
ค่าโดยสารรถไฟฟา้หลากสี
กับราคาที่ประชาชนต้องแบกรับ

3 กุมภาพันธ์ 2564
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หัวข้อการน าเสนอ
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ค่าโดยสารรถไฟฟ้าปจัจุบันและอนาคต

ปัญหาของค่าโดยสารรถไฟฟ้าจากสัญญาสัมปทาน

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
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ค่าโดยสารรถไฟฟ้าปจัจบุัน
และอนาคต

1



โครงข่ายรถไฟฟา้ในปัจจบุันและอนาคต

สายสีชมพู
(แคราย - มีนบุรี)
เปิดให้บริการ 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

บางใหญ่

ศาลายา

พุทธมณฑลสาย 4
บางแค

ราษฎร์บูรณะ
ส าโรง

สมุทรปราการ

บางปู

สุวรรณภูมิ

ดอนเมือง

รังสิต

บางซื่อ

แคราย

ปากเกร็ด

มีนบุรี

หัวล าโพง
สยาม

พญาไท
สนามกีฬาฯ

บางขุนนนท์

ท่าพระบางหว้า
กรุงธนบุรี ช่องนนทรี

ทองหล่อ

คูคต ล าลูกกา

วัชรพล

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลาดพร้าว

ล าสาลี

หัวหมาก

ตล่ิงชัน

หมอชิต

ศูนย์วัฒนธรรมฯ
ประชาสงเคราะห์

สายสีส้ม (ตะวันออก)
(ศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี)
เปิดให้บริการ 2567
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

สายสีเหลือง
(ลาดพร้าว - ล าโรง)
เปิดให้บริการ 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

สายสีทอง
(ธนบุรี - คลองสาน)

หน่วยงานรับผิดชอบ กทม.

สายสีแดงเข้ม
(รังสิต - บางซื่อ)

เปิดให้บริการ 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟท.

ที่มา: TDRI EIS

สายสีม่วง (ใต)้
(เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ)

เปิดให้บริการ 2570
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

สายสีส้ม (ตะวันตก)
(บางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ)

เปิดให้บริการ 2569
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

เปิดให้บริการแล้ว
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
แผนในอนาคต

สายสีเขียวเข้ม
(หมอชิต – เคหะฯ 
และหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต)
หน่วยงานรับผิดชอบ กทม.

สายสีเขียวอ่อน
(สนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน
และ สะพานตากสิน - บางหว้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ กทม.

สายสีน ้าเงิน
(บางแค – หัวล าโพง

และ บางซื่อ – ท่าพระ)
หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.

สายสีม่วง 
(บางใหญ่ - บางซื่อ)

หน่วยงานรับผิดชอบ รฟม.
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อัตราคา่โดยสารรถไฟฟา้ในปัจจบุัน

โครงการรถไฟฟา้
ค่าโดยสาร

ระยะเส้นทาง (กม.) จ านวนสถานี ต่ าสุด
(บาท)

สูงสุด
(บาท)

เฉลี่ยต่อ กม.
(บาท)

สายสีเขียวส่วนหลัก 25.7 25 16 44 1.71

สายสีเขียวส่วนต่อขยาย* 42.55 34 15 45 1.06

สายสีน ้าเงินและส่วนต่อขยาย 48 38 17 42 0.88

สายสีม่วง 23 16 14 42** 1.83

ARL 28.7 8 10 45 1.57

สายสีทอง 1.88 3 15 15 7.98

สายสีชมพู 34.5 30 14 42 1.22

สายสีเหลือง 30.4 23 14 42 1.38

สายสีแดงเข้ม 41.56 13 14 42 1.01

สายสีส้ม 35.9 28 15 45 1.25เส
้นท
าง
ใน
อน
าค
ต

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
*ค่าโดยสารตามประกาศ กทม. วันที่ 15 ม.ค. 2564 มีผลบังคับใช้ 16 ก.พ. 2564
**ค่าโดยสารตามประกาศ รฟม. วันที่ 15 ม.ค. 2564 มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 2564



ตัวอย่างอัตราค่าโดยสารในอนาคต

6

ตัวอย่างการเดินทางข้ามสายจากสถานีต้นทางสายสีเขียวและสายสีน  าเงินไปยังสถานีปลายทางต่างๆ
เส้นทางที่จ านวนสถานีน้อยที่สุด

สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง จ านวนสถานี ระยะทาง (กม.)
สายรถไฟฟา้

และคา่โดยสารแตล่ะชว่ง
ค่าโดยสารรวม ค่าโดยสารเฉลีย่ตอ่ กม.

