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สรุปผลการสมัมนาปฐมนิเทศโครงการ 

 สัมมนา Online ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ จัดทําเอกสารประกวดราคา และดําเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
 

1. วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.  

2. สถานท่ี : ณ หองประชุม อาคารวรรณสรณ ช้ัน 11 ถนนพญาไท 

3. กําหนดการประชุม 

 เวลา 08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมประชุม Online เตรียมเขาประชุมผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

 เวลา 09.00 – 09.20 น.  พิธีเปดการประชุม 

• กลาวรายงาน โดย นายธีระ ตันสมพงษ ผูจัดการโครงการ 

• กลาวเปดการประชุม โดย นายสุชีพ สุขสวาง รองผูวาการ กลุมธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแหงประเทศไทย 

 เวลา 09.20 – 09.30 น.  ชมวีดิทัศนโครงการ (ประมาณ 5 นาที) 

 เวลา 09.30 – 10.30 น.  นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ 

• ภาพรวมโครงการ  

โดย คุณคณพศ วชิรกําธร ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• แนวเสนทาง และการจัดการระบบการเดินรถไฟ  

โดย ผศ.ดร.วชัระ สัตยาประเสริฐ วิศวกรระบบรถไฟ 

• การเงินและการลงทุน  

โดย อาจารย มูฮัมมัดมูนิตร พิมพประพันธ ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุน 

เวลา 10.30 – 11.40 น.  รับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

เวลา 11.40 – 11.50 น.  สรุปประเด็นขอคิดเห็น 

เวลา 12.00 น.   ปดการประชุม 

 

การดําเนินงานโครงการ 

โครงการฯไดดําเนินการจัดสัมมนาปฐมนิเทศโครงการเพ่ือประชาสัมพันธใหภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผูสนใจรวมลงทุนเขามามีสวนรวมและ

เสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนใหแกโครงการ เพ่ือนําไปประกอบการจัดทํารายงานตอไป 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

• เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในดานตาง ๆ ของโครงการท่ีนําเสนอไวขางตน  

พรอมท้ังตอบขอซักถามท่ีเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ 

• เพ่ือประเมินศักยภาพและความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน เก่ียวกับรูปแบบและเง่ือนไขการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีภาคเอกชนให

ความสนใจเขารวมลงทุนและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยท่ีภาครัฐไดผลประโยชนท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชนตอทองถ่ินและประเทศชาติ 

• เพ่ือสรางการยอมรับจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมท่ีชอบธรรม เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับหลัก 

ประชารัฐ (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

• เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีดีตอโครงการแกสังคมและสาธารณชนในวงกวาง 

กลุมเปาหมายของการดําเนินงาน 

ภาครัฐภาค เอกชน สถาบันการเงิน สมาคม/องคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน 

ผลการดําเนินงาน 

มีผูสนใจเขารวมสัมมนาออนไลน รวมท้ังสิ้น 216 คน 
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4. สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และคําช้ีแจงจากโครงการฯ ในท่ีประชุมสมัมนาฯ 
ตารางสรุปประเด็นขอซักถามและขอเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาฯ 

 

ลําดับ ช่ือ/หนวยงาน คําถาม คําตอบ 

1 คุณเ ทียนชัย  โอฬารริ กสุภั ค  / 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

โครงการรถไฟฟาสายสีแดง และโครงการรถไฟฟา

ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ของ EEC มีความ

เก่ียวของกันหรือไม และมี Facility ท่ีตองใชรวมกัน

หรือไม  เนื่องจากเห็นวาเสนทางมีสวนท่ีซอนทับกัน

อยูบางสวน 

โครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินของ EEC จะมีการ

ใชโครงสรางงานโยธารวมกับโครงการรถไฟฟาสายสีแดงบางสวน 

ไดแก สวนของงานอุโมงคท่ีโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมสาม

สนามบินจะตองกอสรางให เนื่องจากอยูในเง่ือนไขของการดําเนิน

โครงการ และโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินได

ดําเนินการไปกอนลวงหนา 

2 คุณพิชฌ อัศวาณิชย / บริษัท กัลฟ 

เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) 

