยะ 

หรือเศษหนิทราย หรือเศษแก้วแตกตกค้างอยูบ่นสะพาน เพราะจะเป็นอันตรายกับการจราจร จะทําให้เกดิฝุน่ และ
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เศษหนิทราย หรือเศษแก้วแตก หากมากองรวมกันอยู่บนรอยตอ่เพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) เมื่อมรีถวิ่ง
มาบนทับบนรอยต่ออาจจะทําให้รอยต่อซึ่งเป็นยางเกิดการฉกีขาดเสียหายได้ 

การซ่อมแซมส่วนที่เสยีหายสําหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หากมกีารแตกหกัหรอื
ชํารุดเป็นงานการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ของงานคอนกรีตเสรมิเหล็กปกติ แต่ถ้าหากมกีารชํารุดเสียหายขนาด
ใหญ ่เช่น รถชนตอม่อหัก ตัวสะพานทรุดตัวลงจนใช้การไมไ่ด้ การซ่อมแซมหรือสร้างใหมค่วรใชผู้้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะหแ์ละวิจัยส่วนที่เสยีหาย และผู้มปีระสบการณใ์นการซอ่มแซมเฉพาะกจิต่างหาก 

วัสดุรองสะพาน (Pot Bearing; SANFIELD) และรอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint; 
CIPEC JOINT TYPE Wd) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีการรับประกันอายกุารใช้งานเป็นเวลา 10 ปี 

หมวดที ่2 งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
การซ่อมบํารุงสว่นใหญค่วรเปน็การทําความสะอาดบนผิวจราจรอย่างสม่ําเสมอ ไมใ่หม้ ี   

เศษขยะ หรือเศษหิน ดิน ทราย เศษแก้วแตก หรือน้ํามันจากรถยนต์ตกค้างบนผิวจราจร เพราะจะทําให้เกิด
อุบัติเหตุอันตราย และทําใหผ้วิจราจรหลุดล่อนได้ 

การซ่อมแซมรอยแตกร้าวหรอืเป็นหลมุที่มขีนาดไม่เสยีหายมากนัก ให้ทําการตัดผิวแอสฟัลท์
เป็นรูปสี่เหลีย่มผืนผ้า แล้วรื้อผวิแอสฟัลท์ที่เสยีหายออก ทําการซ่อมปะ (patch) ด้วย plant-mix hot asphalt 
ชนิด dense grade บดอัดใหแ้น่นตัวและได้ระดับเดียวกันกับผิวหน้าที่อยูร่อบๆ 

การซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสยีหายหนัก เช่น ผิวจราจรหลุดล่อน ทรุดตัวเป็นหลมุเป็นบ่อ 
แตกร้าว หรือเปน็ร่องล้อลึก ใหท้ําการตัดเปน็แนวแล้วรื้อผิวจราจรส่วนที่เสียหายออก สังเกตดสูภาพของชั้นพื้นทาง
ว่าอยู่ในสภาพดหีรือไม ่หากสภาพไม่ดีก็ให้ขุดรือ้ชั้นพื้นทางออก ทาํการก่อสรา้งชั้นพื้นทางใหม่โดยทําการลงหิน
คลุกพร้อมบดอดัเป็นชั้นๆ ให้ได้ตามข้อกําหนดของสญัญาก่อสร้าง จากนั้นจึงทําการ Prime Coat ปูผิวจราจร   
แอสฟัลท์คอนกรีตช้ัน Binder Course บดอัดให้ได้ตามข้อกําหนด ทําการ Tack Coat ปูผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีตช้ัน Wearing Course บดอัดให้ได้ตามข้อกําหนด และหากบรเิวณทีท่ําการซ่อมแซมมีผลกระทบต่อ
เครื่องหมายจราจร เช่น สีตีเสน้ หรือหมุดสะท้อนแสง ต้องดําเนินการใหมท่ดแทนส่วนทีเ่สียหายด้วย 

งานผิวยางพอรัสแอสฟลัท์ติกคอนกรตี (Porous Asphalt) 
สําหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบรเิวณห้าแยกปากเกร็ดและ          

ถนนต่อเชื่อมสญัญาที ่2 (แนวเหนือ-ใต้) ได้ก่อสร้างผิวทางชนดิพิเศษ Porous Asphalt เพื่อเป็นแปลงทดลอง และ
วิเคราะห์วิจัยบริเวณ กม.3+825 ถึง 4+325 NS.(LT & RT) ความยาว 500 เมตร ต่อทิศทางจราจร ซึ่งคณุสมบัติ    
ที่เด่นของผิวทาง Porous Asphalt คือ ความสามารถระบายน้าํบนผิวทางได้อย่างรวดเร็วกว่าผิวทางปกติ เนือ่งจาก
ปริมาณ Air Void ในชั้นผิวทางสูงถึงร้อยละ 20 อีกทั้งยังลดเสยีง และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ช่วงฝนตก และใน
เวลากลางคนื 

การทําความสะอาดผิวยางพอรสัแอสติกฟัลทค์อนกรีตจะต้องดําเนินการอยา่งน้อยปีละ       
4 ครั้ง เพื่อรกัษาช่องว่างในผิวทางให้ปราศจากฝุ่นและเศษดนิอุดตัน ซึ่งวัสดุประเภท Porous Asphalt นี้ได้ทําการ
ออกแบบใหส้ามารถระบายน้ําบนผิวทางอย่างรวดเร็ว การทําความสะอาดผิวทางควรจะต้องใช้เครื่องเป่าฝุน่ (Air 
Blower) เดินนาํหน้า ตามด้วยเครื่องดูดฝุ่น และขั้นตอนสุดท้ายด้วยการล้างผวิด้วยวิธีฉีดน้ํา (Water Jet) หากมี
เครื่องจกัรทีส่ามารถติดต้ังอุปกรณ์เหล่านี้ได้ก็จะสามารถประหยัดเวลาในการทาํความสะอาดได้เป็นอย่างดี ซึง่     
ในเรือ่งนี้กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมการไว้แลว้ก่อนสิ้นสุดสญัญา โดยได้จัดซือ้รถดูดฝุน่ทําความสะอาด (Road 
Sweeper) จํานวน 2 คัน 

หมวดที ่3 งานระบบระบายน้าํ 
การซ่อมบํารุงระบบระบายน้ําส่วนใหญ่ควรเนน้ถึงการทําความสะอาด ขุดลอกเศษดิน      

เศษขยะออกจากท่อ และบ่อพกัอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้าทีจ่ะถงึฤดูฝน ส่วนการซ่อมแซมส่วนที่
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เสียหาย เช่น จากรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทําให้โครงสร้างคอนกรีตชํารุดเสียหายก็ต้องดําเนินการโดยการสร้างขึ้นใหม่
เพื่อทดแทน 

