การสัมมนารับฟ�งความคิดเห็นจากภาคเอกชน
(MARKET SOUNDING) ครั้งที่ 1
โครงการศึกษา ทบทวน และว�เคราะห
ความเหมาะสมของโครงการ จัดทําเอกสาร
ประกวดราคาและการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง)

เดิินหน้้าพััฒนาระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)
เชื่่�อมโยงการเดิินทางจากปริิมณฑลสู่่�ใจกลางเมืือง

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง) เป็็ น
โครงการตามแผนแม่่บทระบบขนส่่งมวลชนเขตกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล (M-Map) และแนวทางการพััฒนาระบบขนส่่ง
มวลชนทางราง ภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์การพััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐาน
ด้้านคมนาคมขนส่่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มีีทั้้�งหมด
2 เส้้นทาง คืือ รถไฟชานเมืืองสายสีีแดงเข้้ม เป็็นเส้้นทางหลััก
ในแนวเหนืือ-ใต้้ และรถไฟชานเมืืองสายสีีแดงอ่่อน เป็็นเส้้นทางหลััก
ในแนวตะวัันออก-ตะวัันตก เพื่่อ� รองรัับการเดิินทางของผู้้โ� ดยสาร
บริิเวณพื้้�นที่่�ปริิมณฑลเข้้าสู่่�พื้�้นที่่�กรุุงเทพมหานครชั้้�นในและ
เชื่่อ� มต่่อการเดิินทางกัับรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน รถไฟทางไกล และ
รถไฟความเร็็วสููง ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว และปลอดภััย

การรถไฟแห่่งประเทศไทย (รฟท.) จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการ
ศึึกษาความเหมาะสมด้้านธุุรกิิจและการลงทุุนโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืือง (สายสีีแดง) เพื่่�อกำำ�หนดรููปแบบการลงทุุน แนวทาง
การบริิหารการเดิินรถและซ่่อมบำำ�รุุง รวมถึึงการบริิหารสถานีีกลาง
บางซื่่อ� และสถานีีในโครงข่่ายรถไฟฟ้้าสายสีีแดงตลอดแนวเส้้นทาง
โดยเปิิดโอกาสให้้เอกชนเข้้าร่่วมลงทุุนกัับรััฐ (PPP: Public-Private
Partnerships) ตามพระราชบััญญััติกิ ารร่่วมลงทุุนระหว่่างรััฐและ
เอกชน พ.ศ. 2562 เป็็นการลดภาระการลงทุุนภาครััฐ ขัับเคลื่่อ� น
การพััฒนาโครงการรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง) อย่่างต่่อเนื่่�อง
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ประเทศชาติิและประชาชนอย่่างยั่่�งยืืน

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ประกอบด้วยโครงการย่อย 6 เส้นทาง ดังนี้
1
2
3

4

5
6

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ-รังสิต (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน
ช่วงบางซือ่ -พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ -หัวล�ำโพง
(Missing Link)
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี
(สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวยกฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน
ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช

มูลค่าการลงทุน

ในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

โครงการได้พิจารณารวมค่าผันผวนของแหล่งเงินและปรับปรุงมูลค่าการลงทุนในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ทัง้ 6 เส้นทาง โดยมีมลู ค่าการลงทุน ดังนี้
มูลคาลงทุนงานโยธา
มูลคาลงทุนการดำเนินงาน
มูลคาลงทุนงานเพ��มเติม
งานระบบ และจัดหาขบวนรถ
และบำรุงรักษา
ลงทุนไปแลว

108,833.01 ลานบาท

• ชวงบางซื่อ-รังสิต
• ชวงบางซื่อ-ตลิ�งชัน

กำลังจะลงทุน
•
•
•
•

79,322.57 ลานบาท

ชวงบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
ชวงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร รังสิต
ชวงตลิ�งชัน-ศาลายา
ชวงตลิ�งชัน-ศิร�ราช

188,155.58 ลานบาท

กำลังจะลงทุน
•
•
•
•
•
•

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

กำลังจะลงทุน
•
•
•
•
•
•

ชวงบางซื่อ-ตลิ�งชัน
ชวงบางซื่อ-รังสิต
ชวงบางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
ชวงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร รังสิต
ชวงตลิ�งชัน-ศาลายา
ชวงตลิ�งชัน-ศิร�ราช

131,073.74 ลานบาท

21,044 ลานบาท

15.3 กม.
26.3 กม.
4

25.9 กม.