มีคําถามเก่ียวกับโครงการ Missing Link  ดังนี้ 

1. สวนท่ีตองมีการใช เสนทางรวมกับ โครงการ

รถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ใครจะ

เปนผูลงทุนงานโครงสราง และการบํารุงรักษา  

2. สถานีท่ีมีการทับซอนกับโครงการ Airport Link 

ในปจจุบัน (พญาไท – หัวหมาก) จะมีการกอสราง

เสนทางอยางไร 

1. สวนของงานโยธารวม (งานอุโมงค)  จะเปนเงินลงทุนของ

โครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สวนการ

บํารุงรักษา จะแยกการดูแลรับผิดชอบแตละโครงการ 

2. โครงการของ Airport Link กับโครงการ Missing Link จะมี

การดําเนินการกอสรางแยกจากกัน โดยมีเฉพาะสวนงานโยธา

รวมตามท่ีแจงขางตน 

3 คุณกฤษณัส วัฒนกุล / Tata steel สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร ร ถ ไ ฟ ฟ า ส า ย สี แ ด ง  จ ะ มี

Specification งานเหล็ก เสน เสริมคอนกรีตของ

โครงการเปนไปตาม มอก. สําหรับเหล็กเสริมคอนกรีต

ผานกรรมวิธีทางความรอน (เหล็ก T) และเหล็กเสริม

คอนกรีตท่ีไมผานกรรมวิธีทางความรอน (เหล็ก Non 

T) หรือ Specification อ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 

โ ค ร งก าร จะ พิจ า รณาร ายละ เ อี ยดการดํ า เ นิ น ง านด า น 

specification ใหครบถวน ครอบคลุมและเหมาะสมกับการ

ดําเนินงานโครงการตอไป 

4 คุณเอกมัย / บริษัท ซีวิลเอนจิเนีย

ริง จํากัด (มหาชน) 

สําหรับข้ันตอนการจัดหาเอกชนเขาดําเนินโครงการ 

ภาคเอกชนสามารถเสนอความคิดเห็นเพ่ือขอปรับ

รายละเอียดในโครงการท้ังดานงานกอสราง และการ

บริหารเชิงพาณิชยไดหรือไม อยางไร 

การรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชนจะจัดท้ังสิ้น 2 ครั้ง โดยครั้ง

ท่ี 1 จะจัดในชวงเดือนตุลาคม 2564 เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ

เอกชนในการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหโครงการ หรือ PPP 

Report และครั้งท่ี 2 จะจัดในชวงเดือนเมษายน 2565 เปนการจัด

รับฟงความคิดเห็นของเอกชนในการจัดทําเอกสารคัดเลือกเอกชน 

เชน คําแนะนําสําหรับผูยื่นขอเสนอ ขอกําหนดจําเพาะทางดาน

เทคนิค  เปนตน เอกชนท่ีตองการรวมเสนอขอคิดเห็นสามารถเขา

รวมและเสนอขอมูลไดในชวงเวลาดังกลาวขางตน 

5 คุณศรัณย / สมาคมไทยโลจิสติกส

และการผลิต 

1. การศึกษาโครงการฯ มีการวิเคราะหโครงสรางคา

โดยสารท่ีเหมาะสมดวยหรือไม 

2. เนื่องจากขณะนี้ สนข. กําลังเตรียมการนําระบบตั๋ว

รวมและคาโดยสารรวมมาประยุกตใชงานกับระบบ

ขนสงมวลชนใน กทม.และปริมณฑล มีความเห็นวา

การศึกษาฯ นี้จึงควรนําประเด็นเรื่องระบบตั๋วรวมและ

คาโดยสารรวมเขามาพิจารณาดวย 

3. การประกาศเชิญชวนเอกชนผูสนใจเขารวมลงทุน 

ควรกําหนดใหเอกชนผูรวมลงทุนตองเขารวมระบบตั๋ว

รวม และประยุกต ใชค า โดยสารร วมตามความ

เหมาะสมดวย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูเดินทาง 

1. ท่ีปรึกษารวบรวมและนําขอมูลท้ังหมดท่ีมีมาวิเคราะหและปรับ

ใหเปนปจจุบัน โดยวิเคราะหความเหมาะสมในทุกมิติ ท้ังดาน

นโยบายภาครัฐ กฏหมาย การสรรหาเอกชนเขามารวมลงทุน 

รวมท้ังความเหมาะสมในการใหบริการภาคประชาชน ในสวนของ

โครงสรางคาโดยสารท่ีปรึกษาจะทําการวิเคราะหและระบุใน

รายงานและจัดทํารายละเอียดดวย 

2. รับความเห็นไปประกอบการดําเนินงานโครงการ 

3. รับความเห็นไปพิจารณาปรับใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของ

โครงการ 

6 คุณอมรรัตน / บริษัท ทางดวนและ

รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ขอทราบแนวทางหรือสมมติฐานเรื่องคาใชจายในการ

ใชทางและสถานีรวมกัน 

ปจจุบันอยูในชั้นของการศึกษา มีหลายแนวทาง ซ่ึงยังไมไดขอสรุป

ท่ีชัดเจน ท้ังนี้ประเด็นดังกลาวท่ีปรึกษาจะตองนําเสนอให รฟท. 

พิจารณาขอสรุปเพ่ือการดําเนินงานโครงการตอไป 

7 คุณจิรวัฒน  /  เพจ โครงสร า ง

พ้ืนฐานประเทศไทย 

1. ขอสอบถามความจําเปนในการซ้ือขบวนรถเพ่ิมเติม

ตามแผนการใหบริการ เนื่องจากแผนการเดินรถใน

1. การเดินรถ 15/30 นาที/ขบวน เปน Headway ในชวงพีคของ

โครงการ ปจจุบันระยะท่ี 1 การเดินรถของโครงการคอนขางสั้น 
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ลําดับ ช่ือ/หนวยงาน คําถาม คําตอบ 

ปจจุบันคือ 15/30 นาที/ขบวน จะใชรถไมถึง 10 

ขบวน จาก  25 ขบวน ท่ี มีอยู โ คร งการ มีความ

จําเปนตองซ้ือรถในชวงระยะท่ี 2 จริง ๆ หรือไม 

 

 

 

 

 

 

2. มีความกังวลวาการคาดการณเกินความจําเปน อาจ

สงผลใหตนทุนของโครงการรวมลงทุนฯ มากเกินความ

จําเปน และภาครัฐตองสนับสนุน (Subsidize) มาก

เกินไป 

การซ้ือขบวนรถในระยะท่ี 2 และ 3 เพ่ือใหเพียงพอกับการเดินรถ

ในช วง  Ultimate เพราะ Cycle Time ยาว ข้ึนและปริมาณ

ผูโดยสารจะเพ่ิมมากข้ึนเปนอยางมาก แตท่ียังกําหนด Headway 

minimum ท่ี  15 นาที ในกรณีของสายเหนือ- ใต  และสาย

ตะวันออก-ตะวันตกอยู ท่ี 30 นาที เนื่องจากสายเหนือ-ใต มี

ปริมาณผูโดยสารเพ่ิมข้ึนสูงมาก แตยังมีสวนทางท่ีมี Turnout 

เชื่อมระหวางรถของ LD กับ CT ในการใหบริการชวงแรก หากไม

จําเปนไมอยากให Headway ลดต่ําลงไป แตหากปริมาณผูโดยสาร

เพ่ิมข้ึนตามแผนการเดินรถ อาจมีการใชรถ 4 Car Train และ 6 

Car Train รวมกัน เพ่ือรองรับผูโดยสารใหเพียงพอ 

2. โครงการจะพิจารณาตามลําดับชั้นของการลงทุน ตามหลักการ 

PPP คือ เอกชนจะตองดําเนินกิจการได หากผลวิเคราะหออกมา

ลักษณะท่ีเอกชนไมคุมคาท่ีจะลงทุน ภาครัฐจะตองหาแนวทาง

สนับสนุน สงเสริมในดานอ่ืน ๆ เชน ใหสิทธิ์ไมตองเสียภาษีในปท่ี

ขาดทุน การขยายระยะเวลา หรือใหสิทธิ์พ้ืนท่ีบริเวณสถานีในการ

หารายไดเพ่ิมเติม เปนตน การ Subsidize ทางการเงินจะเปน

ทางเลือกสุดทาย ซ่ึงตองมีการหารือกับผูเก่ียวของตอไป 

8 คุณสมชัย / บริษัท ไชนาเรลเวย 

คอนสตรั๊คชั่น (เซาทอีสท เอเชีย) 

