
การสัมมนารับฟ�งความคิดเห็นจากภาคเอกชน 
(MARKET SOUNDING) ครั้งท่ี 1
โครงการศึกษา ทบทวน และว�เคราะห�
ความเหมาะสมของโครงการ จัดทําเอกสาร
ประกวดราคาและการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการร�วมลงทุน 
ระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง

(สายสีแดง)



 โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีแดง) เป็็น
โครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่่งมวลชนเขตกรุงเทพมหานคร
และป็ริมณฑล (M-Map) และแนวทางการพัฒนาระบบขนส่่ง
มวลชนทางราง ภายใต้ยุทธศาส่ตร์การพัฒนาโครงส่ร้างพ้�นฐาน 
ด้้านคมนาคมขนส่่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มีทั�งหมด้ 
2 เส้่นทาง ค้อ รถไฟชานเม้องส่ายสี่แด้งเข้ม เป็็นเส้่นทางหลัก 
ในแนวเหนือ-ใต้ และรถไฟชานเม้องส่ายสี่แด้งอ่อน เป็็นเส้่นทางหลัก 
ในแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ้�อรองรับการเดิ้นทางของผ้้โด้ยส่าร 
บริเวณพ้�นที�ป็ริมณฑลเข้าส่้่พ้�นที�กรุงเทพมหานครชั�นในและ 
เช้�อมต่อการเดิ้นทางกับรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชน รถไฟทางไกล และ
รถไฟความเร็วส้่ง ได้้อย่างส่ะด้วก รวด้เร็ว และป็ลอด้ภัย 

 โครงการได้้พิจารณารวมค่าผันผวนของแหล่งเงินและป็รับป็รุงม้ลค่าการลงทุนในโครงการรถไฟชานเม้อง (ส่ายสี่แด้ง) 
ทั�ง 6 เส้่นทาง โด้ยมมีล้ค่าการลงทุน ด้งันี�

 โครงการมแีผนการด้�าเนนิงานศกึษา ทบทวน และวเิคราะห์ความเหมาะส่มของโครงการ จดั้ท�าเอกส่ารป็ระกวด้ราคา และ 
การด้�าเนนิงานตามพระราชบัญญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบรถไฟชานเม้อง (ส่ายส่แีด้ง) และ
ขอบเขตการศกึษา ดั้งนี�

เดิินหน้าพััฒนาระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีแดง) 
เชื่่�อมโยงการเดิินทางจากปริมณฑลสู่่�ใจกลางเม่อง

ม่ลค�าการลงทุน

ในโครงการรถไฟชานเมืือง (สายสีแดง) 
 การรถไฟแห่งป็ระเทศไทย (รฟท.) จงึได้้ด้�าเนนิโครงการ
ศกึษาความเหมาะส่มด้้านธุรกจิและการลงทุนโครงการระบบรถไฟ
ชานเม้อง (ส่ายสี่แด้ง) เพ้�อก�าหนด้รป้็แบบการลงทุน แนวทาง 
การบรหิารการเด้นิรถและซ่่อมบ�ารงุ รวมถงึการบรหิารส่ถานีกลาง
บางซ้่�อและส่ถานีในโครงข่ายรถไฟฟ้าส่ายส่แีด้งตลอด้แนวเส้่นทาง 
โด้ยเปิ็ด้โอกาส่ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกบัรัฐ (PPP: Public-Private 
Partnerships) ตามพระราชบัญญตักิารร่วมลงทุนระหว่างรฐัและ
เอกชน พ.ศ. 2562 เป็็นการลด้ภาระการลงทุนภาครัฐ  ขบัเคล้�อน
การพัฒนาโครงการรถไฟชานเม้อง (ส่ายส่ีแด้ง) อย่างต่อเนื�อง 
ส่ร้างป็ระโยชน์ให้แก่ป็ระเทศชาติและป็ระชาชนอย่างยั�งย้น

สถานีกาญจนาภิเษก

สถานีบ�านฉิมพลี

สถานีศาลายา
สถานียมราช

สถานีจรัญสนิทวงศ�

สถานีตลาดน้ำตลิ�งชัน

สถานีศิร�ราช

1
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)

15.3 กม.

2
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซื่อ-รังสิต (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)

26.3 กม.

