เอกสารข้อมูลโครงการ
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน
(Market Sounding ครั้งที่ 1 หรือ Market Sounding Seminar)
และการสัมภาษณ์เอกชนผู้สนใจลงทุนโครงการ
(Market Sounding ครั้งที่ 2 หรือ Market Sounding Interview)

โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

กันยายน 2563
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โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวพัทยา ภายใต้การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
และศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองพัทยา
ในรูปแบบรถไฟฟ้า อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
เมืองพัทยา เป็นเมืองหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกาลังประสบกับ
ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจที่สาคัญอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมือง
พบว่า สาเหตุหลักของปัญหาการจราจรในเมืองพัทยาคือ ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ
ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นทาให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและเกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น
จึ งมี ความจ าเป็ นในการพั ฒนาระบบขนส่ งสาธารณะ เพื่ อรองรับการเดิ นทางในเมื องพั ทยาให้ ครอบคลุ มที่ พั กอาศั ยและ
แหล่งกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยามีจานวนประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะเติบโตมาก
ยิ่ งขึ้ น ท าให้ จะต้ องด าเนิ นการพั ฒนาระบบขนส่ งสาธารณะที่ มี คุ ณภาพสู ง เพื่ อรองรั บการเจริ ญเติ บโตของเมื องและ
เป็ นการป้ องกันปั ญหาการจราจรในตั วเมื องพั ทยาได้ ในอนาคตภายใต้ กรอบนโยบายของการพั ฒนาการขนส่ งระบบราง
เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้
ยานพาหนะส่ วนบุ คคล จึ งมี ความจ าเป็ นในการพั ฒนาระบบขนส่ งสาธารณะที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในพื้ นที่ เพื่ อตอบสนองต่ อ
ปริมาณการความต้องการการเดินทางของประชากรและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อีกทั้งควรจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาการจราจรยิ่งเพิ่มทวี ความรุนแรงจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต และเป็น
ทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและเป็นการแก้ไขปัญหา
การจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการรองรับระบบขนส่งหลักจากโครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทาให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและ
เขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เมืองพัทยาจึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบและศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม การพั ฒนาระบบขนส่ งสาธารณะเมื องพั ทยาในรู ปแบบรถไฟฟ้ า
อาเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นข้อมู ลประกอบการตัดสินใจน าเสนอโครงการเพื่อจั ดหางบประมาณการก่อสร้าง
หรือในการร่วมลงทุนกับเอกชน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และเชื่อมต่อ
กับพื้นที่โดยรอบ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ของโครงการนาร่อง
ของระบบขนส่ ง สาธารณะในรู ป แบบรถไฟฟ้ า หรื อ ระบบขนส่ ง สาธารณะรู ป แบบอื่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ในเส้นทางที่มีลาดับความสาคัญสูงสุด
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

เพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนและภาค
ธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลโครงการ กรอบ
แนวคิด แนวทางการดาเนินงานรวมทั้งกรอบระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสี เขียว
(Green Line) ซึ่งเป็นโครงการนาร่องเส้นทางแรกของระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้า ของเมือง
พัทยา นอกจากนั้นในการสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนผู้ที่สนใจร่วมลงทุนโครงการ สามารถ
เสนอแนะความคิดเห็นต่อเมืองพัทยาเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางการให้เอกชนมีส่วนร่วม
ลงทุนในโครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไป
3. ข้อมูลรายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นของเอกชน
3.1 สาระสาคัญของโครงการ
3.1.1 ประโยชน์ที่ประชากรได้รับจากโครงการ
เป็นการรองรับระบบขนส่งหลักจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขต
กรุง เทพมหานครและเขตพัฒ นาพิ เศษ ภาคตะวั น ออก คือ ท่ า อากาศยานดอนเมื อง ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทาให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขต
เมือง และเขตธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
เป็นการอานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหา
การจราจรซึ่งเป็นปัญหาหลักของเมืองอย่างยั่งยืน
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3.1.2 ขอบเขตของโครงการ
การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเขียว ประกอบด้วยสาย Main Line มีลักษณะ
เป็นระบบรถไฟฟ้าทางคู่ ทางยกระดับ เริ่มต้นจากสถานีที่ 1 บริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยา ถึงสถานี ที่ 12
บริเวณโรงจอดและศูนย์ซ่อมบารุงของโครงการ ระยะทางให้บริการ 8.30 กิโลเมตร และสาย Spur Line มี
ลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าทางเดี่ยว ทางยกระดับ เริ่มต้นจากสถานีที่ 12 บริเวณโรงจอดและศูนย์ซ่อมบารุงของ
โครงการ ถึงสถานีที่ 13 บริเวณแหลมบาลีฮาย ระยะทางให้บริการ 1.60 กิโลเมตร รวมระยะทางให้บริการทั้ง
สองส่วน 9.90 กิโลเมตร

