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บางกะป

สะพานใหม

ลาดกระบัง

มธ. รังสิต

บางแค

ลาดพรา
ลาดพราวว

สะพานพระนั่งเกลาสะพานพระนั่งเกลา

ราษฎรบูรณะราษฎรบูรณะ

ตลิ่งชัน

รถไฟรางคู
บางบําหรุ

ลําลกูกา

พุทธมณฑลพุทธมณฑล  สายสาย  44

สมุทรปราการ

บางซอน

แครายแคราย

ศาลายาศาลายา

มหาชัยเมืองใหม

มหาชัย ( สมุทรสาคร )

บางหวา

บางกรวยบางกรวย  --ไทรนอยไทรนอย

ปอมพระจุล

บางซื่อ

อนุเสาวรยี

มีนบุรีมีนบุรี

วัดศรีเอี่ยม (บางพลี)

บางนา

ออนนุช

สําโรง

บางพลี

ม. ธรรมศาสตร

ลําลกูกาคลอง 7

บางปู

ตากสิน

Extension phase 1
Extension phase 2
Extension phase 3

Under ground
Elevated

แบริ่ง 8A8A

8B8B
8C8C

8C8C

1. บางซือ่-บางใหญ-
ราษฎรบูรณะ-ปอมพระจุล

1. 1. บางซือ่บางซือ่--บางใหญบางใหญ--
ราษฎรบูรณะราษฎรบูรณะ--ปอมพระจุลปอมพระจุล

2. บางซือ่-ทาพระ
หัวลําโพง - บางแค 
2. 2. บางซือ่บางซือ่--ทาพระทาพระ
หัวลําโพงหัวลําโพง  --  บางแคบางแค  

3. หมอชิต-พหลโยธิน-สะพานใหม (ลําลูกกา)3.3.  หมอหมอชิตชิต--พหลโยธินพหลโยธิน--สะพานใหมสะพานใหม  ((ลําลูกกาลําลูกกา))

4. แบริ่ง-สําโรง-สมุทรปราการ (บางป)ู4. 4. แบริ่งแบริ่ง--สําโรงสําโรง--สมุทรปราการสมุทรปราการ  ((บางปูบางปู))

6. ตากสนิ-บางหวา-
พุทธมณฑลสาย 4

6. 6. ตากตากสนิสนิ--บางบางหวาหวา--
พุทธพุทธมณฑลสายมณฑลสาย  44

7 . บางกะป-มีนบุรี7 . 7 . บางบางกะปกะป--มีนบุรีมีนบุรี

8. วงแหวนรอบนอก (A-D)8. 8. วงวงแหวนรอบนอกแหวนรอบนอก  ((AA--DD))

5 . บางกะป-บางบาํหรุ5 . 5 . บางกะปบางกะป--บางบาํหรุบางบาํหรุ

9 . Airport Rail Link9 . Airport Rail Link9 . Airport Rail Link

BTSCBTSC

โครงขายระบบขนสงทางรางระยะที่ 1+ ระยะที่ 2 (485 กม.)โครงขายระบบขนสงทางรางระยะที่ 1+ ระยะที่ 2 (485 กม.)
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ระบบขนสงมวลชนทางรางฯ ระยะที่ 1

สายทางที่เปดใหบริการแลว : 43.5 กม.

• สายสีเขียว (BTS) : หมอชิต-ออนนุช, สนามกีฬา-สะพานตากสิน : 23.5 กม.

เปดใหบริการป 2542

• สายสีน้ําเงิน (BMCL) : บางซื่อ-หัวลําโพง : 20 กม. เปดใหบรกิารป 2547

สายทางที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง : 40 กม. (วงเงิน 42,993 ลบ.)