3

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
ช่วงบางซือ่-พญาไท-มกักะสัน-หัวหมาก 
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่-หัวล�าโพง 
(Missing Link)

25.9 กม.

4
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม 
ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

8.8 กม.

5

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี 
(สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-
กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

14.8 กม.

6
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน 
ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

5.7 กม.

มูลค�าลงทุนงานเพ��มเติมมูลค�าลงทุนงานโยธา
งานระบบ  และจัดหาขบวนรถ

มูลค�าลงทุนการดำเนินงาน
  และบำรุงรักษา

ลงทุนไปแล�ว  108,833.01 ล�านบาท

• ช�วงบางซื่อ-รังสิต
• ช�วงบางซื่อ-ตลิ�งชัน
กำลังจะลงทุน  79,322.57 ล�านบาท

• ช�วงบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
• ช�วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร� รังสิต
• ช�วงตลิ�งชัน-ศาลายา
• ช�วงตลิ�งชัน-ศิร�ราช

กำลังจะลงทุน
• ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
• ช่วงบางซื่อ-รังสิต
• ช่วงบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
• ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
• ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา
• ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

กำลังจะลงทุน
• ช�วงบางซื่อ-ตลิ�งชัน
• ช�วงบางซื่อ-รังสิต
• ช�วงบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
• ช�วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร� รังสิต
• ช�วงตลิ�งชัน-ศาลายา
• ช�วงตลิ�งชัน-ศิร�ราช

188,155.58 ล�านบาท 131,073.74 ล�านบาท 21,044 ล�านบาท

แผนการด�าเนินงานและขอบเขตการศึกษา
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การศึกษา ทบทวน ว�เคราะห�และปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม

การรวบรวมและปรับปรุงแบบแนวเขตทาง ประมาณราคา และจัดทําข�อมูลสําหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การดําเนินงาน Market Sounding การดําเนินงาน Market Sounding 

การจัดทําแบบแนวคิดเบื้องต�น และร�างประกาศเชิญชวน ร�างเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และร�างสัญญาร�วมลงทุน

สนับสนุน รฟท. นําเสนอโครงการ และจัดทํารายละเอียดอื่นๆ ตามขั้นตอนการอนุมัติโครงการ PPP

การเผยแพร�ข�อมูลโครงการและรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน
Orientation Seminar1Orientation Seminar1

Inception ReportInception Report Draft FS/PPP ReportDraft FS/PPP ReportPrograss ReportPrograss Report
Final FS/PPP ReportFinal FS/PPP Report

Market Sounding1 Market Sounding1 Market Sounding2Market Sounding2

100%100%

Draft PPP Draft PPP Final RFPFinal RFP

การศึกษาและจัดทําข�อกําหนดด�านสิ�งแวดล�อม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ�ามี)การศึกษาและจัดทําข�อกําหนดด�านสิ�งแวดล�อม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ�ามี)

โครงการระบบรถไฟชานเมือืง (สายสีแดง) ป็ระกอบด้้วยโครงการย่อย 6 เส่้นทาง ด้ังนี�
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2 3การสััมมนารับฟัังความคิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั�งที่่� 1 โครงการระบบรถไฟัชานเมือง (สัายสั่แดง)



 โครงการจะด้�าเนินการศึกษา เพ้�อจัด้แผนการเด้ินรถเบ้�องต้น (System Operation Plan) ที�ส่ามารถตอบส่นอง 
ความต้องการในการเด้ินทางได้้เพียงพอ และส่อด้คล้องกับระบบการเด้ินรถเด้ิมที�มีอย้่ ครอบคลุมการเด้ินรถไฟทุกป็ระเภทของ 
รฟท. ที�จ�าเป็็นจะต้องใช้ทางวิ�งร่วมกัน (Shared Track) โด้ยพจิารณาการจัด้ช่วงการเด้นิรถ (Time Slot) เพ้�อไม่เกดิ้ความซ่��าซ้่อน 
แบ่งร้ป็แบบการเด้ินรถไป็ตามลักษณะการด้�าเนินโครงการเป็็น 3 ระยะ