3.1.3 ระยะเวลาของโครงการ (ปี พ.ศ. 2563 – 2570)
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3.1.4 ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาของโครงการ
มูลค่าการลงทุนของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) ช่วงการก่อสร้าง (Construction Stage) ประกอบด้วย การลงทุนในส่วนของค่า สารวจและออกแบบ ค่า
เวนคืน อสั ง หาริม ทรั พ ย์ ค่า งานโครงสร้า งโยธา (Civil Work) ค่า งานก่อสร้า งทางวิ่ ง (Track Work) ค่ า งาน
เครื่องกลและไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า (Electrical and Mechanical Work) ค่าขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock)
รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant Fee) และค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างงานโยธาและงานไฟฟ้าเครื่องกล (CSC/MESC) ค่ามาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมเงินลงทุน
เท่ากับ 16,484.60 ล้านบาท
2) ช่วงเปิดให้บริ การ ( Operation Stage) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบารุ งรั ก ษา

(Operation and Maintenance Cost) ค่ามาตรการตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เงินลงทุนเพื่อจัดหา
ขบวนรถเพิ่มเติมตามระยะเวลา ( Additional Rolling Stock) เงินลงทุนเพื่อ ซ่อมบารุงและการเปลี่ ยน
อุปกรณ์ของขบวนรถไฟฟ้าตามระยะเวลา ( Major Maintenance & Rolling Stock Refurbishment) รวม
เงินลงทุนเท่ากับ 10,438.07 ล้านบาท ดังนั้นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของโครงการรวมทั้ งสิ้น
26,922.67 ล้านบาท

ตารางที่ 1 ค่าเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พัทยา
No.

Scope of Works

Mil. Baht (at Current Prices)

1.

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)

2.

สารวจและออกแบบ (Survey & DD)

3.

จัดกรรมสิทธิที่ดิน (Land Acquisition)

2,463.65

4.

งานโยธา (Civil Works)

4,596.66

5.

โรงซ่อมบารุง (Depot)

2,834.60

6.

งานก่อสร้างราง (Track Work)

7.

ไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E)

8.

ที่ปรึกษาควบคุมงานโยธา (CSC)

138.37

9.

ที่ปรึกษาควบคุมงานไฟฟ้าเครื่องกล (MESC)

100.92

10.

จัดหาขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock)

2,640.00

11.

ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (Operation)

4,014.69

12.

ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา (Maintenance)

6,381.19

161.69
80.09

860.69
2,604.48
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ค่าเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พัทยา
No.

Scope of Works

Mil. Baht (at Current Prices)

13.

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ENY Mitigation)

3.44

14.

ตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม (ENY Monitoring)

42.19

Total Project Cost

26,922.67

CAPEX = 16,484.60

OPEX = 10,438.07

1) การประมาณการรายได้ของโครงการ จะมาจากการประมาณการจานวนผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสาร จาก
การศึกษาของที่ปรึกษา ได้วิเคราะห์รายได้ของโครงการไว้ดังนี้
1.1)

อัตราค่าโดยสาร
อัตราค่าโดยสารเป็นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อรายได้ของโครงการ รวมทั้งมีผลต่อปริมาณผู้โดยสารที่จะ
เลือกใช้ระบบรถไฟฟ้า ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและการประมาณการปริมาณผู้โดยสาร ที่
ปรึ ก ษา ได้ ใ ช้ โ ครงสร้ า งอั ต ราค่ า โดยสารตามข้ อ ก าหนดของ MRT Assessment Standardization คื อ คิ ด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16.00 บาท ค่าโดยสารตามระยะทาง 2.80 บาทต่อกิโลเมตร (ราคา ณ ปี พ.ศ. 2563) และ
กาหนดให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2563-2615
ค่าโดยสาร
ปี พ.ศ.
2563
2570
2575
2580
2585
2590
2595
2600
2065
2610
2615

ค่าแรกเข้า (บาท)
16.00
19.00
21.50
24.30
27.50
31.20
35.30
39.90
45.10
51.10
57.80

ตามระยะทาง
(บาทต่อกิโลเมตร)
2.80
3.30
3.80
4.30
4.80
5.50
6.20
7.00
7.90
8.90
10.10

หมายเหตุ : ปรับขึ้นเป็นค่าโดยสารปีอนาคตตามอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี
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1.2)

ปริมาณผู้โดยสาร
ผลการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณผู้ โ ดยสาร(คน-เที่ ย ว/วั น ) และผลคาดการณ์ ป ริ ม าณผู้ โ ดยสารรถไฟฟ้ า
สายพัทยา x ระยะทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 ถึง พ.ศ. 2615 แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
และปริมาณผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายรถไฟฟ้าสายพัทยา ปี พ.ศ. 2570-2615
ปี พ.ศ.
2570
2575
2580
2585
2590
2595
2600
2605
2610
2615