หมวดที ่4 งานระบบไฟฟา้แสงสวา่ง 
การซ่อมบํารุงสว่นใหญจ่ะเป็นการเปลีย่นอุปกรณ์ตามกําหนดอายุใช้งานและเปลี่ยนหลอดไฟ

ที่ดับๆ ติดๆ  หากหลอดนั้นขาดบ่อยครั้งผดิปกติ  ให้ตรวจดูสายใต้ดินว่าชํารดุเนื่องจากมีการมาขุดดินเพื่อกอ่สร้าง
โดยหน่วยงานอืน่ๆ ในบริเวณแนวสายใต้ดินหรอืไม ่

การซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสยีหายส่วนใหญ่ก็คือ ถ้าอุปกรณ์โดนรถชน เช่น เสา ตู้จ่าย 
(SUPPLY PILLAR) ก็ใหเ้ปลีย่นหรือซ่อมแซมตามสภาพความเสียหายของแตล่ะส่วน หากวงจรไฟฟ้าเสียหายมกีาร
ลัดวงจรบ่อยๆ ให้ทําการเดินสายไฟวงจรใหมแ่ทน 

หมวดที ่5 งานจราจรสงเคราะห ์
การซ่อมบํารุงปกติ คือ ทําความสะอาด ล้างสป้ีาย และสีตีเสน้จราจรที่มัวหมอง เพราะฝุน่จับ 
การซ่อมแซมส่วนที่เสยีหาย คอื การเปลี่ยนใหมถ่้าถูกรถชนจนใช้การไมไ่ด้ หรือสูญหายไป

ควรดําเนินการทันท ีเพราะป้ายจราจรสําคญัมากสําหรับพ้ืนทีใ่นบรเิวณโครงการนี้ เพราะหากป้ายต่างๆ สญูหายไป
เนิ่นนานอาจจะทําใหผู้ใ้ช้เส้นทางในพื้นที่สับสนได้ สีตีเส้นจราจรหากจางเลอะเลือนให้ตีทับใหม่ 

หมวดที ่6 ต้นไม้และหญา้ 
การดูแลรกัษาตน้ไม ้ไม้พุ่ม และหญ้าบรเิวณเกาะกลางของโครงการ ดังนี้ 
1. บุคลากร และเครื่องมือ เครื่องจกัรในการดแูลรกัษาควรมีดังนี ้

1.1  หัวหน้าคนงานและคนงานทีท่าํงาน  จํานวน  14  คน 
1.2  เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าคนตัด  จํานวน    3  เครื่อง 
1.3  รถน้ําสาํหรับรดน้ําต้นไม ้อย่างน้อย  จํานวน    1  คนั 
1.4  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง    จํานวน  10  อัน 
1.5  อุปกรณ์เกบ็ทําความสะอาด   จํานวน    3  ชุด 

2.  การดูแลรกัษาตน้ไม ้ไม้พุ่มและหญ้าบรเิวณเกาะกลางของโครงการแบ่งเป็นดังนี้ 
2.1  การรดน้ําต้นไมโ้ดยรถน้ําต้องทาํการรดน้ําตลอดสายทางอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
2.2  การใช้ปุ๋ยเพื่อบาํรุงรักษาและเพิ่มการเติบโต โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพอัตราส่วน 100 ซซีีต่อ

น้ํา 20 ลิตร ในช่วงแรกสําหรบัเร่งราก โดยจะใช้ทุก 15 วัน และใช้ปุ๋ยยูเรยี (สตูร 16-16-8) ในอัตราส่วน 50 
กิโลกรมัต่อความยาวเกาะกลาง 1,000 เมตร โดยจะใช้ทุก 30 วัน 

2.3 การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม (ไทรยอดทองและชาฮกเกี้ยน) โดยจะทําทุกๆ 45 วัน 
2.4 การดูแลตัดหญา้จะแบ่งได้ 2 ช่วงที่แตกต่างกันคือ ในช่วงฤดูฝนจะต้องตัดหญา้

ประมาณทกุ 25 วัน ในช่วงฤดูรอ้นจะต้องตัดหญ้าประมาณทกุ 45 วัน โดยเฉลีย่ประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน  
2.5 การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น (ราชพฤกษ)์ ให้ดําเนินการทุก 90 วัน  
2.6 ต้นที่ตายต้องทาํการเปลี่ยนใหม่ 
หมายเหต ุกรณคีวามเสียหายทัง้หมดดังกล่าว หากเสียหายเนือ่งจากสภาพการใช้งานและ

อยู่ในระยะเวลาการประกันผลงาน 2 ปีตามสญัญา ผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซมใหส้ามารถใช้งานได้ตามสัญญา
และข้อกําหนด 
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 

5.1  ลดเวลาการเดินทาง 
 ประโยชนท์ี่ได้รบัจากการลดเวลาการเดินทางของผู้ใช้ถนนในโครงการ เนื่องจากสามารถเพิ่ม

ความเร็วในการเดินทาง ซึ่งเป็นผลของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบรเิวณห้าแยกปากเกร็ดและ
ถนนต่อเชื่อม มาตรฐานการครองชีพและรายได้ของประชากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาทีใ่ช้ในการเดินทางลดลง
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการช่วยลดเวลาทีใ่ช้ในการเดินทางอย่างมีนัยสําคญั นอกจากผู้ทีใ่ช้ถนน
แล้ว จังหวัดนนทบุรียังได้ประโยชน์จากการลดการติดขัดของจราจรบริเวณดังกล่าว 

5.2  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยวดยาน 
 ผู้ใช้รถบนถนนโครงการจะได้รับประโยชนจ์ากผลของ 

●  การเดินทางทีส่ัน้ลง 
●  การเดินทางบนถนนสภาพที่ดีขึ้นในเชิงวิศวกรรม (โค้ง ความลาดข้ึน ชนิดและสภาพของ

ผิวทาง) 
● การเดินทางด้วยความเร็วทีดี่ขึ้น เนื่องด้วยการลดลงของการจราจรที่ติดขดั ค่าใช้จ่าย 

ในการใช้ยวดยานที่สามารถลดได้ อาจแบ่งเป็นส่วนประกอบสาํคัญ ดังนี้ การใช้น้ํามันและน้ํามันเครื่อง การสกึหรอ
ของยาง แรงงานและชิ้นส่วนในการซ่อมบํารุง 

5.3 ผลประโยชน์ทางอ้อม 
 หลังจากโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บรกิารนัน้ได้ทําให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านของ

พ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่ที่มีศกัยภาพต่ําสําหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและย่านการค้ามีศักยภาพสงูขึ้น 
 สวนสาธารณะ สนามกีฬา และพิพิธภัณฑ์ได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ คุณภาพชีวิต

ของคนท้องถิ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 โครงการนี้ยังช่วยกระตุ้นใหเ้กิดพัฒนาความเปน็เมือง การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   

การเพิม่ขึ้นของคุณภาพชีวิต การเพิ่มขึน้ของการจดทะเบียนโรงงานและธุรกจิ การขยายตัวของประชากร          
การเพิม่ขึ้นของราคาที่ดิน และอื่น ๆ  
 
ปัญหาอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการ 
 

 ปัญหาอุปสรรคสําหรับโครงการนั้นเกือบไม่ม ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเวนคืนที่ดิน เพราะได้
เวนคืนทีเ่สร็จเรยีบร้อยก่อนการก่อสร้าง นอกจากบริเวณเทศบาลนครปากเกรด็เท่านั้น เพราะเขตทางค่อนข้างแคบ 
จําเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบเลก็น้อยเท่านั้น เพือ่ใหส้อดคล้องกบัสภาพพื้นที่ทีม่ีอยู่ 

เนื่องจากโครงการได้ทําการออกแบบไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 หรือประมาณเกือบ 10 ปี ก่อนทีจ่ะ
เริ่มงานกอ่สรา้ง ดังนั้น ก่อนทีก่รมทางหลวงชนบทจะแจ้งใหผู้้รบัจ้างเริ่มดําเนนิงานก่อสรา้ง ทีป่รึกษาได้ทําการ
สํารวจพืน้ที่ก่อสร้างทั้งโครงการอีกครั้งหนึ่ง พบว่า สภาพพ้ืนที่ทั่วไปได้เปลี่ยนไปมาก รวมทัง้วิถีชีวิตของประชาชน
ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฝั่งตะวันตกของแมน่้ําเจ้าพระยา ต้ังแต่ด้ังเดิมนั้น        
การสญัจรและคมนาคมชาวบ้านส่วนมากจะใช้เรอืสัญจรตามลําคลอง ซึ่งมีอยู่ทัว่ไปทางด้านฝั่งตะวันตก แต่ปัจจุบัน
เปลี่ยนมาใช้การสญัจรทางบก เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า ประกอบกับจํานวนถนน ตรอก และซอยมมีากขึ้นด้วย 
สําหรับทางด้านฝั่งตะวันออก ต้ังแต่บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนถงึห้าแยกปากเกร็ด 
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จํานวนประชากรและยานพาหนะมีความหนาแน่นมากขึ้น การจราจรค่อนข้างติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมง
เร่งด่วน จํานวนสาธารณูปโภคมเีป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องรื้อย้ายออกบางส่วน จึงสามารถทาํการก่อสร้างได้ 

เนื่องด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้นที่ปรึกษาร่วมกับกรมทางหลวงชนบท จึงได้ทาํการปรบัปรุงและ
แก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และประหยัดค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ เพื่อให้โครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
และราชการมากที่สุด 
 
ผลการประเมนิโครงการ 
 

พิจารณาจากหลักเกณฑ ์5 ประการ คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์(Relevance) 
ประสทิธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยนืของโครงการ 
(Sustainability) สรุปได้ดังนี ้
 

หลักเกณฑ์ ระดบัคะแนน ผลการประเมนิ 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  - พึงพอใจมาก 

- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ประสทิธิภาพ  - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ประสทิธิผล - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจ 

ความย่ังยนืของโครงการ - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

1.  ความสอดคลอ้งของวัตถุประสงค ์
 1.1  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ดและ    

ถนนต่อเชื่อมมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
อย่างไร 

  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8  
(พ.ศ. 2540 -2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบับที่ 8 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาเศรษฐกิจให้มี
การขยายตัวไปในระดับพ้ืนที ่ตลอดจนเสรมิศักยภาพให้คนทุกกลุ่มได้มีโอกาสพฒันาตนเอง จากการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและได้รับประโยชนจ์ากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
ซึ่งโครงการของกรมทางหลวงชนบทเปน็โครงการที่พัฒนาโครงสร้างขั้นพืน้ที ่ช่วยรองรับปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมาก
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ขึ้นใหเ้ป็นไปอยา่งสะดวกรวดเรว็ และประหยัดเวลาขนส่ง สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่8 

 1.2  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ดและถนนต่อเชื่อม
มีความสอดคลอ้งกับแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันหรือไม ่อย่างไร 

  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่10 (พ.ศ. 
2550-2554) ดังนี้ มคีวามสอดคล้องในด้านการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิม่ผลิตภาพและคณุค่าของสนิค้าและ
บริการบนฐานความรูแ้ละความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพัฒนาคลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเครือข่าย 
ชุมชนบนรากฐานของความรูส้มยัใหม ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
สร้างสนิค้าทีม่มีูลค่าและคณุภาพสูง มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรบัของตลาด  รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อ
ดึงดูดการลงทนุจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

2. ประสิทธิภาพ 
2.1  ขอบเขตการดําเนินโครงการ 

 

ขอบเขตงานโครงการ แผน (At Appraisal) ผล 
หน่วยนบั : หน่วยนบั : 

1)   เตรียมโครงการและงานคัดเลือกที่ปรึกษา 
     (ก่อนการกอ่สร้างและช่วงควบคมุงานก่อสร้าง) 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
 
มกราคม 2541 
กันยายน 2544 

 
 
กรกฎาคม 2545 
มกราคม 2550 

2)  การเลือกผูร้บัเหมา 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
มกราคม 2541 
มีนาคม 2542 

 
กรกฎาคม 2545 
พฤษภาคม 2546 

3)   การก่อสร้าง 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
เมษายน 2542 
กันยายน 2544 

 
ธันวาคม 2546 
มกราคม 2550 

4)   การเวนคืนที่ดิน 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
เมษายน 2541 
กันยายน 2542 

 
2542 
2545 

หมายเหต ุ เหตุผลหลักที่ไมเ่ป็นตามแผน เนื่องด้วยระยะเวลาทีใ่ช้ในการเวนคืนที่ดินมากกว่าที่วางแผนไว้  
เนื่องจากโครงการได้ทําการออกแบบไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 หรือประมาณเกือบ 10 ปี ก่อนทีจ่ะเริม่งานก่อสร้าง 
ดังนั้น ก่อนที่กรมทางหลวงชนบทจะแจ้งใหผู้้รบัจ้างเริ่มดําเนนิงานก่อสรา้ง ทีป่รึกษาได้ทําการสํารวจพื้นที่ก่อสร้าง
ทั้งโครงการอกีครั้งหนึ่ง พบว่า สภาพพื้นทีท่ั่วไปได้เปลี่ยนไปมาก รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนได้เปลีย่นแปลงไป
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านฝั่งตะวนัตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ต้ังแต่ด้ังเดิมนั้น การสญัจรและคมนาคม
ชาวบ้านส่วนมากจะใช้เรือสญัจรตามลําคลอง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทางด้านฝั่งตะวันตก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้การสญัจร
ทางบก เพราะสะดวกและรวดเรว็กว่า ประกอบกับจํานวนถนน ตรอก และซอยมีมากขึ้นด้วย สาํหรับทางด้าน      
ฝั่งตะวันออก ต้ังแต่บริเวณท่าน้ําปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนถงึห้าแยกปากเกร็ด จํานวนประชากร
และยานพาหนะมีความหนาแน่นมากขึ้น การจราจรค่อนข้างติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน จํานวน
สาธารณูปโภคมเีป็นจํานวนมาก จําเป็นต้องรื้อย้ายออกบางส่วน จึงสามารถทาํการก่อสร้างได้ 
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2.2 วงเงินลงทุนของโครงการ 
วงเงินลงทุนทั้งโครงการ 
 

