สัมมนาปฐมนิเทศโครงการศึกษา ทบทวน และว�เคราะห
ความเหมาะสมของโครงการ จัดทำเอกสารประกวดราคา
และการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ขับเคลื่อนการพัฒนารถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
เชื่อมโยงโครงข่ายระบบราง จากปริมณฑลเข้าสู่ใจกลางเมือง

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เป็นโครงการ
ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (M-Map) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายในแนวเหนือ-ใต้
ตะวันออก-ตะวันตก รองรับการเดินทางของผู้โดยสารบริเวณ
พื้นที่ปริมณฑลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
รถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูง เพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ในการเดินทางให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะด�ำเนินโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุนโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ประกอบด้วยโครงการ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม มีแนวเส้นทางที่เชื่อมจาก
ทิศใต้ไปทิศเหนือ และโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน
มีแนวเส้นทางทีเ่ ชือ่ มจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ขอบเขต

การดําเนินงาน ประกอบด้วย การบริการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง
รวมถึ ง การบริ ห ารสถานี ใ นโครงข่ า ยรถไฟฟ้ า สายสี แ ดง
ตลอดแนวเส้นทาง โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ
(PPP: Public-Private Partnerships) ตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
ในการศึกษานี้ จะครอบคลุมถึงโครงการรถไฟสายสีแดง
ระยะที่ 1 คือ ส่วนทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ ช่วงบางซือ่ -รังสิต-ตลิง่ ชัน
โครงการรถไฟสายสีแดง ระยะที่ 2 คือ ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิตมธ. ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และ
ช่วงบางซือ่ -พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก-หัวล�ำโพง และระยะที่ 3
คือ ส่วนการให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
เต็มรูปแบบ เพื่อเดินหน้าการพัฒนาโครงการรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมเป็นไปอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด

ส่วนที่ 1
ช่วงบางซือ่ -รังสิต-ตลิ่งชัน ระยะทางรวม
เงินลงทุน
(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)
41.60 กิโลเมตร 108,833.01 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 (ส่วนต่อขยาย)
ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต ระยะทางรวม
8.84 กิโลเมตร
ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา
ระยะทางรวม
14.80 กิโลเมตร
ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช
ระยะทางรวม
5.70 กิโลเมตร
ช่วงบางซื่อ-พญาไทระยะทางรวม
มักกะสัน- หัวหมาก25.90 กิโลเมตร
หัวล�ำโพง

สถานีศาลายา
สถานีกาญจนาภิเษก
สถานีบานฉิมพลี
สถานีตลาดน้ำตลิ�งชัน
สถานีจรัญสนิทวงศ

เงินลงทุน
6,570.40 ล้านบาท
เงินลงทุน
10,202.18 ล้านบาท
เงินลงทุน
6,645.03 ล้านบาท
เงินลงทุน
44,157.76 ล้านบาท

สถานียมราช
สถานีศิร�ราช

จัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เต็มประสิทธิภาพ
สร้างความคุ้มค่าให้ โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

โครงการจะด�ำเนินการศึกษา เพื่อจัดแผนการเดินรถเบื้องต้น (System Operation Plan) ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางได้เพียงพอ และสอดคล้องกับระบบการเดินรถเดิมที่มีอยู่ ครอบคลุมการเดินรถไฟทุกประเภทของ
รฟท. ทีจ่ �ำเป็นจะต้องใช้ทางวิง่ ร่วมกัน (Shared Track) โดยพิจารณาการจัดช่วงการเดินรถ (Time Slot) เพือ่ ไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อน
แบ่งรูปแบบการเดินรถไปตามลักษณะการด�ำเนินโครงการเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ช่วงบางซือ่ -รังสิต และช่วงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน รูปแบบการเดินรถ
ของโครงการจะมีช่วงที่ให้บริการขนานกับเส้นทางการเดินรถ
ของ รฟท. ในส่วนของรถธรรมดาและรถชานเมืองบริเวณ
ช่วงสถานีดังกล่าว