ปริมาณผู้โดยสาร
(คน-เที่ยว/วัน)
35,376
38,855
30,295
33,450
36,928
40,773
45,017
49,702
54,875
60,587

ปริมาณผู้โดยสารเปลี่ยนถ่าย
เข้าสายพัทยา
6,985
10,885
16,694
18,431
20,350
22,467
24,805
27,387
30,238
33,385

ปริมาณผู้โดยสารทั้งหมด
(คน-เที่ยว/วัน)
42,361
49,740
46,990
51,881
57,278
63,240
69,822
77,089
85,113
93,972

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา

1.3)

รายได้ของโครงการ
ผลการวิเคราะห์ประมาณการรายรับค่าโดยสารได้จากปริมาณผู้โดยสารในปีต่างๆ คูณด้วยอัตราค่า
โดยสารดังกล่าวรวมกับรายได้อื่นๆ เท่ากับ 30% ของรายได้จากค่าโดยสาร แสดงในตารางที่ 3-4 รายได้ของ
โครงการ

ตารางที่ 4 ประมาณการรายได้รถไฟฟ้าสายพัทยาตามปีวิเคราะห์
ปีพ.ศ.
2570
2575
2580
2585

ค่าแรกเข้า
804,858
1,069,405
1,141,845
1,426,728

รายได้ (บาท/วัน)
ตามระยะทาง
597,591
738,498
793,359
977,784

รวม
1,402,449
1,807,903
1,935,204
2,404,512
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รวมรายได้
(บาท/ปี)

รายได้อื่นๆ
(บาท/ปี)

รวมรายได้
(บาท/ปี)

469,820,579
605,647,567
648,293,300
805,511,353

140,946,174
181,694,270
194,487,990
241,653,406

610,766,753
787,341,837
842,781,290
1,047,164,759
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ประมาณการรายได้รถไฟฟ้าสายพัทยาตามปีวิเคราะห์
ปีพ.ศ.
2590
2595
2600
2605
2610
2615

ค่าแรกเข้า
1,787,074
2,232,372
2,785,898
3,476,714
4,349,274
5,431,582

รายได้ (บาท/วัน)
ตามระยะทาง
1,236,989
1,539,559
1,919,120
2,391,291
2,974,380
3,726,738

รวม
3,024,062
3,771,931
4,705,018
5,868,004
7,323,654
9,158,320

รวมรายได้
(บาท/ปี)

รายได้อื่นๆ
(บาท/ปี)

รวมรายได้
(บาท/ปี)

1,013,060,804
1,263,596,952
1,576,180,963
1,965,781,474
2,453,424,191
3,068,037,200

303,918,241
379,079,086
472,854,289
589,734,442
736,027,257
920,411,160

1,316,979,045
1,642,676,038
2,049,035,252
2,555,515,916
3,189,451,448
3,988,448,360

หมายเหตุ : จานวนวันใน 1 ปี เท่ากับ 335 วัน
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา

2) ประมาณการผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน กรณีรัฐดาเนินการเอง (Public Section Comparator, PSC) ณ อัตราคิด
ลด (Discount Rate) เท่ากับ 5.00 % คือ ผลตอบแทนด้านการเงิน ซึ่งคิดจากรายได้ของโครงการมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ (NPV) เท่ากับ -10,664.26 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) เท่ากับ -1.42 % และอัตราส่วน
รายได้ต่อค่าลงทุน (R/C Ratio) เท่ากับ 0.65
3.2 ความพร้อมในการจัดทาและดาเนินโครงการ
3.2.1 ความพร้อมการลดหรือแก้ไขผลกระทบต่อประชาชน
โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในประเภท โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 39 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงต้องการจัดทารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
พิ จ ารณาเห็ น ชอบก่ อ นการก่ อสร้ า งโครงการ โดยรายงาน EIA จะก าหนดมาตรการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และลก
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งกาหนดวิธีการและงบประมาณที่
ต้องใช้ และกาหนดให้เมืองพัทยา เจ้าของโครงการต้องนาไปผนวกไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาต้องปฏิบัติในระยะ
ก่อสร้างและผู้รับสัมปทานการเดินรถ ต้องปฏิบัติทั้ง 2 ระยะ ต้องทารายงานเสนอ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกๆ 6เดือน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า โครงการมีความพร้อมในการดาเนินงานลดหรือแก้ไขผลกระทบต่อประชาชน
จากการดาเนินโครงการทั้งระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ
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3.2.2 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ มีกฎหมาย กฎระเบียบหลักที่สาคัญความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินโครง คือ (1) กฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาในการดาเนินโครงการ และ (2) กฎหมาย
เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
กฎหมายที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยาในการดาเนินโครงการ
ในการดาเนินโครงการฯ จึงจาเป็นต้องพิจารณาถึงอานาจหน้าที่ของเมืองพัทยา โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
“มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้าที่และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจ กรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่
และอานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ในการจัดทาบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดาเนินการกับเอกชน
หรือหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ การมอบหมายให้ เ อกชนหรื อหน่ ว ยงานของรัฐ ด าเนิ น การ จะเป็ น ประโยชน์ แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการนั้นก็ได้ รัฐต้องดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่าง
ที่ ยั ง ไม่ อาจด าเนิ น การได้ ให้ รัฐ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อสนั บ สนุ น องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและ
การคลัง และการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และ
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกั นแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย”
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(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญดังนี้
“มาตรา 7 กาหนดให้จัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่ มีอยู ใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล และมาตรา 8 กาหนดให้การ
บริหารเมืองพัทยาประกอบดวย (1) สภาเมืองพัทยา และ (2) นายกเมืองพัทยา มาตรา 62 ภายใตบังคับแหงบท
บัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอานาจหนาที่ดาเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบรอย
(2) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
(6) การจัดการจราจร
(7) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(8) การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบาบัดน้าเสีย
(9) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
(10) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และที่จอดรถ
(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจาหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
(12) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว
(13) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(14) อานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมือง”
(3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
สาระสาคัญดังนี้
“มาตรา 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
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(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(26) การขนส่งและการวิศวกรรม
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด”
(4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทาความตกลง

ความร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสาระสาคัญดังนี้
“ข้ อ 1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศนี้ หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูแปบบอื่นตามที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
ข้อ 2 การทาความตกลงร่วมมือกันในการจัดทาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่ง
ขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรื ออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นที่
ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทาบริการสาธารณะนั้นโดยตรงโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น….
(2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการเอง หรือ
เป็นภาระกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น….”
กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มีสาระสาคัญดังนี้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“โครงการ” หมายความว่า โครงการลงทุนของรัฐในกิจการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งหรือ
หลายหน่วยงานรวมกันมีหน้าที่แ ละอานาจต้องทาตามกฎหมายหรือกฎ หรือที่มีหน้าที่ และอานาจต้องทาตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
“ร่วมลงทุน” หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุน แต่ฝ่ายเดียว โดย
วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการที่มีการร่วมลงทุน “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ บริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง”
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“มาตรา 7 หน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทาโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้าง พื้น ฐานและ
บริการสาธารณะดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ การขนส่งทางถนน
(2) รถไฟ รถไฟฟ้า การขนส่งทางราง
กิจการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการดาเนินกิจการดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี”
ความเป็นไปได้ตามกฎหมายในการดาเนินโครงการของเมืองพัทยา
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น มีสาระสาคัญกาหนดให้เมืองพัทยามีอานาจและหน้าที่ในการดาเนินโครงการโดย
การให้เอกชนร่วมลงทุน โดยเมืองพัทยาถือเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากมีลักษณะหรือ
องค์ประกอบบางประการแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วๆไป คือ มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก
มี ป ระชากรอาศั ย อยู่ อ ย่ า งหนาแน่ น และเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น จ านวนมาก
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ จัดตั้งเมืองพัท ยา
กาหนดอานาจหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจั ดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้เมืองพัทยามีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงอานาจหน้าที่ในการจัดให้มีการขนส่งอันเป็น
การบริการสาธารณะ
ทั้งนี้ ในการดาเนินโครงการโดยการให้เอกชนร่วมลงทุนนั้น เมืองพัทยาถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคา
จากัดความของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จึงสามารถดาเนินการในฐานะ
เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการในการด าเนิน การจั ดให้ มี ระบบรถไฟฟ้ า ขนส่ ง นอกจากนี้ หมายรวมถึง การ
ดาเนินการในส่วนของการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า (Transit Oriented Development : TOD) เนื่องจาก
TOD เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินการโครงการรถไฟฟ้าเมืองพัทยาด้วย
ซึ่ง TOD นอกจากจะเป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าแล้วยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
เมืองพัทยาและให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้ วย ซึ่งเป็นการดาเนินการที่สอดคล้องและอยู่ในอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของเมืองพัทยา
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3.3 ความเป็นไปได้ของโครงการ
3.3.1 ด้านพาณิชย์
จากการวิเคราะห์แผนการเงินของโครงการพบว่าโครงการจะมีรายได้รวมตลอดระยะเวลา 30 ปี จากค่าโดยสาร
ที่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าโดยสารตามระยะทาง 2.80 บาทต่อกิโลเมตร รวมรายได้อื่นๆ ประมาณ
21,229 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่าลงทุน ช่วง Construction Stage ประมาณ 16,484 ล้าน
บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ช่วง Operation Stage ประมาณ 10,438 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของโครงการรวมทั้งสิ้น 29,923 ล้านบาท หากการวิเคราะห์ด้านการเงิน ณ อัตราคิดลด (Discount
Rate) เท่ากับ 5.00 % ในกรณีรัฐลงทุนเอง (PSC) ผลตอบแทนด้านการเงิน ซึ่งคิดจากรายได้ของโครงการมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -10,664 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) เท่ากับ -1.42 % และ
อัตราส่วนรายได้ต่อค่าลงทุน (R/C Ratio) เท่ากับ 0.65
แต่หากดาเนินงานโครงการในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ตามนโยบายของรัฐที่จะส่งเสริม
ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ในการลงทุนโครงการ
ทั้งหมด ภาครัฐจะมีการพิจารณารูปแบบการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและ
ลงทุนให้แก่เอกชนและทาให้ผลตอบแทนทางการเงินของผู้ลงทุนในส่วนของเอกชนเพิ่มสูงขึ้น
3.3.2 ด้านเทคนิค
รูปแบบระบบขนส่งสาธารณะของโครงการ ออกแบบเป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) ที่มีโครงสร้างทาง
วิ่งเป็นทางยกระดับ ส่วนใหญ่แนวเส้นทางก่อสร้างไปตามแนวถนนเดิม โดยจะมีการเวนคืนพื้นที่ด้านข้างถนนเดิม
เพิ่มเติมไม่มากนักเพื่อการก่อสร้างบันไดและลิฟท์สาหรับทางขึ้น -ลงสถานี ส่วนรูปแบบโครงสร้างทางวิ่งได้
ออกแบบฐานรากและเสาเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยฐานรากใช้เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.20 เมตร ส่วนรางทางวิ่งรถไฟฟ้า (Guideway Beam) ออกแบบเป็นคานคอนกรีต เสริม เหล็ กอัด แรง โดย
รูปแบบการก่อสร้างโครงสร้างของระบบรถไฟฟ้าดังกล่าวโครงการเป็นรูปแบบที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของไทย
หลายรายมีศักยภาพเพียงพอในการดาเนินงานก่อสร้างได้
3.3.3 ด้านเทคโนโลยี

ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรล ( Monorail) ของโครงการ เป็นระบบที่มีความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของโครงการได้ตลอดอายุโครงการ 30 ปี และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ในการให้บริการอยู่
ในระดับสูง รวมทั้งมีผู้ผลิตหลายหลายและมีการใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ระบบ Fixed Guideways
ยั งเป็ น ระบบที่ มีความยื ดหยุ่ น ในการก่อสร้างและมีค่าบารุงรักษาไม่สู งมากนัก เหมาะสมกับปริมาณ
ผู้โดยสารและลักษณะกายภาพของพื้นที่ของเมืองพัทยา

12

เอกสารข้อมูลโครงการ

3.3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม

ในการศึกษาความเหมาะสมฯโครงการ ได้มีการศึกษาจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
( Environmental Impact Assessment , EIA) เพื่ อ น าเสนอรายงานต่ อ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในดาเนินงานโครงการ
ได้มีการจัดเตรียมแผนมาตรการป้องกัน บรรเทาและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ทั้งช่วงการ
ก่อสร้างและช่วงดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งโครงการได้จัดเตรียมงบประมาณสาหรับมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวรวมไว้ในงบลงทุนโครงการเรียบร้อยแล้ว
3.3.5 ด้านเศรษฐศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์โครงการ พบว่า มีความเป็นไปได้ และมีความคุ้มค่า โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) 1,198 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 12.96 % และมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน
(B/C) 1.11
3.4 ความเสี่ยงของโครงการ
การศึกษาและวิ เคราะห์ ความเสี่ ย งที่ เกี่ย วข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ ย งของโครงการนี้ เป็ น การ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 มาตรา
22 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรื อให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 ในการเสนอโครงการ
ซึ่ ง กาหนดให้ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการต้ องเสนอผลการศึ กษาและวิ เคราะห์ โ ครงการตามรายละเอี ย ดที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้ทาการศึกษา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ โดยผลที่ได้รับจากการศึกษานี้จะนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดเงื่อนไขในการดาเนิน
โครงการให้เหมาะสมต่อไป สรุปความเสี่ยงได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
1. การคัดเลือกเอกชนร่วมทุน

รายละเอียดความเสี่ยง
ความเสีย่ งซึ่งเกิดในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และ
ให้บริการเดินรถและซ่อมบารุง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่เกิดจากการขาดการแข่งขัน ราคา
สูง หรือคุณภาพของเอกชนที่ได้รบั คัดเลือกไม่พร้อม
2. การออกแบบ
ความเสีย่ งซึ่งเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนของงานโยธา ซึ่ง
รับผิดชอบโดยที่ปรึกษาของเมืองพัทยาและผู้รับเหมาก่อสร้างและการออกแบบงาน
ระบบรถไฟฟ้า
3. การก่อสร้างและการส่งมอบ ความเสีย่ งในกระบวนการก่อสร้าง ติดตั้ง ทดลองระบบเดินรถ ก่อนที่จะส่งมอบให้
(Implementation)
เมืองพัทยาตรวจรับเพื่อเปิดใช้งานต่อไป
4. การเดินรถและบารุงรักษา
ความเสี่ยงในช่วงการเดินรถและบารุงรักษาในระยะยาวที่อาจขาดความพร้อมในการ
(Operation and
ให้บริการ เช่น ปริมาณหรือประสิทธิภาพของระบบสามารถรองรับได้น้อยเกินไป หรือ
Maintenance)
ในทานองกลับกันถ้ามาก เกินไปก็จะเป็นการลงทุนเกินความจาเป็น (Over Investment)
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ประเภทความเสี่ยง
5. การให้บริการและรายได้
(Usage and Revenue)
6. การเปลี่ยนแปลงด้าน
กฎหมาย (Regulatory
Change)
7. ความล้าสมัยของเทคโนโลยี
(Obsolescence)