วงเงนิลงทนุ แผน ผล 
เงนิกู้ JBIC                
  (เยน)                 6,807,000,000 4,964,658,084 
  (เทียบเท่าบาท)*                      1,433,052,631.58     1,773,092,172.86 
เงนิบาท (บาท)   
   (บาท)      1,456,679,086.24      1,399,677,922.28 

รวม (บาท)   2,889,731,717.82    3,172,770,095.14 
*อัตราแลกเปลีย่น 4.75 เยน ต่อ 1 บาท เมื่อป ี2540 
**อัตราแลกเปลีย่น 2.80 เยน ต่อ 1 บาท เมื่อป ี2550 

 
วงเงินลงทุนแยกตามงาน 
 

วงเงนิลงทนุ  วงเงนิตามสัญญา 
(แผน) 

เบิกจา่ยจรงิ 
(ผล) 

1.  สัญญากอ่สรา้ง 
 (รวม Contingency) 

เงินกู้ JBIC (เยน) 
เงินบาท 

4,449,907,385 
1,456,679,086.24 

4,964,658,084 
1,399,677,922.28 

2.  สัญญาค่าที่ปรกึษา เงินกู้ JBIC (เยน) 
เงินบาท 

- 
105,000,000 

- 
105,000,000 

3.  การจัดซื้อจัดจ้าง เงินกู้ JBIC (เยน) 
เงินบาท 

- 
- 

- 
- 

4.  การเวนคืน เงินกู้ JBIC (เยน) 
เงินบาท 

- 
2,005,000,000 

- 
2,005,000,000 

*อัตราแลกเปลีย่น  4.75  เยน ต่อ 1 บาท เมือ่ปี 2540 
**อัตราแลกเปลีย่น  2.80  เยน ต่อ 1 บาท เมือ่ปี 2550 
 

2.3  ระยะเวลาการดาํเนินโครงการ 
 

ขอบเขตงานโครงการ แผน (At Appraisal) ผล 
หน่วยนบั : หน่วยนบั : 

1)   เตรียมโครงการและงานคัดเลือกที่ปรึกษา 
     (ก่อนการกอ่สร้างและช่วงควบคมุงานก่อสร้าง) 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
 
มกราคม 2541 
กันยายน 2544 

 
 
กรกฎาคม 2545 
มกราคม 2550 

2)  การเลือกผูร้บัเหมา 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
มกราคม 2541 
มีนาคม 2542 

 
กรกฎาคม 2545 
พฤษภาคม 2546 
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ขอบเขตงานโครงการ แผน (At Appraisal) ผล 
หน่วยนบั : หน่วยนบั : 

3)   การก่อสร้าง 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
เมษายน 2542 
กันยายน 2544 

 
ธันวาคม 2546 
มกราคม 2550 

4)   การเวนคืนที่ดิน 
     เริ่ม 
 เสรจ็ 

 
เมษายน 2541 
กันยายน 2542 

 
2542 
2545 

 
2.4 ต้นทุน 

  ใช้ต้นทุนที่ตํ่ากว่าที่ประมาณการ เนื่องจากใช้การประกวดราคานานาชาติ ทําให้มี
การแข่งขันสูง และมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (เริ่มต้นโครงการ 4.75 เยน/1 บาท สิ้นสุดโครงการ 
2.80 เยน/1 บาท) 

3.  ประสิทธผิล 
3.1  ลดเวลาการเดินทาง 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการลดเวลาการเดินทางของผู้ใช้ถนนในโครงการ เนื่องจาก

สามารถเพิ่มความเร็วในการเดินทาง ซึ่งเป็นผลของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ  
ห้าแยกปากเกร็ดและถนนต่อเชื่อม มาตรฐานการครองชีพและรายไดข้องประชากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลา  
ที่ใช้ในการเดินทางลดลง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากผูท้ีใ่ช้ถนนแล้ว จังหวัดนนทบุรียังได้ประโยชน์จากการลดการติดขัดของจราจร
บริเวณดังกล่าว 

3.2  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยวดยาน 
 ผู้ใช้รถบนถนนโครงการจะได้รับประโยชน์จากผลของ 

-  การเดินทางทีส่ัน้ลง 
-  การเดินทางบนถนนสภาพที่ดีขึ้นในเชิงวิศวกรรม (โค้ง ความลาดขึ้น ชนิดและสภาพ

ของผิวทาง) 
-  การเดินทางด้วยความเร็วที่ดีขึน้ เนื่องด้วยการลดลงของการจราจรที่ติดขัดค่าใช้จ่าย

ในการใช้ยวดยานที่สามารถลดได้ อาจแบ่งเป็นส่วนประกอบสาํคัญ ดังนี้ การใช้น้ํามันและน้ํามันเครื่อง การสกึหรอ
ของยาง แรงงานและชิ้นส่วนในการซ่อมบํารุง 

3.3  ผลประโยชน์ทางอ้อม 
 หลังจากโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้บรกิารนัน้ได้ทําให้เกิดการพัฒนาในหลายด้านของ

พ้ืนที่โดยรอบ พ้ืนที่ที่มีศกัยภาพต่ําสําหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและย่านการค้ามีศักยภาพสงูขึ้น 
 สวนสาธารณะ สนามกีฬา และพิพิธภัณฑ์ได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการ คุณภาพ

ชีวิตของคนท้องถิ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 โครงการนี้ยังช่วยกระตุ้นใหเ้กิดพัฒนาความเปน็เมือง การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

การเพิม่ขึ้นของคุณภาพชีวิต การเพิ่มขึน้ของการจดทะเบียนโรงงานและธุรกจิ การขยายตัวของประชากร          
การเพิม่ขึ้นของราคาที่ดิน และอื่น ๆ   
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บทเรยีนที่ได้รบัและข้อเสนอแนะ 
 

บทเรยีนทีไ่ด้รับจากการดําเนินโครงการ คือ การขยายช่วงสะพานข้ามแม่น้ําเจา้พระยาจาก 94 
เมตรเป็น 134 เมตร เนื่องจากแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําที่มกีารขนส่งทางน้ําอยู่อย่างหนาแนน่ ในการก่อสร้าง
สะพานข้ามแมน่้ําเจ้าพระยานัน้จะต้องคํานึงถงึช่วงสะพานช่องกลางแม่น้ํา เพือ่ให้การขนส่งทางน้ําเป็นไปตาม
กฎหมายและความปลอดภัยในการเดินเรือตามที่เป็นอยูใ่นปัจจุบัน ซึ่งในโครงการนี ้กรมทางหลวงชนบท     
กรมการขนส่งทางน้ําและพาณชิยนาวี และสมาคมเดนิเรือ ร่วมกันพิจารณาขยายความกว้างช่วงกลางสะพาน       
ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกรด็และถนนต่อเชื่อม จาก 94 เมตร เป็น 134 
เมตร ตามเหตุผลข้างต้น 
 