พระราม 9 ตลาดบางใหญ่ 24 34.17 80 2.34
พระราม 9 มีนบุรี 28 33.34 109 3.27
พระราม 9 แยกล าสาลี 13 15.83 65 4.11
พระราม 9 ส าโรง 13 15.08 70 4.64
พระราม 9 พหลโยธิน 59 15 17.07 70 4.10
พระราม 9 บางหว้า 15 18.05 42 2.33
สยาม ตลาดบางใหญ่ 25 31.87 107 3.36
สยาม มีนบุรี 31 34.60 113 3.27
สยาม แยกล าสาลี 18 20.45 102 4.99
สยาม ส าโรง 15 15.97 62 3.88
สยาม พหลโยธิน 59 18 18.32 74 4.04
สยาม บางหว้า 11 13.99 58 4.15

38 42

28 28 39

26 39

19 51

28 42

42

44 21 42

71 42
44 19 39

62

74

23 35

กรณีเดินทางจากสถานีสยาม – บางหว้า โดยสายสีเขียว ค่าโดยสาร 56 บาท



สถานีต้นทาง (ใจกลางเมือง)
1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
2. สยาม
3. สีลม
4. หัวล าโพง
5. ห้าแยกลาดพร้าว
6. พระราม 9

อ.บางใหญ่
เมือง
นนทบุรี

บางเขน

มีนบุรี

เมือง
สมุทรปราการ

ภาษีเจริญ

108 บาท

72 บาท

79 บาท

69 บาท

46 บาท

90 บาท 76 บาท

ค่าโดยสารเฉลีย่จากสถานี
ต้นทางและปลายทาง 

สถานีปลายทาง (นอกเมือง)
1. สถานีตลาดบางใหญ่
2. สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
3. สถานีพหลโยธิน 59
4. สถานีมีนบุรี
5. สถานีแยกส าลี
6. สถานีส าโรง
7. สถานีบางหว้า

เมื่อเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังพื นที่มีนบุรี มีค่าโดยสารเฉลี่ยสูงสุดถึง 108 บาท
รองลงมาเป็นพื นที่จังหวัดนนทบุรีและพื นที่ล าสาลี มีค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ในช่วง 72-90 บาท

แผนภาพแสดงค่าโดยสารเฉลี่ยในการเดินทางจากสถานีต้นทาง 
(ใจกลางเมือง) มายังสถานีปลายทาง (นอกเมือง)

ตัวอย่างอัตราค่าโดยสารรายพื นที่
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ปัญหาของคา่โดยสารรถไฟฟา้
จากสญัญาสมัปทาน

2



รูปแบบสญัญาสมัปทานของรถไฟฟา้ในปัจจบุัน

9

สัมปทาน Net Cost (30 ปี) เอกชนลงทุนโครงสร้างพื นฐาน

สัมปทาน Gross Cost
สัมปทาน Gross Cost

2543 2553 2564 2573 2583 2593

สัมปทาน Net Cost 1 (25 ปี)
สัมปทาน Net Cost 2 ส้าหรับงานระบบ

Net Cost 2 ขยายอายุถึง 2593

สัมปทาน Gross Cost (30 ปี)

สัมปทาน Net Cost (30 ปี)

สัมปทาน Net Cost (30 ปี)

สัมปทาน Net Cost (30 ปี)

สายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย 1

ส่วนต่อขยาย 2

สายสีน ้าเงิน
ส่วนต่อขยาย

สายสีทอง

สายสีม่วง

สายสีชมพู
สายสีเหลือง

Now

BT
S

BE
M

สายสีส้ม

สัมปทาน Gross Cost (30 ปี)

สายสีแดง

สัมปทาน Gross Cost

ปร
ะม
ูล

ปี
25
63

อยู่ระหว่างหาข้อสรุปรฟท

ที่มา: TDRI EIS

สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าอยู่ในลักษณะ Project based



สัญญาสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสเีขยีว

แนวเสน้ทางหลกั 

(2542-2572)

(2572-2585)

จ าหน่ายรายได้ค่า
โดยสารในอนาคต

ให้สัมปทาน

ว่าจ้างบริหาร
จัดการระบบ

ว่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบ ารุง

แนวส่วนต่อขยายที่ 1

(2555-2585)

น าส่งรายได้

ว่าจ้างบริหาร
จัดการระบบ

ว่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบ ารุง

น าส่งรายได้

แนวส่วนต่อขยายที่ 2

(2559-2585) มอบหมาย
บริหารจัดการ

ว่าจ้างเดินรถ
และซ่อมบ ารุง

น าส่งรายได้

ที่มา: กรุงเทพมหานคร

สัญญาสัมปทานที่แยกจากกันของสายสีเขียว ส่งผลให้
อัตราค่าโดยสารของส่วนหลักและส่วนต่อขยายต่างกัน 