 จากการศึกษา โครงการได้ป้็ระมาณการจ�านวนผ้้โด้ยส่าร (Rider Forecast) ในระบบรถไฟชานเมือืง (สายสแีดง)
ทั�ง 6 เส่้นทางได้้ด้ังนี�

จดัช่วงการเดนิรถ (Time Slot) เต็มประสู่ิทธิภาพั
สู่ร้างความคุ้มค�าให้โครงการรถไฟชานเมืือง (สายสีแดง)

ระยะที่ 1 : โครงการระบบรถไฟชานเม้อง (ส่ายส่ีแด้ง)  
ช่วงบางซ้่�อ-รงัส่ติ และช่วงบางซ้่�อ-ตลิ�งชนั รป้็แบบการเดิ้นรถ
ของโครงการจะมีช่วงที�ให้บริการขนานกับเส่้นทางการเดิ้นรถ
ของ รฟท. ในส่่วนของรถธรรมด้าและรถชานเม้องบริเวณ 
ช่วงส่ถานีด้ังกล่าว

ระยะที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเม้อง (ส่ายส่ีแด้ง)  
ส่่วนต่อขยาย ช่วงรังส่ิต-มธ. ศ้นย์รังส่ิต ช่วงตลิ�งชัน-ศิริราช 
ช่วงตลิ�งชัน-ศาลายา ช่วงบางซ่้�อ-หัวหมาก และช่วงบางซ่้�อ-
หัวล�าโพง ในระยะการเป็ิด้ส่่วนต่อขยายช่วงต่างๆ อาจมี 
การป็รับเป็ลี�ยนร้ป็แบบการเด้ินรถชานเม้องในพ้�นที�กรุงเทพฯ 
ของ รฟท. บางส่่วนในช่วงส่ถานีที�ให้บริการซ่��าซ่้อนกับ 
ส่ถานีของโครงการ และหร้ออาจจะจอด้ให้บริการที�ส่ถานี 
เช้�อมต่อหลักเท่านั�น 

ระยะที่ 3 : โครงการระบบรถไฟชานเม้อง (ส่ายส่ีแด้ง)  
ส่่วนต่อขยาย ด้�าเนินการแล้วเส่ร็จ การเด้ินรถจะเป็็น 
การให้บริการระบบรถไฟชานเม้องในพ้�นที�กรุงเทพฯ และ
ป็ริมณฑลเตม็ร้ป็แบบ มีส่ถานศ้ีนย์กลางร่วมกบั รฟท. ที�ส่ถานี
กลางบางซ้่�อ ซ่ึ�งโครงการจะมารับช่วงต่อการให้บริการ 
รถชานเม้องจาก รฟท. ทั�งหมด้ 

ศกึษาประมืาณการจ�านวนผ้่โดิยสู่าร (Ridership Forecast)
เพัื�อการพััฒนาโครงการอย�างเหมาะสู่ม

ช�วง
รังสิต-มธ. 29,900

139,900

23,500

44,400

15,200

160,200

70,900

26,000

47,900

72,390

26,670

31,900

ช�วง
บางซื่อ-รังสิต

ช�วงตลิ�งชัน
-ศาลายา

ช�วงบางซื่อ
-หัวลำโพง

51,800

17,300

17,400

ช�วงบางซื่อ-
พญาไท-มักกะสัน

ช�วง
ตลิ�งชัน-ศิร�ราช

ช�วงบางซื่อ
-ตลิ�งชัน

ช�วงมักกะสัน
-หัวหมาก

37,200

189,400

78,200

34,300

59,300

59,000

22,400

20,600

44,500

218,400

86,500

37,300

74,400

61,400

24,700

25,000

54,800 64,100

267,800

105,400

45,100

105,800

74,500

35,400

31,900

240,600

97,200

38,800

89,900

68,400

30,600

28,300

70,780 78,140

326,450

128,490

54,980

128,970

90,820

43,160

38,890

295,680

116,380

49,800

116,820

82,260

39,090

35,230

86,280 95,250 95,250 116,110

485,090

190,920

81,700

191,650

134,950

64,130

57,790

439,360

172,920

74,000

173,580

122,230

58,080

52,340

397,940

156,620

67,020

157,220

110,710

52,610

47,410

360,430

141,860

60,700

142,400

100,270

47,650

42,940
 

ปร�มาณผู�โดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)เส�นทาง
รถไฟฟ�า 2564 2569 2571 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620
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99,06099,060