• Airport Rail Link: มักกะสัน-สุวรรณภูมิ: 28 กม. คาดวาเปดใหบริการ ป 2552

• สีเขียวเขม (สวนตอขยาย)

: ส. ตากสิน-ตากสิน: 2.2 กม. อยูระหวาง กทม. วาจางติดตั้งระบบไฟฟา /

อาณัติสัญญาณ คาดวาเปดใหบรกิาร ป 2552

: ตากสิน – บางหวา: 4.5 กม. โครงสรางแลวเสร็จ ยกเวนสถานี & ราง 

คาดวาเปดใหบริการ ป 2552

• สีเขียวออน (สวนตอขยาย)

: ออนนุช-แบริ่ง: 5.3 กม.  สถานะ ณ ธ.ค. 50 กอสรางแลวเสร็จ 39%

คาดวาเปดใหบริการ ป 2552
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ระบบขนสงมวลชนทางรางฯ : ระยะที ่1

เสนทางที่ ครม. อนุมัติ (7 พ.ย. 49 และ 6 ก.พ. 50) : 137 กม.

• โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน : 77 กม.

1) สีมวง : บางใหญ-บางซื่อ : 23 กม.

2) สีน้ําเงิน  : บางซื่อ-ทาพระ : 13 กม. /หัวลําโพง-บางแค : 14 กม.

3) สีเขียวออน (BTS สวนตอขยาย) : แบริ่ง-สมุทรปราการ : 14 กม.

4) สีเขียวเขม (BTS สวนตอขยาย) : หมอชิต-สะพานใหม : 13 กม.

• โครงการรถไฟชานเมือง (สีแดง) : 60 กม.

1) ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน : 15 กม.

2) ชวงบางซื่อ-รังสิต : 26 กม.

3) ชวงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก  : 19 กม.
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บางใหญ

ตลิ่งชัน

รังสิต

มหาชัย

บางแค

บางบําหรุ

พรานนก

สมุทรปราการ

บางหวา

สะพานใหม

ราษฎรบรูณะ

1. ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน

รฟม. ปจจุบัน (20 กม.)

BTS ปจจุบัน (24 กม.)

บางซื่อ-ทาพระ (13 กม.)

หัวลําโพง-บางแค (14 กม.)

บางใหญ - บางซือ่ (23 กม.)

ออนนุช - แบริ่ง (5.3 กม.)

แบริ่ง - สมุทรปราการ (14 กม.)

ส.ตากสิน - ตากสิน (2.2 กม.)

ตากสิน-บางหวา  (4.5 กม.)

หมอชิต - สะพานใหม (12.1 กม.)
2. ระบบรถไฟชานเมือง

บางซือ่ - รังสิต (26 กม.)

บางซือ่ - ตลิ่งชัน (15 กม.)
3. Airport Link

พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ (28 กม.)

1. ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน

รฟม. ปจจุบัน (20 กม.)

BTS ปจจุบัน (24 กม.)

บางซื่อ-ทาพระ (13 กม.)

หัวลําโพง-บางแค (14 กม.)

บางใหญ - บางซือ่ (23 กม.)

ออนนุช - แบริ่ง (5.3 กม.)

แบริ่ง - สมุทรปราการ (14 กม.)

ส.ตากสิน - ตากสิน (2.2 กม.)

ตากสิน-บางหวา  (4.5 กม.)

หมอชิต - สะพานใหม (12.1 กม.)
2. ระบบรถไฟชานเมือง

บางซือ่ - รังสิต (26 กม.)

บางซือ่ - ตลิ่งชัน (15 กม.)
3. Airport Link

พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ (28 กม.)

หัวหมาก

แบริ่ง

ออนนุช

โครงขาย MRT ระยะที่ 1

6 สายทาง 10 ชวง (201.5 กม.)

โครงขาย MRT ระยะที่ 1

6 สายทาง 10 ชวง (201.5 กม.)