ปัญหาค่าราคาโดยสารรถไฟฟา้จากสญัญาสมัปทาน

11

รูปแบบของสัญญาสัมปทานแยกจากกันแต่ละโครงการไม่เอื อต่อ
การเชื่อมค่าโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า มีราคาแพง

เงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่ต่างกันส่งผลให้เกิดการคิดค่าเข้าระบบ
ซ  าซ้อนในอนาคต เมื่อมีการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า



การก าหนดอัตราคา่โดยสารแตกตา่งกัน

12

โครงการรถไฟฟา้
อัตราคา่โดยสาร 

เริ่มต้น สูงสุด

สายสีเขียวส่วนหลัก 16 44

สายสีเขียวส่วนต่อขยาย* 15 45

สายสีน ้าเงิน 17 42

สายสีม่วง 14 42

สายสีทอง 15 15

ARL 15 45

อัตราค่าโดยสารต่้าสุดและสูงสุดแตกต่างกันท้าให้ไม่เอื อต่อการเชื่อมต่อ

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
*ค่าโดยสารตามประกาศ กทม. วันที่ 15 ม.ค. 2564 มีผลบังคับใช้ 16 ก.พ. 2564



ค่าโดยสารมรีาคาแพงเมือ่มีการคิดค่าแรกเขา้ระบบซ  าซอ้น

13

สถานีตน้ทาง สถานีปลายทาง สายรถไฟฟา้ทีเ่ชื่อมต่อ ค่าโดยสาร
ค่าโดยสาร

กรณียกเวน้ค่าแรกเขา้
สายสมีว่ง เหลือง ชมพู

ค่าโดยสาร
กรณียกเวน้ค่าแรกเขา้ทุกสาย

พระราม 9 ตลาดบางใหญ่ 80 66 66
พระราม 9 มีนบุรี 109 95 80
พระราม 9 แยกล าสาลี 65 51 51
พระราม 9 ส าโรง 70 70 55
พระราม 9 พหลโยธิน 59 70 70 55
พระราม 9 บางหว้า 42 42 42
สยาม ตลาดบางใหญ่ 107 93 78
สยาม มีนบุรี 113 99 99
สยาม แยกล าสาลี 102 88 73
สยาม ส าโรง 62 62 62
สยาม พหลโยธิน 59 74 74 74
สยาม บางหว้า 58 58 43

ตัวอย่างการยกเว้นค่าแรกเข้าเม่ือมีการเดินทางข้ามระบบ

กรณีเดินทางจากสถานีสยาม – บางหว้า โดยสายสีเขียว ค่าโดยสาร 56 บาท 
เมื่อมีการยกเว้นค่าแรกเข้าท าให้ค่าโดยสารลดลงมาก



ปัญหาการคดิคา่แรกเข้าในอนาคต

14

• ความแตกต่างการระบุเงื่อนไขเรื่องการยกเว้นค่าแรกเข้า ท าให้ผู้โดยสารจ่ายค่าแรกเข้าต่างกัน 
แม้ว่าจะลงสถานีปลายทางเดียวกัน

• ถ้าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางข้ามระบบ ผู้ที่มาจากสายสีน  าเงินจะได้รับ ยกเว้น ค่าแรกเข้า 
ขณะที่ ผู้ที่มาจากสายสีเหลืองอาจจะต้องจ่ายแรกเข้าใหม่ เพราะ สัญญาสายสีน  าเงินไม่ได้ระบุ 
การยกเว้นค่าแรกเข้าแก่ผู้ที่เดินทางข้ามระบบ 

ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 14 บาท จ่ายค่าแรกเข้า 14 บาท

สายสีน ้าเงิน
จ่ายค่าแรกเข้า 16 บาท สายสีเหลือง

สถานีปลายทาง

อาจจะไมไ่ดร้บัยกเวน้คา่แรกเขา้ 16 บาท?