จํากัด 

1. ขอกําหนดในการใหบริษัทตางชาติรวมลงทุนมี

ขอจํากัดอยางไรบาง เชน สามารถใชผลงานใน

ตางประเทศยื่นประมุลได หรือไมจําเปนตองเปน

บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย เปนตน 

 

2. ระบบรถไฟฟาและระบบอาณัติสัญญาณตองใช

ระบบ ETCS หรือสามารถใชระบบ CTCS หรืออ่ืน ๆ 

ไดหรือไม 

 

 

3. การยื่นขอเสนอของผูเขาประมูลในรูปแบบกิจการ

รวมคา มีขอจํากัดเรื่องท่ีตองมีบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทยรวมอยูดวยไหม 

1. โครงการขอชี้แจงคําถามนี้ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของ

ภาคเอกชน ครั้งท่ี 2 ในชวงกลางเดือนเมษายน 2565 ซ่ึงเปนการ

จัดรับฟงความคิดเห็นของเอกชนในการจัดทําเอกสารคัดเลือก

เอกชน  

 

2. เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณของ รฟท. ใชมาตรฐาน ETCS 

Level 1 ท้ังระบบ ดังนั้น โครงการนี้จําเปนตองดําเนินการให

สอดคลองกับมาตรฐาน ETCS Level 1 ท่ีมีอยู ไมสามารถใชระบบ 

CTCS ได 

 

3.โครงการขอชี้แจงคําถามนี้ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของ

ภาคเอกชน ครั้งท่ี 2 ในชวงกลางเดือนเมษายน 2565 ซ่ึงเปนการ

จัดรับฟงความคิดเห็นของเอกชนในการจัดทําเอกสารคัดเลือก

เอกชน 

9 คุณเทอดเกียรติ ลิมปทีปราการ / 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี (คลองหก) 