ศูนยพหลโยธิน-บางซื่อ

ศูนยมักกะสัน

สุวรรณภมูิ
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สถานะโครงการ : ระยะที ่1

หมายเหตุ : EIA ผานความเห็นชอบจาก คกก. สิ่งแวดลอมแลว สถานะ ณ 11 มี.ค. 50

** **

*

ครม. อนุมัติ

(รายสายทาง) ประกวดราคา เริ่มกอสราง

1  Airport Rail Link
ชวงพญาไท-สุวรรณภูมิ

2 สีแดง
ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

 22 พ.ค. 50
 3 ต.ค. 50

3 สีมวง
ชวงบางใหญ-บางซื่อ 2 ต.ค. 50 เม.ย.-51 ก.พ.-52

4 สีแดง  

ชวงบางซื่อ-รังสิต ปรับปรุงเพิ่มเติม 16 ต.ค. 50 มิ.ย.-51 พ.ค.-52

5 สีเขียวออน
ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ

6 สีเขียวเขม

ชวงหมอชิต-สะพานใหม กทม. ปรับปรุง

7 สีน้ําเงิน
ชวงบางซื่อ-ทาพระ

และหัวลําโพง-บางแค รฟม. ปรับปรุง

ที่
แผนดําเนินงาน

พ.ค.-51

โครงการ

มี.ค.-51
อยูระหวางออกแบบรายละอียด +
 ศึกษาตามพรบ.รวมทุนฯ พ.ศ. 35
 / ปรับปรุง EIA

ก.ค.-51 มิ.ย.-52

อยูระหวางเตรียมการประกวดราคา

อยูระหวาง รฟท. ดําเนินการ
ประกวดราคา คาดวาจะลงนาม
สัญญา ตน พ.ค. 51

ธ.ค.-52

EIA สถานะ

อยูระหวางปรับแบบรายละเอียด / 
รอ คก. สิ่งแวดลอมฯ พิจารณา
รายงาน EIA

มี.ค.-51

อยูระหวางออกแบบรายละเอียด +
 ศึกษาตามพรบ.รวมทุนฯ พ.ศ. 35
 / ปรับปรุง EIA เพิ่มเติม

ก.ค.-51

 ม.ค. 48
กอสรางแลวเสร็จ 80% คาดวาจะ
แลวเสร็จ ธ.ค. 51

 ส.ค.47 มิ.ย. 47
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ระบบขนสงมวลชนทางรางฯ ระยะที ่2 (284.5 กม.)

• ระบบรถไฟฟา (229.5 กม.)

- สายสีเขียวเขม (สะพานใหม-ลําลกูกา) 12 กม.

- สายสีเขียวเขม (บางหวา-พุทธมณฑลสาย 4) 14 กม.

- สายสีมวง (บางซื่อ-ราษฎรบูรณะ-ปอมพระจุล) 34 กม.

- วงแหวนรอบใน (สายสีน้ําเงิน) (รัชดา-พระราม 7) 12 กม. (ทาพระ-

พระราม 3-คลองเตย) 24 กม.

- สายสีสม (บางบํารุ-บางกะป) 24 กม.

- สายสีน้ําตาล (ศาลายา-บางบํารุ) 17 กม. (บางกะป-มนีบรุี) 10 กม.

- วงแหวนรอบนอก 82.5 กม.

• ระบบรถไฟชานเมือง (55 กม.)

- สายสีแดง (บางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก) 19 กม. (หัวลําโพง-มหาชัย) 36 กม.
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แผนการระดมทุน

หลักการลงทนุของระบบ Mass Transit :

• วงเงินลงทุนเริ่มตนสูง (High Initial Capital investment)

• ผลตอบแทนทางการเงินต่ํา (Low FIRR) แตมผีลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูง(High EIRR) 

• รัฐบาลตองเปนผูลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐาน (Fixed 

Infrastructure) 

• สําหรับระบบการเดินรถ (E&M / Signaling / Rolling Stocks) 

สามารถใหเอกชนเขารวมลงทุน + จัดการเดินรถได ชวยลดภาระการ

ลงทุนของรัฐบาล + เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบรถไฟฟา 

(Value for Money)
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12.7Negative97,800บางซื่อ-ตลิ่งชัน