แผนการด�ำเนินงานและขอบเขตการศึกษา

8.8 กม.

2

14.8 กม.

โครงการมีแผนการด�ำเนินงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ จัดท�ำเอกสารประกวดราคา และ
การด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการระบบรถไฟชานเมอื ง (สายสีแดง) และ
ขอบเขตการศึกษา ดังนี้

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565

5.7 กม.

Inception Report

Prograss Report

Draft FS/PPP Report
Final FS/PPP Report

การศึกษา ทบทวน ว�เคราะหและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม
Orientation Seminar1
การเผยแพรขอมูลโครงการและรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชน
การศึกษาและจัดทําขอกําหนดดานสิ�งแวดลอม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถามี)

5
สถานีศาลายา
สถานีกาญจนาภิเษก
สถานีบานฉิมพลี
สถานีตลาดน้ำตลิ�งชัน

1
6

สถานีจรัญสนิทวงศ

สถานียมราช
สถานีศิร�ราช

3

3

100%
การรวบรวมและปรับปรุงแบบแนวเขตทาง ประมาณราคา และจัดทําขอมูลสําหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Draft PPP
Final RFP
การจัดทําแบบแนวคิดเบื้องตน และรางประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน
Market Sounding1
Market Sounding2
การดําเนินงาน Market Sounding
การดําเนินงาน Market Sounding
สนับสนุน รฟท. นําเสนอโครงการ และจัดทํารายละเอียดอื่นๆ ตามขั้นตอนการอนุมัติโครงการ PPP

2

การสััมมนารัับฟัังความคิิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้้�งที่่� 1

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

3

ศึกษาประมาณการจ�ำนวนผู้โดยสาร (Ridership Forecast)
Passengers-trip/Day

เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างเหมาะสม
เสนทาง
รถไฟฟา

1,322,340

1,197,680
ปร�มาณผูโดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)
1,084,7802610 2615 2620
2564 2569 2571 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605

982,530
ชวง
44,500
31,900
29,900
37,200
54,800
64,100
70,780
78,140
86,280 95,250 95,250 116,110
รังสิต-มธ.
889,900
ชวง
806,000295,680
267,800
326,450 360,430 397,940 439,360 485,090
บางซื่อ-รังสิต 72,390 139,900 160,200 189,400 218,400 240,600
730,000
ชวงบางซื่อ
648,600 97,200 105,400 116,380 128,490 141,860 156,620 172,920 190,920
70,900 78,200 86,500
-หัวลำโพง
572,200
ชวงตลิ�งชัน
500,400
23,500
26,000 34,300 37,300 38,800 45,100 49,800 54,980 60,700 67,020 74,000 81,700
-ศาลายา
423,400
ชวงบางซื่อ 26,670 44,400 47,900 59,300 74,400 89,900 105,800 116,820 128,970 142,400 157,220 173,580 191,650
-ตลิ�งชัน 252,900
ชวงบางซื่อ51,800 59,000 61,400 68,400 74,500 82,260 90,820 100,270 110,710 122,230 134,950
พญาไท-มั99,060
กกะสัน
ชวงมักกะสัน
17,300 22,400 24,700 30,600 35,400 39,090 43,160 47,650 52,610 58,080 64,130
-หัวหมาก
2564 2569 2571 2575 2580 2585 2590 2595 2600 2605 2610 2615 2620
ชวง
15,200 17,400 20,600 25,000 28,300 31,900 35,230 38,890 42,940 47,410 52,340 57,790
ตลิ�งชัน-ศิร�ราช

จากการศึึกษา โครงการได้้ประมาณการจำำ�นวนผู้้โ� ดยสาร (Rider Forecast) ในระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)
ทั้ง 6 เส้นทางได้ดังนี้