ตัวอย่าง: เดินทางข้ามระบบระหว่าง สายสีเหลือง/ชมพู กับ สายสีน ้าเงิน



โครงสรา้งตน้ทนุ

BTS BEM

ต้นทุน
การด าเนินงาน

ต้นทุน
งานระบบรถไฟฟา้

ต้นทุน
โครงสรา้งพื นฐาน

การก าหนดราคา

(ส่วนหลัก) (ส่วนหลัก)

รัฐอุดหนุน

ค่าโดยสารของรถไฟฟา้ก าหนดจากตน้ทนุและรายรบัรวม

ต้นทุนรวม:
• ต้นทุนโครงสร้างพื นฐาน 

(Infrastructure Cost)
• ต้นทุนงานระบบรถไฟฟ้า (M&E: Mechanical 

and Electrical Equipment Cost)
• ต้นทุนการด าเนินงาน (Operating Cost)

การก าหนดอัตราค่าโดยสาร 
มาจากการค านวณต้นทุน

และรายรับรวม ซึ่งมีความแตกต่าง
ตามสัญญาสัมปทาน

ท าให้อัตราค่าโดยสารที่ค านวณ
แตกต่างกันออกไป

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

รัฐอุดหนุน

รายรับรวม:
• รายรับจากการขายตั๋วโดยสาร
• รายรับจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
• รายรับท่ีมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
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มีเพดานราคาเมื่อเดินทางมากกว่าหรือเท่ากับ 12 สถานี

ส่วนหลัก
(หัวล าโพง-บางซื่อ)

ส่วนต่อขยาย 1
(หัวล าโพง-หลักสอง)

ส่วนต่อขยาย 2
(บางซื่อ-ท่าพระ)

โครงข่าย (พ.ศ. 2565) จะมีทั งสิ น 38 สถานี ระยะทาง 47 กม.
แต่อัตราค่าโดยสารมีเพดานราคาตั งแต่ 12 สถานี

อัตราค่าโดยสารคาดการณ์ปี พ.ศ. 2565 เมื่อเปิดใช้สถานี 38 สถานี ใช้สูตรปรับอัตราค่าโดยสารและโครงสร้างค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานเดิม

ค่าแรกเข้าสูงและค่าโดยสาร
เพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว

โครงสรา้งค่าโดยสารไมส่ะท้อนระยะทาง

อัตราค่าโดยสาร

จ านวนสถานี

ตัวอย่าง: โครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน



17

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3



แนวทางการปรบัปรงุ แก้ไขอตัราค่าโดยสาร

ยกเว้นค่าแรกเข้าทุกโครงการ 
และก้าหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดยกเว้นค่าแรกเข้าทุกโครงการ

• หากรัฐบาลแก้ไขสัญญาสัมปทาน ก็จะต้องชดเชย
ให้ผู้ประกอบการเอกชนตามเท่าที่แก้ไข

• หากไม่แก้ไขสัญญาสัมปทานก็จะต้องชดเชยค่าแรก
เข้าให้กับผู้ประกอบการเอกชน

ข้อด:ี อัตราค่าโดยสารถูกลงทั งระบบและเกิดความ
สับสนน้อย

ข้อเสยี: รัฐบาลจะต้องชดเชยให้เอกชนเท่าที่เอกชน
เสียประโยชน์ตามสัมปทานเดิม

• หากรัฐบาลแก้ไขสัญญาสัมปทานก็จะต้องชดเชย
ให้ผู้ประกอบการเอกชนตามเท่าที่แก้ไข

• หากไม่แก้ไขสัญญาสัมปทานก็จะต้องชดเชยค่าแรก
เข้ารวมถึงค่าโดยสารส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการ
เอกชน

ข้อด:ี อัตราค่าโดยสารถูกที่สุด เมื่อเทียบกับกรณี
อื่นๆ และค่าโดยสารจะเป็นระบบ เกิดความสับสนน้อย

ข้อเสยี: รัฐบาลจะต้องชดเชยให้เอกชนเท่าที่เอกชน
เท่าที่เอกชนเสียประโยชน์ตามสัมปทานเดิม
(มากกว่าแนวทางที่ 1)

แนวทางที ่1 แนวทางที ่2
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เป้าหมาย
• ค่าแรกเข้า

• ค่าโดยสารสะท้อน
ระยะทางที่แท้จริง

• ค่าโดยสารสูงสุด

ทางแก้ไข 1:
แยกค่าโดยสารออกจาก
สัญญาสมัปทานทกุ
สัญญา และใชค้า่โดยสาร
ร่วม (Common Fare 
Table) แทน

• หน่วยก ากบัดแูล (ขร.) :
ท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแล
ค่าโดยสารและก าหนด
เพดานสูงสุดค่าโดยสาร

ทางแก้ไข 2:
ให้ทุกสญัญาสมัปทานใช ้
fare table เหมอืนกัน

• ผู้ประกอบการ : แบ่งรายได้
กันโดยมีความตกลงอย่าง
ชัดแจ้งในสัญญาสัมปทาน
ให้แบ่งรายได้ตามสัดส่วน
ของการเดินทาง

• รัฐ: อาจ subsidy ส่วน
ต่างจากการก าหนดเพดาน
ราคาโดยอาจใช้รูปแบบ
กองทุน (ตัวอย่างสิงคโปร์)