28.7713.54152,300บางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก ***

25.2

22

16.49

13.69

16.83

EIRR(%)

กรณีฐาน

1.9790,200แบริ่ง-สมุทรปราการ ***

Negative164,000หมอชิต-สะพานใหม ***

- สีเขียวออน

- สีเขียวเขม

Negative172,200บางซื่อ-รังสิต ***

Negative195,505บางใหญ-บางซือ่

- สีน้ําเงิน **

- สแีดง

- สีมวง **

1.65964,270 (ทั้งสาย)บางซื่อ-ทาพระ /หัวลําโพง-บางแค

FIRR* (%)
ปริมาณผูโดยสาร

ปที่เปดบริการ (เที่ยว/วัน)
สายทาง

อัตราผลตอบแทนโครงการ

หมายเหตุ : * กรณีรัฐลงทุนงานโครงสรางพื้นฐาน & เอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟา
**     รายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. รวมงาน พ.ศ. 2535 โดยที่ปรึกษาโครงการฯ
***  รายงานการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ โดยที่ปรึกษา ( สนข.)
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รูปแบบการลงทุนรูปแบบการลงทุน

รัฐบาล /รัฐบาลทองถิน่รัฐบาล /รัฐบาลทองถิน่เกาหลี

รัฐบาลรวมกับเอกชนในรูปแบบ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รัฐบาลฮองกง

รัฐบาลรัฐบาลสิงคโปร

เอกชนรวมลงทุนสายทางใหมรัฐบาล /รัฐบาลทองถิน่ญี่ปุน

เอกชนรวมลงทุน Private 

Finance Initiative (PFI)
รัฐบาล /รัฐบาลทองถิน่อังกฤษ

ระบบรถไฟฟาโครงสรางพื้นฐาน
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รูปแบบการลงทุน

• รัฐบาลลงทุน : คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน + โครงสรางพื้นฐาน (Civil Works/

Depots / Stations / Tracks)

- คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

- โครงสรางพื้นฐาน 

• เอกชนลงทุน : ระบบการเดินรถไฟฟา (E&M / Signaling / Rolling Stocks )

-  ใหเอกชนเขารวมลงทุน โดยดําเนินการตาม พ.ร.บ. รวมงานฯ 35

- ยกเวนระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ให รฟท. เปนผูลงทุน +

เดินรถเอง

 งปม.

 เงินกูใน ปท. + เงินกู ตปท.
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8.9-0.58.5สีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชนั)

59.912.7 *2.245.0สีแดง (บางซื่อ-รังสิต)

55.914.310.431.2สีมวง

75.525.09.241.3สีน้ําเงนิ

70.4

10.2

8.2

 ระบบรถไฟฟา

28.2

3.4

2.5

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

+ จางที่ปรึกษา

259.7161.1รวม

30.717.1สีเขียวเขม

28.718.0สีเขียวออน

รวมคาโครงสรางพื้นฐาน

หมายเหตุ : * สายสีแดง รฟท. ลงทุนในระบบการเดินรถ (ไมรวมตัวรถไฟฟา) จาํนวน 12.7 ลบ.

วงเงินลงทุน ระยะที ่1
หนวย : พันลานบาท

ระบบการเดินรถ : PPPโครงสรางพื้นฐาน & อื่นๆ:

งปม. + เงินกูในประเทศ + JBIC
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แผนการระดมทุน

• เนนการระดมทุนภายในประเทศเปนหลกั

• เงินกูตางประเทศจะเนนการใชเงินกูจากแหลงตางประเทศ

ที่มีเงื่อนไขผอนปรน เชน เงินกู JBIC

• ทําการบริหารความสี่ยงหนีต้างประเทศ โดยการแปลงหนี้

ตางประเทศเปนเงินบาททันทีเมื่อมีการเบิกจาย



14

จบจบการนําเสนอการนําเสนอ