2564 2569 2571 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620

252,900252,900

423,400423,400
500,400500,400

572,200572,200
648,600648,600

730,000730,000
806,000806,000

889,900889,900

982,530982,530

1,084,7801,084,780

1,197,6801,197,680

1,322,3401,322,340

2565

99,060
คน-เที่ยว/วัน

2569

252,900
คน-เที่ยว/วัน

2571

423,400
คน-เที่ยว/วัน

2575

500,400
คน-เที่ยว/วัน

2580

572,200
คน-เที่ยว/วัน

2585

648,600
คน-เที่ยว/วัน

2590

730,000
คน-เที่ยว/วัน

2595

806,000
คน-เที่ยว/วัน

2600

889,900
คน-เที่ยว/วัน

2605

982,530
คน-เที่ยว/วัน

2610

1,084,780
คน-เที่ยว/วัน

2615

1,197,680
คน-เที่ยว/วัน

2620

1,322,240
คน-เที่ยว/วัน

4 5การสััมมนารับฟัังความคิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั�งที่่� 1 โครงการระบบรถไฟัชานเมือง (สัายสั่แดง)



รังสิต-ม.ธรรมศาสตร� รังสิต

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

ตลิ�งชัน-ศาลายา

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

ตลิ�งชัน-ศิร�ราช

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

90.36% 9.64%

90.36% 9.64%

90.36% 9.64%

ช�วง
สัดส�วนการลงทุน

FIRR (%) NPV (ล�านบาท) B/C Ratio

รัฐ เอกชน

ผลตอบแทนโครงการ 

IRR (%) NPV (ล�านบาท) B/C Ratio Payback Period

-0.54% (159,154.49) 0.44

ผลตอบแทนโครงการ 8.62% 9,670.51 1.08 29

ช�วง
สัดส�วนการลงทุน

รัฐ เอกชน

บางซื่อ-ตลิ�งชัน

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

บางซื่อ-รังสิต

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

บางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก

การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

โครงสร�างพ�้นฐาน

โครงสร�างระบบราง

งานระบบรถไฟฟ�า

การจัดซื้อขบวนรถ

ค�าดำเนินงานและบำรุงรักษา

การลงทุนเพ��มเติม

100% 0%

100%

90.36%

0%

9.64%

 โครงการจะด้�าเนินการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ด้้านเศรษฐกิจและเงิน โด้ยผลการวิเคราะห์แส่ด้งส่ัด้ส่่วนการลงทุนที� 
เหมาะส่มระหว่างรัฐและเอกชน เป็็นด้ังนี�

พิจารณาระยะเวลาร่วมลงทุนที� 50 ป็ี โครงการฯ มีผลตอบแทนทางการเงินในภาพรวมทั�ง 6 โครงการ ด้ังนี�

ส่�าหรับร้ป็แบบการลงทุนที�แบ่งส่ัด้ส่่วนการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้ังที�กล่าวไป็ข้างต้น มีผลตอบแทนทางการเงิน 
ด้ังนี�

การศกึษาวิเคราะห์์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
เพืั�อการลงทนุระหว�างรัฐและเอกชื่นอย�างเหมาะสู่ม
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ศึกษาแนวทางการลงทุน
เพัื�อเปิดิโอกาสู่ให้เอกชื่นเข้าร�วมลงทุน
 โครงการได้้วิเคราะห์และศึกษาร้ป็แบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที�เหมาะส่มในการด้�าเนินงานโครงการ
รถไฟชานเมืือง (สายสีแดง) โด้ยการเป็ิด้โอกาส่ให้เอกชนเข้าร่วมด้�าเนินงานดั้งกล่าว จะมีรูปแบบการให้้ 
ผลตอบแทนแก่เอกชน จะแบ่งออกเป็็น 3 ลักษณะ ดั้งนี�

 โครงการจะจัด้ท�ารายงานผลกระทบด้านส่�งแวดล้อมื (EIA: Environmental Impact Assessment) ใหม่ 
ในกรณีที�มีรายละเอียด้โครงการที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จากรายงานผลกระทบด้้านส่ิ�งแวด้ล้อมเด้ิม และจะด้�าเนินกระบวนการมี 
ส่่วนร่วมของป็ระชาชนตามแนวทางการด้�าเนินการมีส่่วนร่วมของป็ระชาชนในกระบวนการจัด้ท�ารายงานการป็ระเมิน 
ผลกระทบส่ิ�งแวด้ล้อมของส่�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิ�งแวด้ล้อม เพ้�อเผยแพร่และรับฟังความคิด้เห็น 
ของป็ระชาชน และส่่งเส่ริมให้การด้�าเนินงานเป็็นไป็อย่างมีป็ระส่ิทธิภาพ และส่ร้างผลกระทบต่อส่ิ�งแวด้ล้อมและป็ระชาชน
น้อยที�สุ่ด้ โด้ยมีรายละเอียด้ในการด้�าเนินงาน ด้ังนี� 

Net Cost Gross Cost Modified Gross Cost

เอกชน รัฐ 

ค�าใช�จ�าย

รายได�ค�าโดยสาร+
รายได�จากกิจกรรม

เชิงพาณิชย� 

ส�วนแบ�ง
รายได� 

โครงการ 

กา
รด

ำเ
นิน

งา
น เอกชน รัฐ 

ค�าใช�จ�าย

รายได�ค�าโดยสาร+
รายได�จากกิจกรรม

เชิงพาณิชย� 

ค�าจ�าง

โครงการ 

เอกชน รัฐ 

ค�าใช�จ�าย

รายได�ค�าโดยสาร+
รายได�จากกิจกรรม

เชิงพาณิชย� 

ค�าจ�าง+โบนัส

โครงการ 

1

PPP 11 PPP 22 PPP 33

2 3

เง�่อนไข
Public-Private Partnership Schemes

Net Cost Gross Cost Modified 
Gross Cost

การจัดเก็บรายได� เอกชน

เอกชน

เอกชนจ�าย
ค�าสัมปทานให�รัฐ 

(หร�อรับเง�นสนับสนุน)

รัฐจ�ายค�าเดินรถ
อัตราคงที่

รัฐจ�ายค�าเดินรถ
อัตราคงที่ +โบนัส

รัฐ

เอกชน

รัฐ

เอกชนดำเนินการเดินรถและซ�อมบำรุง 

การจ�ายผลตอบแทนและค�าจ�าง

ค�าจัด
กรรมสิทธิ์ 

ที่ดิน

โครงการ

รัฐบาล เอกชน 

ค�าก�อสร�าง
งานโยธา

ค�างานระบบ
รถไฟฟ�า

และเคร�อ่งกล

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ�า 

ค�าจัด
กรรมสิทธิ์ 

ที่ดิน

โครงการ

รัฐบาล เอกชน 

ค�าก�อสร�าง
งานโยธา

ค�างานระบบ
รถไฟฟ�า

และเคร�อ่งกล

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ�า 

ค�าจัด
กรรมสิทธิ์ 

ที่ดิน

โครงการ

รัฐบาล เอกชน 

ค�าก�อสร�าง
งานโยธา

ค�างานระบบ
รถไฟฟ�า

และเคร�่องกล

การจัดหา
ขบวน

รถไฟฟ�า 

ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมื
ให้สู่อดิคล้องกับการพััฒนาโครงการ

การจัดทำรายงาน EIA 
กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

กรณีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ ไม�กระทบต�อสาระสำคัญ
ของรายงาน EIA เดิม 

หน�วยงานอนุมัติ/อนุญาต/เจ�าของโครงการ
รับจดแจ�งการปรับปรุงแก�ไขรายละเอียดโครงการ 
ให�เป�นไปตามเกณฑ�และเง�่อนไขที่กำหนด 

หน�วยงานอนุมัติ/อนุญาต/เจ�าของโครงการ
จัดส�งรายงานการปรับปรุงแก�ไขรายละเอียด
โครงการให� สผ.

กรณีโครงการที่ไม�ต�อง
เสนอคณะรัฐมนตร� 
เห็นควรเป�นอำนาจ

การพ�จารณาของ คชก. 