อัตราคาโดยสาร จะมีความแตกตางกันหรือไมสําหรับ

รูปแบบการลงทุน PPP ท้ัง 3 รูปแบบ 

อัตราคาโดยสารท่ีกําหนดในโครงการ อางอิงจากขอมูลขอกําหนด

กฏเกณฑของภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะมี

กฎเกณฑอัตราคาโดยสารของรถไฟฟาในเขตเมือง ซ่ึงจะใชอัตรา

คาโดยสารเดียวกันท้ัง 3 รูปแบบ 

10 คุ ณ จุ ฑ า พ ง ศ  /  เ พ จ  Render 

Thailand 

ในอนาคตท่ีจะมีการกอสรางสวนตอขยายไปถึงอยุธยา 

นครปฐม ฉะเชิงเทรา หรือมหาชัย จะตองมีการหา

เอกชนผู ใหบริการเ ดินรถใหมหรือไม  หรือใหผู

ใหบริการเดินรถเดิม หรือสามารถใหบริการเดินรถ

ตอเนื่องไดเลย และถาหากตองหาเอกชนผูใหบริการ

เดินรถใหม จะมีวิธีการท่ีทําใหเดินรถตอเนื่องอยางไร 

โครงการรถไฟชานเมืองท่ีกลาวถึงคือโครงการ 4 Lines ซ่ึงใน

การศึกษาโครงการ 4 Lines ยังศึกษาคางเอาไวจนถึงปจจุบัน โดย

ยังไมมีการสรรหาผูรับผิดชอบท้ังการกอสรางและการบริการเดิน

รถ ดังนั้น การหาเอกชนผูใหบริการเดินรถยังไมมีความชัดเจน อีก

ท้ังโครงการ 4-Lines ไมรวมอยูในโครงการรวมลงทุนฯ ซ่ึงมี

ขอบเขตการดําเนินงานท่ีชัดเจนตาม TOR กําหนด โดยหาก

โครงการ 4-Lines มีการดําเนินการตอ ตองมีการดําเนินโครงการ

ตามข้ันตอนของภาครัฐ  

11 คุณจิรวัฒน   / เพจ โครงสราง

พ้ืนฐานประเทศไทย  

ขอเสนอใหโครงการพิจารณาวางแผนรองรับการตอ

ขยายเสนทางไปยัง ปลายทางตามแผนระยะยาว เชน 

อยุธยา ฉะเชิงเทรา นครปฐม และ มหาชัย โดยไม

โครงการไดประมวลเอารายละเอียดของโครงการ 4 Lines ผนวก

เขามาในการดําเนินงานดวย โดยเปนการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ

ตามโครงการ 4 Lines เทานั้น ท่ีปรึกษาไดนําขอมูลดังกลาวมา

ประมวลและใหขอเสนอแนะ โดยนําเสนอวา หากมีโครงการ 4 
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ลําดับ ช่ือ/หนวยงาน คําถาม คําตอบ 

จําเปนตองขยายสัมปทานมากเกินไปเชนในสัมปทาน

รถไฟฟาท่ีมีปญหาอยูในปจจุบัน 

Lines จะสงผลอยางไรตอโครงการ PPP สายสีแดง สวนเรื่องของ

การขยายสัมปทานจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีกฎหมาย

กําหนด 

12 คุณสมชัย / บริษัท ไชนาเรลเวย 

คอนสตรั๊คชั่น (เซาทอีสท เอเชีย) 

จํากัด  

การยื่นประมูลในโครงการรวมลงทุนฯ จําเปนตองใช

รถไฟฟารูปแบบเดิมหรือไม สามารถเสนอรถไฟฟา

รูปแบบอ่ืนไดไหม 

โ ค ร ง ก า ร จ ะ กํ า ห น ด ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข้ั น ต่ํ า  (Minimum 

requirement) โดยกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา แตหาก

เอกชนสามารถจัดหารถแบบอ่ืนท่ีมีองคประกอบท่ีสําคัญตามความ

ตองการข้ันต่ําท่ีกําหนดได โดยเฉพาะเรื่องของ Signaling และ 

Capacity และหากในอนาคตผู โดยสารมีปริมาณมากกวา ท่ี

คาดการณไว เอกชนสามารถดําเนินการซ้ือขบวนรถไฟเพ่ิมข้ึนได 

แต ต อ งอยู ใ นกรอบ Minimum requirement ของ เอกสาร

ประกวดราคา 

13 คุณจิ ร วัฒน  / เพจ  โ คร งส ร า ง

พ้ืนฐานประเทศไทย  

เสนอใหโครงการพิจารณาวางแผนอัตราคาโดยสารใน

ระยะยาวใหครอบคลุมตามแผนแมบท ของโครงการ

ดวย ซ่ึงถาจะคิดอัตราคาโดยสารเพ่ิมข้ึนตามระยะทาง 

ในอัตราเดียวกับรถไฟฟาในเมืองนาจะไมเหมาะสม 

เพราะถาไปถึง อยุธยา หรือฉะเชิงเทรา ตามแผน

แมบท อาจจะมีคาโดยสารถึงหลักรอย จะเปนภาระ

กับผูโดยสารรถไฟชานเมือง ซ่ึงสุดทายจะไมสอดคลอง

กับจุดประสงคหลักของโครงการ 

ท่ีปรึกษารับความเห็นไปรวมพิจารณาในการวิเคราะหความ

เหมาะสมและรูปแบบการรวมลงทุนตอไป 

14 คุณสิทธิ์ชัย บุญปยทัศน / มทร.