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสนี้ําเงนิ) 
 
ความเปน็มาของโครงการ 
 
 โครงการรถไฟฟา้มหานคร สายเฉลมิรัชมงคล (เดิมเรียกว่า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร            
สายหัวลําโพง-ศูนย์การประชุมฯ สิริกิต์ิ-บางซื่อ) (สายสีน้ําเงิน) เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินสายแรกของประเทศ
ไทย แต่เดิมโครงการนี้ได้ออกแบบใหม้ีสายทางในลักษณะยกระดับเหนือดินทัง้หมด โดยรัฐเปน็ผู้ลงทุนโครงการเอง
ทั้งหมด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรปูแบบของโครงสร้างประมาณครึง่หนึ่งของสายทางให้เป็นระบบใต้ดิน ในที่สดุคณะรฐัมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที ่12 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างโครงการเป็นระบบใต้ดินตลอดสาย โดยใหก้ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) ลงทนุก่อสร้างงานโยธา ประกอบด้วย งานออกแบบและกอ่สร้างอุโมงค ์สถานี และศนูย์ซอ่ม
บํารุง งานจัดหา ผลิต และติดต้ัง ลิฟต์ บันไดเลือ่น รวมถึงระบบราง และเอกชนลงทนุในส่วนงานระบบรถไฟฟา้ 
ประกอบด้วย งานจัดหา ผลิต ติดต้ัง และทดสอบตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถงึระบบ
จําหน่ายและตรวจต๋ัว ทั้งนี้ ให ้รฟม. ดําเนนิการจ้างผู้รับเหมาดําเนินการออกแบบ และก่อสรา้งไปพร้อมกัน       
โดยในส่วนของเงินลงทุนใหก้ระทรวงการคลังและสํานกังบประมาณรบัไปพิจารณาจัดหาจากแหล่งเงินกู้เงื่อนไข      
ผ่อนปรน ดังนั้น รฟม. จึงได้ลงนามในสญัญาเงินกู้กับ ธนาคารเพื่อความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) 
ในขณะนัน้ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู ้จํานวน 6 สญัญา วงเงินรวม 222,426.00 ล้านเยน หรือ
เทียบเท่า 83,718,477,288.00 บาท ประกอบด้วย 
 1. สญัญาเงินกู้เลขที่ TXXI -4 เมื่อวันที ่27 กันยายน 2539 วงเงิน 26,586.00 ล้านเยน 
 2. สัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII-3 เมื่อวันที ่30 กันยายน 2540 วงเงิน 32,659.00 ล้านเยน 
 3. สญัญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-3 เมื่อวันที ่31 กรกฎาคม 2541 วงเงิน 29,792.00 ล้านเยน  
 4. สญัญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-6 เมื่อวันที ่30 กันยายน 2541 วงเงิน 23,343.00 ล้านเยน 
 5. สญัญาเงินกู้เลขที่ TXXIV-1 เมื่อวันที ่29 กันยายน 2542 วงเงิน 64,228.00 ล้านเยน  
 6. สญัญาเงินกู้เลขที่ TXXV-3 เมื่อวันที ่22 กันยายน 2543 วงเงิน 45,818.00 ล้านเยน  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ สถาน ีและศนูย์ซ่อมบํารุง งานจัดหา ผลิต และ
ติดต้ัง ลิฟต์ บันไดเลื่อน รวมถึงระบบราง 
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วัตถุประสงค ์
 
 เพื่อจัดใหม้ีระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า เพื่อมุ่งแก้ไขปญัหาการจราจรอย่างรีบด่วน และวาง
ระบบขนส่งสําหรับกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการคับคั่งของจราจร  
 
ขอบเขตการดาํเนนิงานภายใตส้ัญญาเงนิกู้ 
 

ขอบเขตงานของโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(ก) การออกแบบ ก่อสร้าง และติดต้ังระบบราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(ข) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคมุโครงการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
ผลการดาํเนนิงาน 
 
 1. การออกแบบ ก่อสรา้ง และติดต้ังระบบราง รฟม. ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างอุโมงคแ์ละสถานีใต้ดินส่วนใต้ ช่วงหัวลําโพง- ห้วยขวาง 
(สัญญาที ่1) ได้แก่ กิจการร่วมค้า BCKT (Joint Venture BCKT) ซึ่งประกอบด้วย Bilfinger & Berger 
Bauaktiengesellschaft Co., Ltd. (เยอรมันน)ี บริษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) (ไทย) Kumakai Gumi Co., Ltd. 
(ญี่ปุ่น) และ  Tokyu Construction Co., Ltd. (ญี่ปุ่น) 
  1.2 ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างอุโมงคแ์ละสถานีใต้ดินส่วนเหนือ ช่วงห้วยขวาง-บางซื่อ 
(สัญญาที ่2) ได้แก่ กิจการร่วมค้า ION (Joint Venture ION ) ซึ่งประกอบด้วย บรษิัท อิตาเลี่ยนไทย                  
ดีเวลล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) (ไทย) Obayashi Corporation (ญี่ปุ่น) และ Nishimatsu Construction Co., Ltd. 
(ญี่ปุ่น) 
  1.3 ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงห้วยขวาง (สญัญาที ่3) ได้แก่ กิจการ 
ร่วมค้า SNMC (Siam Nippon Metro Consortium) ซึ่งประกอบด้วย Kajima Corporation (ญี่ปุ่น) Hazama 
Corporation (ญี่ปุ่น) Maeda Corporation (ญี่ปุ่น) Siam Syntech Corporation (ไทย) Mitsui & Co.,Ltd. (ญี่ปุ่น) 
และ T.S.B. Trading Co., Ltd. (ไทย) 
  1.4 ผู้รับเหมาออกแบบ จัดหา และติดต้ังงานวางรางรถไฟฟ้า (สญัญาที ่4) ได้แก่ กิจการ 
ร่วมค้า CKSL (ช. การช่าง/SNC-Lavalin) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช. การช่าง จํากัด (มหาชน) (ไทย) และ SNC-
Lavalin Inc. (แคนาดา) 
  1.5  ผู้รับเหมาออกแบบ จัดหา และติดต้ังลิฟต์และบันไดเลื่อน (สญัญาที ่5) ได้แก่ กิจการ
ร่วมค้า MMW ซึ่งประกอบด้วย Mitsubishi Corporation (ญี่ปุ่น) Mitsubishi Electric Corporation (ญี่ปุ่น) และ 
บริษัท วรจักรอนิเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ไทย) 
 2. การจา้งทีป่รกึษาเพื่อควบคมุโครงการ รฟม. ได้ว่าจ้างบริษทัที่ปรกึษาควบคุมโครงการ ดังนี้ 
      2.1  บริษัทที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ (MRTA's Project Management Consultant 
หรือ MPMC) ได้แก่ กลุม่บริษทั MPMC Joint Venture ซึ่งประกอบด้วย De Leuw Cather International Inc. 
(ไทย) Mott Macdonald Ltd. Thai DCI Co.,Ltd. Index International Group Co.,Ltd. Epsilon Co., Ltd. และ 
Environmental Engineering Consultants Co.,Ltd. 
      2.2  บริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง กลุม่ที ่1 (Construction Supervision 
Consultant 1 หรือ CSC 1) ได้แก่ กลุม่บรษิัท Berger- CSC 1 Consortium ซึ่งประกอบด้วย Louis Berger 
International, Inc. Lahmeyer International GMBH Sverdrup Civil, Inc. SEA Consult Engineering Co., Ltd. 
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Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. Roge Consultant Co., Ltd. Project Planning Services Co., 
Ltd. P.U. Associates Co., Ltd. 
      2.3  บริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้าง กลุม่ที ่2 (Construction Supervision 
Consultant 2 หรือ CSC 2) ได้แก่ กลุม่บรษิัท PPAT ซึ่งประกอบด้วย PB Asia Ltd. (อเมริกา) Pacific 
Consultants International (ญี่ปุ่น) Asian Engineering Consultants Cooperation Ltd. (ไทย) และ Thai 
Engineering Consultants Co., Ltd (ไทย) 
      2.4  บริษัทที่ปรึกษาควบคมุงานไฟฟา้และเครื่องกล (Mechanical & Electrical 
Supervision Consultant หรอื MESC) ได้แก่ กลุ่มบริษัท MESC association ซึ่งประกอบดว้ย Electrowatt 
Engineering (สวิตเซอรแ์ลนด์) Scott Wilson Kirkpatric (Asia Pacific) Ltd. (ไทย) Infinity Services Co.,Ltd. 
(ไทย) และ S.D.C Co.,Ltd. (ไทย) 
 
ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
 
 1. บรรเทาปญัหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปริมาณการใชร้ถยนต์ส่วนบุคคล
ลดลง สามารถประหยัดพลังงาน และลดปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม  
 2. เพิ่มทางเลือกในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบขนส่งมวลชนด้วย
รถไฟฟ้าสามารถลดระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง พร้อมทั้งยกระดับคณุภาพชีวิตใหแ้ก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. มีการสร้างงานสร้างรายไดจ้ากการดําเนนิโครงการ รวมทั้งมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งในด้าน
การก่อสร้างและการดําเนินกิจการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า 
 
ปญัหาอปุสรรคในการดาํเนนิโครงการ 
 
 ในการดําเนินโครงการมีการให้เอกชนเข้าร่วมงานซึ่ง รฟม. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการตามขั้นตอน
ของพระราชบญัญัติดังกล่าวเป็นเวลานาน ทําให้การดําเนินโครงการล่าช้ากว่ากําหนด นอกจากนี้ในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อดําเนินโครงการตามที่ได้ทําความตกลงในรายละเอียดแล้ว 
ต่อมาต้องมกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในภายหลัง เนื่องจากโครงการมรีะยะเวลาดําเนินงานตามแผนนานถึง 5 ปี 
8 เดือน รฟม. จงึต้องเจรจากับหน่วยงาน พร้อมทั้งปรบัเปลีย่นแบบและทําความตกลงกันอกีครั้ง เพื่อใหส้ามารถ
ดําเนินโครงการต่อไปได้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โครงการล่าช้า 
 
ผลการประเมนิโครงการ 
 
 พิจารณาจากหลักเกณฑ ์5 ประการ ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) 
ประสทิธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยนืของโครงการ 
(Sustainability) สรุปผลการประเมินได้ดังนี ้
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หลักเกณฑ์ ระดบัคะแนน ผลการประเมนิ 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  - พึงพอใจมาก 

- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ประสทิธิภาพ  - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจ 

ประสทิธิผล (ผลกระทบ) - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ความย่ังยนืของโครงการ - พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

 
 1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์(Relevance) 
 โครงการมคีวามสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ระดับสาขา และวัตถปุระสงค์ระดับ
โครงการ โดยมคีวามสอดคล้องกับนโยบายระดบัประเทศ ดังนี ้
  1.1  โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่7 (พ.ศ. 2535-
2539) ในเรื่องแนวทางการพัฒนาโครงข่ายบรกิารพื้นฐานที่มุง่แก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเรง่ด่วน และจัดระบบ
ขนส่งสําหรบักรงุเทพมหานคร โดยส่งเสรมิระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อลดความแออัดคบัคั่งของจราจร  
   1.2  โครงการสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-
2544) ในเรื่องการแกไ้ขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกกลุ่มและสังคมให้ดีขึ้น และให้ความสําคญัลําดับแรกต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีม่ีประสทิธิภาพ รวมทั้ง
เตรียมการขยายโครงข่ายออกไปยังชุมชนชานเมอืงรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชน และช่วยลดปรมิาณการใช้รถยนต์สว่นบุคคลในการเดินทางเข้าและออกจากเขตกรงุเทพมหานคร 
   เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายระดบัสาขา โครงการมีความสอดคลอ้งกับ      
แผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรงุเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนือ่ง (URMAP) ปี พ.ศ. 2543 ที่ใช้เป็น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้โครงข่ายแบบรัศมีและ      
วงแหวนพร้อมกําหนดศนูย์กลางการคมนาคม เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง และยังสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ระดับ
โครงการตามที่ได้กําหนดไว ้
  2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   2.1 ด้านผลผลิต 
    การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคลเป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน
โดยส่วนใหญ ่รฟม. สามารถก่อสรา้งอุโมงค์และติดต้ังระบบรางทั้งสายใต้ จํานวน 9.4 กิโลเมตร และสายเหนือ 10.7 
กิโลเมตร รวมทัง้ศูนย์ซ่อมบํารุง ได้ตามแผนการดําเนินงาน ในขณะที่การติดต้ังลิฟต์และบันไดเลื่อนแตกต่างจาก
แผนการดําเนินงาน โดยได้ติดต้ังลิฟต์ จํานวน 62 ตัว ซึ่งนอ้ยกว่าแผนการดําเนินงาน จํานวน 9 ตัว และได้ติดต้ัง