กรณีโครงการที่ต�อง
เสนอคณะรัฐมนตร� 
ให� คชก. และ กก.วล 

พ�จารณาความเห็นชอบ 
ก�อนนำเสนอคณะรัฐมนตร�
เพ�่อประกอบการพ�จารณา

จัดทำสำเนาส�ง สผ. เพ�่อทราบ

กรณีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ อาจกระทบต�อสาระสำคัญ
ของรายงาน EIA เดิม 
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 2564 2565  2566 2567  2568 2569  2570 2571 2572 258X 2599-
2619

การดําเนินงานโครงการ 
• การจัดทํารายงานว�เคราะห�โครงการ 
• การสรรหาเอกชนร�วมลงทุน

Time Line

โครงการสายสีแดง ก�อสร�างแล�วเสร็จ 
• ช�วงบางซื่อ-รังสิต 
• ช�วงบางซื่อ-ตลิ�งชัน

โครงการสายสีแดง ส�วนต�อขยาย 
• ช�วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร� ศูนย�รังสิต 
• ช�วงตลิ�งชัน-ศาลายา 
• ช�วงตลิ�งชัน-ศิร�ราช

โครงการสายสีแดง ส�วนต�อขยาย 
• ช�วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก
 และช�วงบางซ่ือ-หัวลำโพง

Study

Operation by SRTET

Rolling Stock 
& Trial Run

Rolling Stock 
& Trial Run

Construction

Construction

Operation by Private Sector

Operation by Private Sector

Operation by Private Sector

PPP
Selection

Due
Diligence

12 เดือน (มิ.ย. 2564-พ.ค. 2565)

14 เดือน (มิ.ย. 2565-ก.ค. 2566)

12 เดือน (ก.ค. 2566-มิ.ย. 2567)  

36 เดือน 
(ส.ค. 2566-ก.ค. 2569)

12+6 เดือน 

12+6 เดือน 
54 เดือน 
(ส.ค. 2566-ม.ค. 2571)

30-50 ป� (1)

28.5-48.5 ป� (1)

57 เดือน > 30-50 ป� (1)

เป�ดให�บร�การ
เดือน ต.ค. 2564 

เอกชนบร�หารสถานี พัฒนาพ�้นที่พาณิชย�
และดำเนินงาน O&M ปลายป� 2567

เป�ดให�บร�การปลายป� 2569

เป�ดให�บร�การต�นป� 2571

หมายเหตุ :
   (1) ระยะเวลาการดำเนินการจะเป�นไปตามผลการว�เคราะห�ด�านการเง�น (กำลังดำเนินการ)

การประกาศ

เชิญชวนและ

ขายซองเอกสาร

ประกวดข�อเสนอ

เอกชนจัดเตร�ยม

เอกสารและ

ยื่นข�อเสนอ

ประเมินข�อเสนอ

ของเอกชนและ

การเจรจาต�อรอง

 เอกสารคัดเลือกเอกชน ประกอบด�วย

เอกสารแนะนำการจัดทำข�อเสนอ
(Instruction to Tenderer)

ร�างสัญญาสัมปทาน
(Concession Agreement)

ข�อกำหนดของงานออกแบบและก�อสร�าง
(Outline Specification)

ข�อกำหนดของผู�ว�าจ�าง
(Employer’s Requirement)

ข�อกำหนดงานให�บร�การเดินรถและบำรุงรักษา
(O&M Requirements)

การขออนุมัติ

ร�างสัญญา

ร�วมลงทุน และ

ผลการคัดเลือก

Volume

2

Volume

4

แบบรูปประกวดข�อเสนอ
(Conceptual Drawing for Tender)

Volume

6

Volume

5

Volume

3

Volume

1

 แผนการด้�าเนินงานโครงการ กรณีเอกชนร่วมลงทุนในงานก่อส่ร้างงานโยธาติด้ตั�งงานระบบ จัด้หาขบวนรถ รวมถึง 
ด้�าเนินการและบ�ารุงรักษา มีด้ังนี�

แผนการด�าเนนิงานศกึษา
การร�วมลงทุนฯ โครงการระบบรถไฟชื่านเม่อง (สู่ายสู่ีแดิง)

ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมืลงทุนฯ
 ในกระบวนการคัด้เล้อกเอกชนร่วมลงทุนฯ จะใช้เวลาป็ระมาณ 14 เด้้อน โด้ยมีขึ�นตอนในการด้�าเนินการ ดั้งนี�
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