99,060

252,900 423,400 500,400 572,200 648,600 730,000

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

2565

2569

2571

2575

2580

2585

2590

จัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เต็มประสิทธิภาพ
สร้้างความคุ้้�มค่่าให้้ โครงการรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

โครงการจะด�ำเนินการศึกษา เพื่อจัดแผนการเดินรถเบื้องต้น (System Operation Plan) ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางได้เพียงพอ และสอดคล้องกับระบบการเดินรถเดิมที่มีอยู่ ครอบคลุมการเดินรถไฟทุกประเภทของ
รฟท. ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องใช้ทางวิง่ ร่วมกัน (Shared Track) โดยพิจารณาการจัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เพอื่ ไม่เกิดความซ�้ำซอ้ น
แบ่งรูปแบบการเดินรถไปตามลักษณะการด�ำเนินโครงการเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิง่ ชัน รูปแบบการเดินรถ
ของโครงการจะมีช่วงที่ให้บริการขนานกับเส้นทางการเดินรถ
ของ รฟท. ในส่วนของรถธรรมดาและรถชานเมืองบริเวณ
ช่วงสถานีดังกล่าว

ระยะที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช
ช่่วงตลิ่่�งชััน-ศาลายา ช่่วงบางซื่่�อ-หััวหมาก และช่่วงบางซื่่�อหััวลำำ�โพง ในระยะการเปิิดส่่วนต่่อขยายช่่วงต่่างๆ อาจมีี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถชานเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ
ของ รฟท. บางส่ ว นในช่ ว งสถานี ท่ี ใ ห้ บ ริ การซ�้ำซ ้ อ นกั บ
สถานีของโครงการ และหรืออาจจะจอดให้บริการที่สถานี
เชื่อมต่อหลักเท่านั้น

806,000 889,900 982,530 1,084,780 1,197,680 1,322,240

4

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

คน-เที่ยว/วัน

2595

2600

2605

2610

2615

2620

การสััมมนารัับฟัังความคิิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้้�งที่่� 1

ระยะที่ 3 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ส่ ว นต่ อ ขยาย ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ การเดิ น รถจะเป็ น
การให้บริการระบบรถไฟชานเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเต็มรูปแบบ มีสถานีศนู ย์กลางร่วมกับ รฟท. ที่สถานี
กลางบางซื่อ ซึ่ ง โครงการจะมารั บ ช่ ว งต่ อ การให้ บ ริ ก าร
รถชานเมืองจาก รฟท. ทั้งหมด

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

5

การศึึกษาวิิเคราะห์์ด้้านเศรษฐกิิจและการเงิิน
เพื่่�อการลงทุุนระหว่่างรััฐและเอกชนอย่่างเหมาะสม
โครงการจะดำำ�เนิินการศึึกษา ทบทวน วิิเคราะห์์ด้้านเศรษฐกิิจและเงิิน โดยผลการวิิเคราะห์์แสดงสััดส่่วนการลงทุุนที่่�
เหมาะสมระหว่่างรััฐและเอกชน เป็็นดัังนี้้�

ชวง
บางซื่อ-ตลิ�งชัน
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม
บางซื่อ-รังสิต
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม
บางซื่อ-พญาไท-หัวหมาก
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม

สัดสวนการลงทุน
รัฐ
เอกชน
100%

100%

90.36%

0%

0%

9.64%

สัดสวนการลงทุน
รัฐ
เอกชน

ชวง
รังสิต-ม.ธรรมศาสตร รังสิต
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม
ตลิ�งชัน-ศาลายา
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม
ตลิ�งชัน-ศิร�ราช
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสรางพ�้นฐาน
โครงสรางระบบราง
งานระบบรถไฟฟา
การจัดซื้อขบวนรถ
คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
การลงทุนเพ��มเติม

90.36%

9.64%

90.36%

9.64%

90.36%

9.64%

พิิจารณาระยะเวลาร่่วมลงทุุนที่่� 50 ปีี โครงการฯ มีีผลตอบแทนทางการเงิินในภาพรวมทั้้�ง 6 โครงการ ดัังนี้้�

ผลตอบแทนโครงการ

FIRR (%)
-0.54%

NPV (ลานบาท)
(159,154.49)