 - 26 -

บันไดเลื่อน จํานวน 254 ตัว ซึง่มากกว่าแผนการดําเนินงาน จาํนวน 15 ตัว เนื่องจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคลใช้วิธีประกวดราคาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ โดยใหผู้้รับเหมาออกแบบรายละเอียดและก่อสรา้งไป
พร้อมกนั (Design & Build) จึงทําใหก้ารกอ่สรา้งทางขึ้น-ลงของสถานรีถไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม
และเป็นไปตามสภาพทางกายภาพของแต่ละพืน้ที่ที่จะก่อสร้าง ดังนั้น จึงเป็นเหตุทําให้จํานวนการติดต้ังลิฟต์และ
บันไดเลื่อนแตกต่างไปจากแผนงานเดิมทีไ่ด้ออกแบบไว้ 
   2.2  ด้านต้นทุน 
    การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรัชมงคลใช้ต้นทุนตํ่ากว่าประมาณการ 
โดยวงเงินกู้ต่างประเทศ (เยน) ที่ใช้จริงตํ่ากว่าแผนประมาณการลงทุน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.32 ของแผนการลงทุน 
เนื่องจากวงเงินดําเนินการที่ได้จากการประกวดราคาแตล่ะสญัญารวมแล้วมวีงเงินที่น้อยกว่าวงเงินตามแผนการ
ลงทุนและวงเงนิกู้ในประเทศ (บาท) ทีใ่ช้จริงเท่ากับแผนประมาณการลงทนุ เนื่องจาก รฟม. ดําเนินการกูเ้งินตาม
ความจําเป็น 
   2.3  ด้านเวลา 
    ตามแผนการดําเนินงานก่อสร้างโครงการได้มกีารประมาณการการติดต้ังระบบ M&E ไว้
ว่าจะดําเนินการในช่วงเดือนเมษายน 2540 ถึงเดือนตุลาคม 2545 แต่ รฟม. สามารถดําเนินการติดต้ังได้จรงิในช่วง
เดือนสิงหาคม 2543 ถึงเดือนมิถุนายน 2547 เนื่องจากในการดําเนินการคัดเลือกเอกชน เข้าร่วมงานในโครงการ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรฐั 
พ.ศ. 2535 ซึ่งพบว่า การคัดเลือกเอกชนดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการดําเนนิงานยาวนานกว่าทีป่ระมาณการไว ้จึงมี
ผลทําให้การติดต้ังงานระบบ M&E มีความล่าช้าตามไปด้วย โดย รฟม. สามารถเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการได้
เมื่อวันที ่3 กรกฎาคม 2547 
  3. ประสิทธผิล 
   3.1  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน ์
    3.1.1  ต้นทุนโครงการ: ค่าจัดกรรมสิทธ์ิ ค่าก่อสร้างและติดต้ังระบบอุปกรณ ์รวมทั้ง
ค่าจ้างที่ปรกึษาสําหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จํานวน 110,667.00 ล้านบาท 
    3.1.2  ผลประโยชน์ของโครงการ: การเดินทางของผู้โดยสารสะดวกสบาย รวดเร็วขึน้ 
โดยก่อนมโีครงการผู้โดยสารใชเ้วลาเดินทางจากจุดเริม่ต้นจนถงึจุดหมายปลายทางใช้เวลาเฉลีย่ในการเดินทางรวม 
73.23 นาท ีแต่หลังจากมีโครงการระยะเวลาเฉลีย่ในการเดินทางรวมลดลงเหลือ 47.54 นาท ีและลดปริมาณการใช้
รถยนต์ส่วนบคุคล รวมทั้งลดปญัหาการจราจรหนาแน่นในแนวเส้นทางที่มีโครงการผ่านเช่นกัน นอกจากนี้ยังส่งผล
ให้มกีารใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการพัฒนาด้านอสังหาริมทรพัย์เป็นจํานวนมากตามแนวเสน้ทางที่โครงการผ่าน 
โดยเฉพาะอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) เพิ่มขึน้ จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2553) มีอาคารชุดที่ต้ังอยู่ภายในรัศมีไม่เกิน 
1 กิโลเมตรจากสถาน ีเพิม่ขึ้นรวมจํานวน 259 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางที่โครงการผ่าน โดยมีอาคารชุดหนาแนน่ที่สุด
ที่สถานีอโศก จาํนวน 38 แห่ง และหนาแนน่นอ้ยที่สุดที่สถานหีัวลําโพง จํานวน 3 แห่ง และทีส่ถานบีางซื่อยังไม่มี
อาคารชุด 
   3.2  คุณภาพของระบบรถไฟฟ้า 
    คุณภาพของระบบรถไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นไปตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้
ในสัญญา โดย รฟม. ยังได้กําหนดตัวช้ีวัดทั้งในด้านความพร้อมในการให้บริการ ความปลอดภัยและความน่าเชือ่ถือ 
เพื่อประสทิธิภาพสูงสุดในการให้บริการรถไฟฟา้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา 
  4. ความยัง่ยนืของโครงการ 
   4.1  สมรรถนะขององค์กร: โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล ช่วงหัวลําโพง-    
บางซื่อ รับผดิชอบโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเดิมจัดต้ังขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2535 ในชื่อ
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องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบญัญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2543 เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกํากับของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงทําใหเ้ป็นองค์กรทีม่ีความมัน่คง 
   4.2  กลุ่มผูใ้ช้บริการ: โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล ช่วงหัวลําโพง-บางซื่อ 
ช่วยให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประชาชนตามแนวโครงการ จึงทาํให้มผีูใ้ช้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
   4.3  การบํารุงรกัษา: รฟม. ได้ให้สมัปทานแก่บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรอื 
BMCL เป็นผู้รับสัมปทานลงทนุงานระบบรถไฟฟ้าและดําเนินกจิการเดินรถ พรอ้มทั้งบํารุงรกัษาตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและดําเนนิกิจการของรฐั โดย รฟม. มีหน้าที่กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผู้รบัสมัปทาน (BMCL) ใหเ้ป็นไปตามสญัญา ซึง่ รฟม. ได้กําหนดตัวช้ีวัดสําหรับความพร้อมในการ
ให้บรกิารรถไฟฟ้า โดย BMCL ได้ยึดเป็นหลกัในการดําเนนิงานและมผีลการดําเนินงานได้สูงกว่าหรือเท่ากับตัวช้ีวัด
ที่ รฟม. กําหนด ดังนั้น การกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับความพร้อมในการให้บริการจึงทําให ้BMCL ดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบให้อยูใ่นสภาพที่พร้อมใหบ้ริการตลอดเวลา 
 