ระยะที่ 2 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช
ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก และช่วงบางซื่อหัวล�ำโพง ในระยะการเปิดส่วนต่อขยายช่วงต่าง ๆ อาจมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินรถชานเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ
ของ รฟท. บางส่ ว นในช่ ว งสถานี ที่ ใ ห้ บ ริ การซ�้ ำ ซ้ อ นกั บ
สถานีของโครงการ และหรืออาจจะจอดให้บริการที่สถานี
เชื่อมต่อหลักเท่านั้น

ระยะที่ 3 : โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

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

ศึกษาแนวทางการลงทุน

เปิดโอกาสในการร่วมลงทุนของภาคเอกชน
โครงการจะด�ำเนินการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสมในการด�ำเนินงาน
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมด�ำเนินงาน โดยมีรูปแบบการให้ผลตอบแทนแก่เอกชน
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1

สวนแบง
รายได

เอกชน

การดำเนินงาน

2

Net Cost

Modified Gross Cost

คาจาง

รัฐ

คาจาง+โบนัส

เอกชน

รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

3

Gross Cost
รัฐ

เอกชน

รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

โครงการ

รัฐ
รายไดคาโดยสาร+
รายไดจากกิจกรรม
เชิงพาณิชย

คาใชจาย

โครงการ

โครงการ

PPP

เง�่อนไข

Net Cost

Gross Cost

การจัดเก็บรายได

เอกชน

รัฐ

Modified
Gross Cost
รัฐ

ดำเนินการเดินรถและซอมบำรุง

เอกชน

เอกชน

เอกชน

การจายผลตอบแทนและคาจาง

เอกชนจาย
คาสัมปทานใหรัฐ
(หร�อรับเง�นสนับสนุน)

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่+โบนัส

1

2

PPP 1
โครงการ
รัฐบาล

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

3

PPP 2

PPP 3

โครงการ
เอกชน

คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�อ่ งกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

รัฐบาล
คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

โครงการ
เอกชน

คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�อ่ งกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

รัฐบาล
คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

เอกชน
คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�่องกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

การจัดเก็บรายได

เอกชน

รัฐ

รัฐ

ดำเนินการเดินรถและซอมบำรุง

เอกชน

เอกชน

เอกชน

การจายผลตอบแทนและคาจาง

เอกชนจาย
คาสัมปทานใหรัฐ
(หร�อรับเง�นสนับสนุน)

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่

รัฐจายคาเดินรถ
อัตราคงที่+โบนัส

สัดส่วนเงินลงทุนที่รัฐบาลรับผิดชอบ

สูง

ต�่ำ

State Railway of Thailan

1

2

PPP 1
โครงการ
รัฐบาล

คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

3

PPP 2

PPP 3

โครงการ
เอกชน

คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�อ่ งกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

รัฐบาล
คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

โครงการ
เอกชน

คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�อ่ งกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

รัฐบาล
คาจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

คากอสราง
งานโยธา

เอกชน
คางานระบบ
รถไฟฟา
และเคร�่องกล

การจัดหา
ขบวน
รถไฟฟา

ข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)
รัฐ ได้อะไร

• ลดความเสี่ยงจากภาระขาดทุนสะสมจากการเดินรถ
• เดินหน้าผลักดันในการขยายโครงข่ายรถไฟได้อย่างเต็มที่
• มีงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ต่อไป

เอกชน

• มีรายได้จากการด�ำเนินงานในกิจการของรัฐ
• ได้ก�ำไรจากการเดินรถ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานี

ประชาชน

• ได้รับความสะดวกสบายและระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐกิจและการเงิน
โครงการจะด�ำเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด ้ า นเศรษฐกิ จ และการเงิ น ซึ่ ง เป็ น สาระส�ำคั ญ ของโครงการร่ ว มทุ น
โดยมีขั้นตอนในการด�ำเนินการ ดังนี้

การศึกษาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ
มูลคาการลงทุนและคาใชจาย
ของโครงการ
• คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพยสิน
• คากอสรางและคุมงาน
• คาดำเนินงานและบำรุงรักษา
• คาใชจายในการลดผลกระทบสิ�งแวดลอม
• คาใชจายอื่น ๆ เชน คางานระบบ คางาน
สาธารณูปโภค เปนตน

ผลประโยชนของโครงการ
• ผลประโยชนทางตรง
- มูลคาในการใชยานพาหนะ (VOC)
- มูลคาเวลา (VOT)
- มูลคาอ�บัติเหตุ (ACC)
• ผลประโยชนทางออม
- การพัฒนาเมือง

ความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ
• มูลคาเง�นปจจ�บัน (NPV)
• ผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C)
• อัตราผลตอบแทนภายใน (EIRR)
• ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
• การว�เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

การศึกษาความเหมาะสมดานการเง�น
มูลคาการลงทุนและคาใชจาย
ในการดำเนินงาน
• คากอสรางงานโยธา
• คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• คาใชจายในการดำเนินงาน
• คาใชจายในการบำรุงรักษา
• ตนทุนสิ�งแวดลอม

ผลประโยชนของโครงการ
• คาโดยสาร
• รายไดเชิงพาณิชยบร�เวณสถานี
• รายไดอื่น ๆ

ความเหมาะสมทางดานการเง�น
• มูลคาเง�นปจจ�บัน (NPV)
• ผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C)
• อัตราผลตอบแทนภายใน (FIRR)
• ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
• การว�เคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ

โครงการให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาและจัดท�ำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact
Assessment) โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่แตกต่างไปจากรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเดิม
โครงการจะด�ำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน�ำไปประกอบ
การพิจารณาศึกษาโครงการเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
น้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินงาน ดังนี้

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

กรณีการแก ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ อาจกระทบตอสาระสำคัญ
ของรายงาน EIA เดิม
หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต/เจาของโครงการ
จัดสงรายงานการปรับปรุงแก ไขรายละเอียด
โครงการให สผ.

จัดทำสำเนาสง สผ. เพ�่อทราบ
กรณีโครงการที่ ไมตอง
เสนอคณะรัฐมนตร�
เห็นควรเปนอำนาจ
การพ�จารณาของ คชก.

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

แผนการดําเนินงานศึกษา

การร่วมลงทุนฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง)
แผนการดําเนินงานโครงการ กรณีเอกชนร่วมลงทุนในงานก่อสร้างงานโยธา
ติดตั้งงานระบบ จัดหาขบวนรถ รวมถึงดําเนินการและบํารุงรักษา มีดังนี้

Time Line

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 258X 2599

การดําเนินงานโครงการ

• การจัดทํารายงานว�เคราะหโครงการ
• การสรรหาเอกชนรวมลงทุน

โครงการสายสีแดง กอสรางแลวเสร็จ

• ชวงบางซื่อ-รังสิต
• ชวงบางซื่อ-ตลิ�งชัน

Study 12 เดือน (มิ.ย. 2564-พ.ค. 2565) ตามความเห็น คค.
PPP
Selection 14 เดือน (มิ.ย. 2565-ก.ค. 2566) ตามความเห็น คค.
เปดใหบร�การ
Due
เดือน ต.ค. 2564 Diligence 12 เดือน (ก.ค. 2566-มิ.ย. 2567)

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

Operation by SRTET
57 เดือน

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

Construction
36 เดือน

360 เดือน (30 ป)

Rolling Stock
& Trial Run
12+6 เดือน

เปดใหบร�การปลายป 2569

Construction
54 เดือน

(ส.ค. 2566-ม.ค. 2571)
ตามมติ ครม.

>360 เดือน (>30 ป)

Operation by Private Sector

(ส.ค. 2566-ก.ค. 2569)
ตามมติ ครม.

โครงการสายสีแดง สวนตอขยาย

• ชวงบางซือ่ -พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก
และชวงบางซือ่ -หัวลำโพง

Operation by Private Sector

Operation by Private Sector

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