รัตนโกสินทร 

พ้ืนท่ีจอดแลวจรสําหรับประชาชนมีจํานวนข้ันต่ํา

เทาไหรในบริเวณสถานีสวนตอขยาย และมีพ้ืนท่ี

สํ าหรับจอดรถประจํ าทางหรือรถ Shutter Bus 

บริเวณสถานีสวนตอขยายหรือไม 

พ้ืนท่ีจอดรถในสถานีตาง ๆ ถูกกําหนดไวในแบบชวงการศึกษา

ออกแบบรายละเอียดเรียบรอยแลว สําหรับโครงการนี้จะเปนการ

ทบทวนความเหมาะสมจากแบบรายละเอียดท่ีไดออกแบบไวแลว

อีกครั้ง 

15 คุณวรรณศักดิ์ วิศวกรท่ีปรึกษา / 

บจก.เสริมสงวนกอสราง 

ทปษ. ไดศึกษาขอสัญญาของโครงการขนสงมวลชนอ่ืน

ท่ีขนานหรือเก่ียวของกับเสนทางรถไฟสายสีแดง

หรือไม ซ่ึงอาจจะถูกฟองรองวาแขงขันกับโครงการอ่ืน

ทําใหรายไดลดลง ซ่ึงเคยเกิดกรณีฟองรองลักษณะ

แบบนี้มาแลว 

และโครงการนี้จะมีการรางสัญญาคุมครอง ปองกัน

เรื่องนี้อยางไร 

คําถามเพ่ิมเติมท่ีไมไดตอบในชวงการประชุม  

การรางสัญญาจะมีการทบทวนรายละเอียดของโครงการท่ี

เก่ียวของรวมดวย โดยจะดําเนินการชวงการจัดทํารางเอกสาร

คัดเลือกเอกชน 

16 คุณจิรวัฒน  /  เพจ โครงสร า ง

พ้ืนฐานประเทศไทย ครบั 

มีความกังวลเรื่องรูปแบบการลงทุนท่ีอาจจะออกมาใน

รูป PPP Net Cost ซ่ึ ง เปนการจาง เอกชนในการ

ใหบริการ และลงทุน โดยจายคาจางโดยตรง แต

ภาครัฐตองรับการขาดทุนของโครงการเหมือนกับ

โครงการรถไฟฟาสายสีมวง ซ่ึงสุดทายจะกระทบกับ

งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ 

คําถามเพ่ิมเติมท่ีไมไดตอบในชวงการประชุม 

รูปแบบการลงทุนกําลังอยูในข้ันตอนของการศึกษาและวิเคราะห

ใหเหมาะสมกับโครงการ และภาครัฐ โดยใหเปนประโยชนตอ

สาธารณะมากท่ีสุด ซ่ึงจะนําขอเสนอแนะยี้ประกอบการดําเนินการ 

17 คุณชนะชัย / CREC       1. การยื่นประมูลในรูปแบบ Joint Venture สามารถ

ใชผลงานในตางประเทศไดหรือไม  

2. ตองใชบริษัทท่ีจดทะเบียนภายในประเทศรวมดวย

หรือไม 

โครงการขอชี้แจงคําถามนี้ ในการจัดการรับฟงความคิดเห็นของ

ภาคเอกชน ครั้งท่ี 2 ในชวงกลางเดือนเมษายน 2565 ซ่ึงเปนการ

จัดรับฟงความคิดเห็นของเอกชนในการจัดทําเอกสารคัดเลือก

เอกชน 

18 คุณมา รุ ต  / เ พจข า ว ร ถ ไฟฟ า 

(จาก Chat Zoom) 