บทเรยีนที่ได้รบัและข้อเสนอแนะ 
 
  1. การดําเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานในโครงการจําเป็นทีจ่ะต้องดําเนินการตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ. 2535 ซึง่ใช้เวลาดําเนนิการ
ยาวนานกว่าที่ได้ประมาณการ ซึ่งปัจจุบันการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships: PPPs มีคณะกรรมการเพื่อพจิารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs ที่ม ี      
รองนายกรฐัมนตรีฝ่ายเศรษฐกจิ (นายไตรรงค ์สุวรรณคีร)ี เป็นประธาน โดย รฟม. สามารถนําเสนอโครงการและ  
ขอคําแนะนําในการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPPs เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจในการดําเนนิงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลใหส้ามารถลดระยะเวลาในการดําเนนิงานให้น้อยลง 
  2. เนื่องจากสัมปทานการเดินรถมรีะยะเวลา 25 ปี ดังนั้น รฟม. จึงควรมกีารจัดการในเรือ่งของ
การถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการเดินรถใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ของ รฟม. ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรยีมความพร้อม
ในการเดินรถแล้ว ยังสามารถใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานสําหรบัการร่วมงานกับเอกชนใน
โครงการรถไฟฟา้ส่วนต่อขยายสายอื่นๆ ต่อไป 
  3. ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญจ่ะต้องมีโครงข่ายที่สมบูรณ์ ครอบคลมุทั่วทุกพ้ืนที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหป้ระชาชนที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก
ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลใหจ้ํานวนผู้โดยสารของระบบเพิ่มขึ้นเป็นไปตามผลการศกึษา และการดําเนนิการกอ่สร้างระบบ
ขนส่งมวลชนขนาดใหญ ่ดังเชน่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรัชมงคล ช่วงหัวลําโพง-บางซื่อ ซึ่งจะก่อสร้าง  
ให้ครบโครงขา่ยใช้เวลายาวนานถึง 10 ปี ดังนั้น รฐับาลจึงต้องยึดถือแผนแมบ่ทของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ไว้
เป็นแผนหลกัในการดําเนินการ เพื่อใหส้ามารถดําเนินการได้แล้วเสรจ็ตามแผนการที่ได้กําหนดไว้ 

 
…………………………………………. 
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ตารางที่ 1 ผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารหนีส้าธารณะ ประจาํปีงบประมาณ 2553 
  

รายการ วงเงิน (ล้านบาท) 
แผน  ผลการดําเนินงาน 

1. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐบาล 720,600.00 597,575.46 
 1.1 การกู้เงินใหม ่   355,600.00 232,575.46 

(1) การกู้เงนิเพื่อชดเชยการขาดดุล   350,000.00 232,575.46 
(2) การให้กู้ต่อ   5,600.00 0.00 

 1.2 การบรหิารและจัดการหนี ้   365,000.00 365,000.00 
(1) ต๋ัวเงินคลงั   281,000.00 281,000.00 
(2) พันธบัตรและตราสารหนี้อื่น   84,000.00 84,000.00 

2.  การบริหารและจดัการเงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้ FIDF 139,171.02 139,171.02 
 2.1 การกู้เงินใหม ่   - - 
 2.2 การบรหิารและจัดการหนี ้   139,171.02 139,171.02 

(1) FIDF 1   69,440.00 69,440.00 
(2) FIDF 3   69,731.02 69,731.02 

3.  การบริหารและจดัการเงินกู้เพ่ือฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 350,000.00 290,000.00 
 3.1 การกู้เงินใหม ่(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) 320,000.00 260,000.00 
 3.2 การบรหิารและจัดการหนี ้   30,000.00 30,000.00 
4.  การบริหารและจดัการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 347,294.76 290,985.57 
 4.1 การกู้เงินใหม ่   125,687.12 78,590.40 

(1) เงินกู้ในประเทศทดแทนเงนิกู้จากต่างประเทศ  3,567.66 367.66 
(2) เงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกูจ้ากต่างประเทศ 2,757.39 890.78 
(3) เงินกู้เพื่อลงทุน   20,120.36 14,523.56 
(4) เงินกู้เพื่อดําเนินกจิการท่ัวไปและอื่นๆ  99,241.71 62,808.40 

 4.2 การบรหิารและจัดการหนี ้   221,607.64 212,395.17 
5.  การก่อหนี้จากต่างประเทศ 3,506.48 (MUSD) 122,726.68 38,376.72 
 5.1 รฐับาลกู้โดยตรง                                     2,036.49 (MUSD) 71,277.20 7,729.39 
 5.2 รฐับาลค้ําประกัน                                   819.04 (MUSD) 28,666.48 7,726.52 
 5.3 รฐับาลให้กู้ต่อ                          650.94 (MUSD) 22,783.00 22,920.81 
6.  การบริหารหนี้ต่างประเทศ  913.25 (MUSD) 31,963.71 0.00 
 6.1 รฐับาล 792.60 (MUSD) 27,740.96 0.00 
 6.2 รฐัวิสาหกิจ 120.65 (MUSD) 4,222.75 0.00 

รวม  1,711,756.17 1,356,108.77 
 คิดเป็นร้อยละ 79.22 
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ตารางที่ 2 หนีส้าธารณะคงคา้ง ณ วันที ่30 กันยายน 2553 
 

รายการ ล้านบาท % GDP ต้นทุนเฉลีย่ อายุเงินกู ้
(%) เฉลีย่ (ปี) 

1. หนี้ที่รัฐบาลกูโ้ดยตรง 2,907,482.31  29.07 4.00 5.34 
    1.1 หนี้ต่างประเทศ 54,187.63  1.49 11.70 
    1.2 หนี้ในประเทศ 2,853,294.68  4.05 5.22 

-  เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
   และการบริหารหนี้ 

1,437,773.44  3.86 6.67 

-  เงินกู้เพื่อชดใชค้วามเสียหายให้ FIDF 1,126,523.24   5.33 4.70 
 FIDF 1  463,275.20   5.46 5.30 
 FIDF 3 663,248.04   5.23 4.28 

-  เงินกู้ตามโครงการช่วยเพิ่มเงนิกองทุนชั้นที่ 1 และ 2 2,998.00   2.50 0.24 
-  เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสรา้งความม่ันคงทางเศรษฐกจิ 286,000.00  2.25 3.75 

2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,083,982.57 10.84 3.82 7.72 
    2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน 534,686.21  3.10 8.86 

-  หนี้ต่างประเทศ 161,343.22  1.41 21.40 
-  หนี้ในประเทศ 373,342.99  3.83 3.44 

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ําประกัน 549,296.36  4.53 6.61 
-  หนี้ต่างประเทศ 140,141.73  3.74 9.11 
-  หนี้ในประเทศ 409,154.63  4.80 5.75 

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน  177,179.43  1.77 0.13 3.68 
    (รัฐบาลค้ําประกัน)     

-  หนี้ต่างประเทศ 6,851.64  2.33 11.53 
-  หนี้ในประเทศ 170,327.79   0.04 3.37 

4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 62,100.43  0.62 2.28 0.57 
    4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 30,445.18  4.65 1.17 
    4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน 31,655.25   0.00 0.00 
5. หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ - - - - 
    5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน - - - - 
    5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน - - - - 

รวม   4,230,744.74  42.30 3.77 5.81 
หมายเหต:ุ 1. อัตราแลกเปล่ียน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ) เท่ากับ 31.2531   
               2. ประมาณการ GDP ป ี2553 เท่ากับ 10,000,900.00 ล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  

 