รายละเอียดความเสี่ยง
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากจานวนผู้ใช้บริการที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ หรือการที่เก็บค่า
โดยสารและรายได้อื่นได้น้อยกว่าประมาณการ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่รัฐเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อกาหนดหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดผลกระทบทั้งแง่บวกและลบกับการดาเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว
อุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้ามีการเปลีย่ นแปลงบ่อย โดยเฉพาะด้านซอฟท์แวร์

3.5 ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
3.5.1 การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐและเอกชน ในการดาเนินโครงการตลอดระยะเวลาของ

สัญญาร่วมลงทุน
การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐและเอกชน ในการดาเนินโครงการตลอดระยะเวลาของสัญญาร่วม
ลงทุน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งเงินทุน การออกแบบการจัดหาพื้นที่ในการดาเนินโครงการก่อสร้าง การดาเนินงาน
การบารุงรักษาและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งการกาหนดผลผลิต (Output Specification) และระดับ
ในการบริการ (Level of Service) ที่เอกชนจะต้องส่งมอบ โดยคานึงถึงสิทธิ และประโยชน์ของผู้รับบริการจาก
โครงการ
(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดาเนินโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การ
จัดหาพื้นที่ในการดาเนินโครงการ การก่อสร้าง การจัดหาแหล่งเงินทุน การดาเนินงาน การบารุงรักษา และการ
ลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในอนาคตตลอดระยะเวลาสั ญ ญาร่ว มลงทุ น และกรรมสิ ท ธิ์ ในทรัพ ย์ สิ น ของโครงการในช่ ว ง
ระยะเวลาสัญญาร่วมลงทุน รวมทั้งการกาหนดผลผลิตที่เอกชนจะต้องส่งมอบ (Output Specification) และ
ระดับในการบริการ (Level of Service) ที่เอกชนจะต้องส่งมอบและระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน
(2) สิทธิประโยชน์ของโครงการหรือสิทธิที่เอกชนหรือควรจะได้รับตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมถึงได้รับการยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน หรือใช้ที่ดินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐและที่ราชพัสดุ และเหตุผล
และความจาเป็นที่โครงการหรือเอกชนควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งวิธีดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวตามความเห็นชอบของหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจเกี่ยวข้อง
(3) การจัดสรรความเสี่ยงระหว่างรัฐและเอกชน ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดสรรให้กับเอกชน แต่การรับความ
เสี่ยงดังกล่าวไม่จูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจากัดการแข่งขันของเอกชนที่สามารถเข้ามาร่วมลงทุน หรือทาให้ไม่
สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ หรือทาให้ต้นทุนในการดาเนินโครงการสูงขึ้นจนส่งผลกระทบ
ต่ อความเป็ น ไปได้ ท างด้ านการเงิ นของโครงการ ให้ หน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการพิ จ ารณากาหนดมาตรการ
สนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินไม่ใช่ทางการเงินพร้อมความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
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(4) การแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน ให้ระบุการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและ
เอกชนจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีการกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและสะท้อนกับความเสี่ยงที่แต่ละ
ฝ่ า ยเป็ น ผู้รับ ผิด ชอบ โดยคานึ ง ถึงความสามารถในการจั ดหาแหล่ง เงิน ทุนของเอกชน ในกรณี ที่ โ ครง การมี
ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินไม่เพียงพอหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่จูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจากัด
การแข่งขันของเอกชนที่สามารถเข้ามาร่วมลงทุน หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณากาหนดมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินไม่ใช่ทางการเงินพร้อม
ความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงินสดและผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐ
และเอกชน รวมทั้ ง การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ (Scenario Analysis) ของการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ความเสี่ยงและมาตรการสนับสนุนโครงการในรูปแบบต่างๆ จากภาครัฐ
(6) การวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการและภาระทางการเงินและการคลังต่อ
ภาครัฐในการดาเนินโครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการสนับสนุนโครงการทั้งทางการเงินไม่ใช่
ทางการเงินพร้อมความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแหล่งเงินทุนและแนวทางในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนในการดาเนินการดังกล่าว
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หมายถึง การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public
Private Partnership หรือ PPP) โดยการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดาเนินกิจการของรัฐ
ทั้ ง ในกิจ การเชิ ง พาณิ ช ย์ และสั ง คม ซึ่ ง กิจ การของรัฐ ดั ง กล่ า วต้ องเป็ น กิจ การของส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกิจการดังกล่าวจะต้องให้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะทาการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบที่ความเหมาะสมในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการทั้งกรณี
รูปแบบ Net Cost Concession และ Gross Cost Concession โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนภาระเงินลงทุนและผลตอบแทนของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถพิจารณาแนวทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อรัฐมากที่สุด มีความยืดหยุ่นในการกาหนดนโยบายด้านอัตราค่าโดยสาร โครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
และระบบตั๋วสัญญาร่วมเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริ การระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น รวมทั้งเป็นรูปแบบที่
สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งในด้านราคาค่าโดยสารและระดับคุณภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ได้แก่
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ทางเลือกที่ 1 รูปแบบ Net Cost Concession