B/C Ratio
0.44

สำำ�หรัับรููปแบบการลงทุุนที่่�แบ่่งสััดส่่วนการลงทุุนระหว่่างรััฐและเอกชนดัังที่่�กล่่าวไปข้้างต้้น มีีผลตอบแทนทางการเงิิน
ดัังนี้้�

IRR (%) NPV (ลานบาท) B/C Ratio Payback Period

ผลตอบแทนโครงการ 8.62%
6

การสััมมนารัับฟัังความคิิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้้�งที่่� 1

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

9,670.51

1.08

29
7

ศึกษาแนวทางการลงทุน

ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการได้้วิิเคราะห์์และศึึกษารููปแบบการร่่วมลงทุุนระหว่่างรััฐและเอกชนที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิินงานโครงการ
รถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง) โดยการเปิิดโอกาสให้้เอกชนเข้้าร่่วมดำำ�เนิินงานดัังกล่่าว จะมีีรููปแบบการให้้
ผลตอบแทนแก่่เอกชน จะแบ่่งออกเป็็น 3 ลัักษณะ ดัังนี้้�

โครงการจะจััดทำำ�รายงานผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) ใหม่่
ในกรณีีที่่�มีีรายละเอีียดโครงการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากรายงานผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเดิิม และจะดำำ�เนิินกระบวนการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชนตามแนวทางการดำำ�เนิินการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนในกระบวนการจััดทำำ�รายงานการประเมิิน
ผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมของสำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อเผยแพร่่และรัับฟัังความคิิดเห็็น
ของประชาชน และส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสร้้างผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและประชาชน
น้้อยที่่�สุุด โดยมีีรายละเอีียดในการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

การดำเนินงาน

1

2

Net Cost
สวนแบง
รายได

เอกชน

Modified Gross Cost

คาจาง

รัฐ

คาจาง+โบนัส

เอกชน

รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

3

Gross Cost
รัฐ

เอกชน

รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

โครงการ

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ

รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

โครงการ

การจัดทำรายงาน EIA
กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ

รัฐ

โครงการ

กรณีการแก ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ ไมกระทบตอสาระสำคัญ
ของรายงาน EIA เดิม
หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต/เจาของโครงการ
รับจดแจงการปรับปรุงแก ไขรายละเอียดโครงการ
ใหเปนไปตามเกณฑและเง�่อนไขที่กำหนด

Public-Private Partnership Schemes
Modified
Net Cost
Gross Cost
Gross Cost
เอกชน
รัฐ
รัฐ

เง�่อนไข
การจัดเก็บรายได
ดำเนินการเดินรถและซอมบำรุง

เอกชน

เอกชน

เอกชน

การจายผลตอบแทนและคาจาง

เอกชนจาย
คาสัมปทานใหรัฐ
(หร�อรับเง�นสนับสนุน)

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่+โบนัส

1

2

PPP 1
โครงการ
รัฐบาล

3

PPP 2

รัฐบาล

เอกชน

รัฐบาล

คางานระบบ

การจัดหา

คาจัด

คากอสราง

กรณีโครงการที่ ไมตอง
เสนอคณะรัฐมนตร�
เห็นควรเปนอำนาจ
การพ�จารณาของ คชก.

กรณีโครงการที่ตอง
เสนอคณะรัฐมนตร�
ให คชก. และ กก.วล
พ�จารณาความเห็นชอบ
กอนนำเสนอคณะรัฐมนตร�
เพ�่อประกอบการพ�จารณา

เอกชน

การสััมมนารัับฟัังความคิิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้้�งที่่� 1
คากอสราง

จัดทำสำเนาสง สผ. เพ�่อทราบ

โครงการ

8
คาจัด

หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต/เจาของโครงการ
จัดสงรายงานการปรับปรุงแก ไขรายละเอียด
โครงการให สผ.