ความถ่ีในการเดินรถ สามารถปรับเพ่ิมไดอีกหรือไม 

เนื่องจากมีความเห็นวาความถ่ีสําหรับขบวนรถ

เสนทางในเขตเมืองท่ี 15/30 นาที หรือ 30/45 นาที 

หางเกินไป ซ่ึงอาจเหมาะสมสําหรับเสนทางชวงชาน

เมือง/นอกเมือง แตในชวงเขตเมืองอาจเพ่ิมเสนทาง

เสริม เชน ชวงหัวลําโพง-รังสิตเปน 10/15 นาที (และ

ชวงนอกเมืองเปน 20/30 นาที) หรือ ชวงตลิ่งชัน-

ปกติการเปดใหบริการระบบขนสงมวลชนในชวงแรกจะมี running 

curve ผู โดยสารจะคอยๆ เ พ่ิมข้ึน ตามแผนนี้ ถือเปน O&M 

Requirement สามารถลด Headway ได  ซ่ึงรายละเอียดจะ

นําเสนอในครั้งถัดไป วาจากการเดินรถรวมและรูปแบบของ

เสนทาง สามารถลด Headway ลงไดถึงประมาณ 7 นาที แต

ในชวงตนปริมาณผูโดยสารและความตองการในการเดินรถยังไม
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ลําดับ ช่ือ/หนวยงาน คําถาม คําตอบ 

หัวหมากเปน 10/20 นาที (และชวงนอกเมืองเปน 

30/40 นาที)  เปนตน 

มาก ทําให 15/30 นาที ยังเพียงพอในชวงแรก แตในอนาคตก็

สามารถลด Headway ลงได 

19 คุ ณ กี ร ติ  เ อ ม ม า โ น ช ญ  / 

หนังสือพิมพ ประชาชาติธุรกิจ  

(จาก Chat Zoom) 

1. รายงานการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) 

ชวงรังสิต-ธรรมศาสตร ตองปรับปรุงในสวนใด   

2. งานเวนคืนฯ มีรายละเอียดเบื้องตนหรือไม เชน 

พ้ืนท่ีเวนคืนเปนอยางไร วงเงินคาเวนคืนฯ เบื้องตน

เปนอยางไร เปนตน 

1. ชวงรังสิต-ธรรมศาสตร  การปรับปรุงรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) อยูระหวางการใหความเห็นของ สผ. และ

ปรับแก 

2. โครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการสวนตอขยายท่ีไดศึกษา

ออกแบบรายละเอียด รวมถึงสํารวจพ้ืนท่ีท่ี ถูกเวนคืนไว

เรียบรอยแลว และวงเงินในการเวนคืนมีครบถวน อยูในแบบ

รายละเอียดการกอสราง (Detailed Design)  

20 คุณวินิจ /  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 

1. จากการนําเสนอ Timeline ของโครงการซ่ึงมี 2 

ชวง คือ จัดทํารายงานการศึกษาฯ และการสรรหา

เอกชนรวมลงทุน นั้น ไดรวมข้ันตอนการเสนอ

โครงการ และอนุมัติโครงการไวแลวหรือไม เนื่องจาก 

ตาม พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 โครงการท่ีมี

มูลคาเกิน 5,000 ลานบาท ตองเสนอขออนุมัติจาก 

รมต. เจาสังกัด และคณะกรรมการ PPP ซ่ึงโครงการนี้

มีมูลคาเบื้องตนประมาณ 200,00 ลานบาท และมีการ

ใชเงินงบประมาณของหนี้สาธารณะ โครงการตอง

เสนอ ครม. เพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการ 

2. การพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยนอกสถานี เสนอใหท่ี

ปรึกษาพิจารณาทําการศึกษาการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิง

พาณิชยในลักษณะ TOD เพ่ิมเติม เพ่ือเปนการเพ่ิม

รายไดใหโครงการ และทําใหเกิดผลประโยชนตอ

ภาครัฐ เอกชน รวมถึงอาจชวยลดคาโดยสารใหกับ

ประชาชนได  

1. โครงการแบงเปน 2 ชวง โดยชวง 180 วันแรก จะเปนการจัดทํา

รายงาน 2 ฉบับ สวนชวง 180 วันหลัง จะเปนการจัดทําเอกสาร

คัดเลือกเอกชน โดยจะไมมีกระบวนการสรรหาเอกชน โดยเม่ือ

โครงการสิ้นสุดชวงปลายเดือนพ.ค. 2565 รฟท. จะเริ่มดําเนินการ

สรรหาเอกชนตอไป  

 

 

 

 

2. ท่ีปรึกษาขอรับไปพิจารณาประกอบการดําเนิงานฌครงดาร 
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5. บรรยากาศการสัมมนาผานระบบ Zoom 
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6. รายช่ือและหนวยงานแจงเขารวมการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ 
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