เอกชนรับผลประโยชน์ และรับความเสี่ยงจากค่าโดยสาร

เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเดินรถและซ่อมบารุง (O & M)

เอกชนให้ผลตอบแทนแก่รัฐ หรือรับค่าชดเชยจากรัฐ
ทางเลือกที่ 2 รูปแบบ Gross Cost Concession




รัฐเป็นผู้รับผลประโยชน์ และรับความเสี่ยงจากค่าโดยสาร
เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเดินรถและซ่อมบารุง (O & M)
เอกชนรับค่าจ้างเดินรถจากรัฐตามอัตราที่ตกลงกัน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับค่าโดยสาร
ทางเลือกที่ 3 รูปแบบ Modified Gross Cost Concession




รัฐเป็นผู้รับผลประโยชน์ และรับความเสี่ยงจากค่าโดยสาร
เอกชนเป็นผู้ดาเนินการเดินรถและซ่อมบารุง (O&M)
เอกชนรับค่าจ้างเดินรถจากรัฐตามอัตราที่ตกลงกัน โดยมีสว่ นเพิ่มหรือลดตามจานวน
ผู้โดยสารด้วย (Incentive)
ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอทางเลือกการลงทุนโครงการทั้งหมด 3 ทางเลือก ตามตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 สรุปรูปแบบทางเลือกการให้เอกชนมีส่วนร่วม
รูปแบบทางเลือก
การให้เอกชน

ก่อนการเปิดให้บริการ

ภายหลังการเปิดให้บริการ

เงื่อนไขด้านการเงิน

จัดหาที่ดิน

ลงทุนและ
ก่อสร้างงาน
อาคารและโยธา

ลงทุนอุปกรณ์
และงานระบบ

บารุงรักษา

ดาเนินงาน
(รวมจัดเก็บ
ค่าเช่าและ
ค่าบริการ)

บริหารรายได้

PPP Net Cost

รัฐ

รัฐ

เอกชน

เอกชน

เอกชน

เอกชน

เอกชนจ่ายค่า
ผลประโยชน์ให้แก่
รัฐและรับรายได้ของ
โครงการ

PPP Gross
Cost/PPP
Modified Gross
Cost

รัฐ

รัฐ

เอกชน

เอกชน

เอกชน

รัฐ

รัฐจ่ายค่าตอบแทน
จากการให้บริการ
(AP)
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3.5.2 ระยะเวลาของสัญญาร่วมลงทุน
กาหนดระยะเวลาสัมปทานเดินรถไว้ 30 ปี
3.5.3 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการตลอดระยะเวลา
ลาดับที่

1
2
3
4
5

ขอบเขตการร่วมงาน
(Scope of Works/Participations)

รูปแบบการดาเนินการ/
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

โรงซ่อม

DBTO/ เมืองพัทยา

งานโยธา/ทางวิ่ง

DBTO/ เมืองพัทยา

งานไฟฟ้าเครื่องกล/ขบวนรถไฟฟ้า/ระบบอาณัติสัญญาณ

DBOT/ เอกชน (ในระยะเวลาของสัญญาฯ)

สถานี/ชานชาลา

DBOT/ เอกชน (ในระยะเวลาของสัญญาฯ)

TOD

DBOT/ เอกชน (ในระยะเวลาของสัญญาฯ)

3.5.4 การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ตอบแทน
ในกรณีรูปแบบการร่วมลงทุนในแบบต่างๆ ที่ปรึกษาได้ประเมินว่าภาครัฐต้องรับความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ PPP Net Cost กับ PPP Gross Cost (เนื่องจาก PPP Gross Cost และ
Modified Gross Cost มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน) ดังปรากฏตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนโครงการที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐ
รูปแบบ PPP Gross Cost