PPP 3

โครงการ
เอกชน

กรณีการแก ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ อาจกระทบตอสาระสำคัญ
ของรายงาน EIA เดิม

คางานระบบ

การจัดหา

คาจัด

คากอสราง

คางานระบบ

การจัดหา

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

9

ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ

ในกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ จะใช้เวลาประมาณ 14 เดือน โดยมีขึ้นตอนในการด�ำเนินการ ดังนี้
การประกาศ
เชิญชวนและ
ขายซองเอกสาร
ประกวดขอเสนอ

เอกชนจัดเตร�ยม
เอกสารและ
ยื่นขอเสนอ

ประเมินขอเสนอ
ของเอกชนและ
การเจรจาตอรอง

การขออนุมัติ
รางสัญญา
รวมลงทุน และ
ผลการคัดเลือก

แผนการดาํ เนินงานศึกษา

การร่วมลงทุนฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

แผนการดํําเนิินงานโครงการ กรณีีเอกชนร่่วมลงทุุนในงานก่่อสร้้างงานโยธาติิดตั้้�งงานระบบ จััดหาขบวนรถ รวมถึึง
ดํําเนิินการและบํํารุุงรัักษา มีีดัังนี้้�

Time Line
การดําเนินงานโครงการ

• การจัดทํารายงานว�เคราะหโครงการ
• การสรรหาเอกชนรวมลงทุน

โครงการสายสีแดง กอสรางแลวเสร็จ

เอกสารคัดเลือกเอกชน ประกอบดวย

1

Volume

รางสัญญาสัมปทาน
(Concession Agreement)

3

Volume

ขอกำหนดของงานออกแบบและกอสราง
(Outline Specification)

5

Volume

แบบรูปประกวดขอเสนอ
(Conceptual Drawing for Tender)

10

• ชวงบางซื่อ-รังสิต
• ชวงบางซื่อ-ตลิ�งชัน

โครงการสายสีแดง สวนตอขยาย

เอกสารแนะนำการจัดทำขอเสนอ
(Instruction to Tenderer)

2

• ชวงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร ศูนยรงั สิต
• ชวงตลิง� ชัน-ศาลายา
• ชวงตลิง� ชัน-ศิรร� าช

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 258X 25992619
Study 12 เดือน (มิ.ย. 2564-พ.ค. 2565)
PPP
Selection 14 เดือน (มิ.ย. 2565-ก.ค. 2566)
เปดใหบร�การ
Due
เดือน ต.ค. 2564 Diligence 12 เดือน (ส.ค. 2566-ก.ค. 2567)
Operation by SRTET
57 เดือน

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

Construction

30-50 ป (1)

(ส.ค. 2566-ก.ค. 2569)

Rolling Stock
& Trial Run
12+6 เดือน

โครงการสายสีแดง สวนตอขยาย

Construction
54 เดือน

(ส.ค. 2566-ม.ค. 2571)

ขอกำหนดของผูวาจาง
(Employer’s Requirement)

> 30-50 ป (1)

Operation by Private Sector

36 เดือน

Volume

• ชวงบางซือ่ -พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก
และชวงบางซือ่ -หัวลำโพง

Operation by Private Sector

เปดใหบร�การปลายป 2569

Operation by Private Sector

28.5-48.5 ป (1)
Rolling Stock 12+6 เดือน
& Trial Run
เปดใหบร�การตนป 2571

หมายเหตุ :

4

(1)

Volume

ระยะเวลาการดำเนินการจะเปนไปตามผลการว�เคราะหดา นการเง�น (กำลังดำเนินการ)

ขอกำหนดงานใหบร�การเดินรถและบำรุงรักษา
(O&M Requirements)

6

Volume

การสััมมนารัับฟัังความคิิดเห็็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้้�งที่่� 1

โครงการระบบรถไฟชานเมืือง (สายสีีแดง)

11
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การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)

เลขที่ 1 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท 1690

คุณชนิกานต จันทรอินทร
โทรศัพท : 0 2636 7510 ตอ 3508
โทรสาร : 0 2636 7357
อีเมล : chanikarn.ppprl@gmail.com

ดานประชาสัมพันธและสิ�งแวดลอม

บร�ษัท ทีม คอนซัลติ�ง เอนจ�เนียร��ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด
คุณนํ้าฝน พามา
โทรศัพท : 0 2509 9000 ตอ 2306
โทรสาร : 0 2509 9047