รูปแบบ PPP Net Cost

ด้านการลงทุน
ภาครัฐ : ลงทุนงานค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างงานโยธา
ภาคเอกชน : จัดหางานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า ค่าค่า
ดาเนินการและบารุงรักษา (O & M)
ทางเลือกการร่วมทุน
ภาครัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้ โดยจ่ายเงินให้ผู้รับสัมปทานในรูปแบบ
การกาหนดราคาตามที่ตกลงกันไว้ โดยจะจ่ายเมื่อผู้รับสัมปทาน
ดาเนินการได้ตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้

ด้านการลงทุน
ภาครัฐ : ลงทุนงานค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าก่อสร้างงานโยธา
ภาคเอกชน : ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า ค่า
ดาเนินการและบารุงรักษา (O & M)
ทางเลือกการร่วมทุน
ผู้รับสัมปทานเป็นผู้จัดเก็บรายได้ โดยแบ่งส่วนแบ่งรายได้หรือกาไร
ให้แก่ภาครัฐตามที่ตกลงกัน

(1)

ความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร

ความเสี่ยงสูง เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสาร
และจ่ายค่าบริหารจัดการเดินรถให้แก่ภาคเอกชน
(2)

ความเสี่ยงต่า เนื่องจากภาคเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านค่า
โดยสาร และหากมีรายได้หรือผลกาไรสูงกว่าที่ตกลงจะต้องมีส่วน
แบ่งให้กับภาครัฐ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงสูง เนื่องจากภาครัฐต้องจ่ายเงินให้ผู้รับสัมปทานในการ
จัดหาระบบรถไฟฟ้า การเดินรถไฟฟ้า และการบารุงรักษา มูลค่า
รวมตามที่ตกลงกันไว้

ความเสี่ยงต่า เนื่องจากเอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการเงินทั้ง
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้งลดภาระ
ด้านงบประมาณของภาครัฐ
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รูปแบบ PPP Gross Cost
(3)

รูปแบบ PPP Net Cost

ความเสี่ยงด้านต้นทุน

ความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากรัฐต้องรับความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าก่อสร้างงานโยธา
(4)

ความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากรัฐต้องรับความเสี่ยงในการลงทุน
ทั้งค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และค่าก่อสร้างงานโยธา

ความเสี่ยงด้านต้นทุนเพิ่มเติมในช่วงการให้บริการ

ความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจากภาครัฐต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายใน
กรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้โดยสารมากขึ้น

ความเสี่ยงต่า เนื่องจากภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเดิน
รถให้เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร

ที่ปรึกษาได้กาหนดแนวทางการจัดสรรผบตอบแทนจากการวิเคราะห์ตาม MRT Assessment Standardization
ที่ปรึกษาได้ทาการศึกษาตามมาตรฐานการวิเคราะห์ ที่สนข.ได้มีการศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งได้มีการปรับปรุง
สมมติฐานทางการเงิน ดังนี้
ผลตอบแทนของภาคเอกชน

Equity IRR
10.0%
9.0%

-Net Cost
-Gross Cost
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
-Net Cost
-Gross Cost
รายได้นอกเหนือจากค่าโดยสาร
อัตราดอกเบี้ย
-Net Cost
-Gross Cost
ระยะเวลาวิเคราะห์โครงการ

1.5 เท่า
2.5 เท่า
10% ของรายได้ค่าโดยสาร
MLR+1%
MLR-1%
30 ปี

อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาจะคานึงถึงความสาเร็จของโครงการและความคุ้มค่าในการดาเนินโครงการ
3.6 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
ฐานะการเงิ น ของเมื อ งพั ท ยา พร้ อ มทั้ ง แสดงแหล่ ง เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น โครงการ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการดาเนินโครงการ สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงที่ 8 งบการเงินของเมืองพัทยา ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2562
ปี พ.ศ.
รายได้
รายจ่าย
ส่วนต่าง

หน่วย : ล้านบาท

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2,942.69 3,249.20 3,349.26 3,525.85 3,786.51 3,786.51 3,645.48 3,857.23 3,640.62
2,698.61 3,017.60 3,138.80 3,270.44 3,293.55 3,293.55 3,303.65 3,222.74 2,833.81
244.08 231.74 210.46 255.40 492.96 492.96 341.82 634.49 806.82
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3.7 ความพร้อมของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและดาเนินโครงการ
เมืองพัทยา มีศักยภาพในการพัฒนาและดาเนินโครงการนี้ เนื่องจากเทศบาลพัทยามีรายได้หักรายจ่ายระหว่างปี
พ.ศ. 2554-2562 เฉลี่ยปีละ 400 ล้านบาท เมื่อดาเนินโครงการรถไฟฟ้าพัทยา สายสีเขียว เมืองพัทยาจะมีรายได้
จากการให้เอกชนเดินรถและรายได้จากการให้เอกชนสัมปทานที่ดินที่เป็น TOD ประมาณ 44.5 ไร่
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