
ระหวางรัฐบาลแหง

ราชอาณาจักรไทย
และ รัฐบาลแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง

เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย

(ระยะที่ 1 ชวงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา)

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

กรมการขนสงทางราง
อาคาร ณ ถลาง ชั้นที่ 4 - 5 เลขที่ 514/1

ถนน หลานหลวง แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท : 0 2164 2619 โทรสาร : 0 2164 2617

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท : 0 2283 3000 โทรสาร : 0 2281 3959

บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
39 ซอย ลาดพราว 124 แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท : 0  2934 3233-47 โทรสาร : 0 2934 3248-9

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
2563ประจำเดือน กรกฎาคม



สถานะภาพปัจจุบันของโครงการ
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน

“สวนใหญยังอยูในกรอบที่ไดวางเอาไว”

สะพาานมิตรภาพฯ เดิม 

โครงการรถไฟฯ เพื่อการเชื่อมโยง ไทย-
ลาว-จีน

กค. ถือหุนใหญ และ รฟท. เขารวมเปนผูถือหุนใน Asset Co.

Op Co. ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรับสิทธิในการดำเนินการรถไฟความเร็วสูง จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการระดมทุน

การพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพยโดยรอบสถานี ภาครัฐอาจเปนผูเก็บ คาเชา และ/หรือรวมลงทุนกับภาคเอกชน 

การจัดการเดินรถและซอมบำรุง เห็นควรใหวาจางเอกชนที่มีความชำนาญมาดำเนินการในระยะแรก

การรถไฟความเร็วสูงแหงประเทศไทย(รฟส.) รับผิดชอบ HSR โดยตรง

การรถไฟ
แหงประเทศไทย กระทรวง

การคลัง

Asset Co.

Op Co.

Private O&MOperator

Private LandDeveloper

TOD JV

วาจางบริหารจัดการและซอมบำรุงรถไฟความเร็วสูง

X %

A %
B %

Y %

100 %

ผังการจัดตั้งองคกรพิเศษ

รอลงนามในสัญญา
ไมเกิน ต.ค. 63

5. สัญญา 2.3
งานระบบราง ระบบไฟฟา
และเครื่องกลรวมทั้งจัดหา

ขบวนรถไฟและจัดฝก
อบรมบุคลากร

6. การจัดตั้งองคกรพิเศษ
เพื่อกำกับการดำเนิน

โครงการรถไฟความเร็วสูง

สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (สปค.) อยูระหวาง

กระบวนการขอรับจัดสรร
งบประมาณในปงบประมาณ

2564

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ไดเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
กระทรวงคมนาคมอยูระหวาง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

รางพระราชกฤษฎีกา

7. การจัดตั้งสถาบันวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี

ระบบราง และจัดทำแผนการ
ถายทอดเทคโนโลยีรถไฟ

ความเร็วสูง
มีแผนการดำเนินงานแลว 6 สถานี

ไดแก สถานีกลางบางซื่อ สถานีอยุธยา
สถานีสระบุรี สถานีนครราชสีมา

สถานีขอนแกน และสถานีอุดรธานี
อยูระหวางดำเนินการ 5 สถานี

ไดแก สถานีดอนเมือง สถานีปากชอง
สถานีบัวใหญ สถานีบานไผ

และสถานีหนองคาย

8. การปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะตางๆเพื่อทำ

หนาที่เปนระบบสนับสนุน
ผูโดยสารใหกับระบบรถไฟ

ความเร็วสูง
รฟท. ไดลงนาม กับ

รัฐวิสาหกิจจีน (CRDC และ
CRIC) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 60

ปจจุบันไดออกแบบแลวเสร็จ

3. สัญญา 2.1
การออกแบบรายละเอียด

รฟท. ไดลงนาม กับรัฐวิสาหกิจ
จีน (CRDC และ CRIC) เมื่อวันที่

4 ก.ย. 60
ปจจุบันผูรับจาง เริ่มดำเนินงาน

ควบคุมการกอสราง

4. สัญญา 2.2
การควบคุมงานกอสราง

9. การพัฒนาพื้นที่และเมือง
ตามแนวเสนทางโครงการ

รถไฟความเร็วสูงชวง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย

มีแผนการดำเนินงานแลว 3 สถานี
ไดแก สถานีกลางบางซื่อ

สถานีอยุธยา และสถานีขอนแกน
อยูระหวางดำเนินการ 8 สถานี

ไดแก  สถานีดอนเมือง สถานีสระบุรี
สถานีปากชอง สถานีนครราชสีมา

สถานีบัวใหญ สถานีบานไผ
สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย

10. โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง

ชวงนครราชสีมา-หนองคาย

อยูระหวางการเสนอ
การประชุมรวมกัน

สามฝายเพื่อหารือแนวทาง
การกอสรางและ

การเดินรถรวมกันตอไป

ความก้าวหน้าสัญญา
  สัญญา   1-1 งานโยธา ชวงกลางดง - ปางอโศก
ความก้าวหน้า 93%

สัญญา   2-1 งานโยธา ชวงสีคิ้ว - กุดจิก
ความก้าวหน้า 29%

อยูระหวางกอสรางจำนวน 2 สัญญา

สัญญาที่ 1-1 งานโยธา ชวงกลางดง-ปางอโศก
ความกาวหนา 93%

สัญญาที่ 2-1 งานโยธา ชวงสีคิ้ว-กุดจิก
ความกาวหนา 29%

อยูระหวาง รฟท. รอผล
การพิจารณา EIA
เพื่อออก พ.ร.ฎ.
การเวนคืนที่ดิน

1. การเวนคืนที่ดิน

สัญญาที่ 4-4
ศูนยซอมบำรุง
เชียงรากนอย

จัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา

จำนวน 1 สัญญา

สัญญาที่ 4-1
ชวงบางซื่อ-ดอนเมือง

(โครงการรถไฟ
เชื่อมสามสนามบิน)

พิจารณาเอกสาร
ประกวดราคา

จำนวน 1 สัญญา 

$

สัญญาที่ 3-2 งานอุโมงค-มวกเหล็ก และลำตะคอง
สัญญาที่ 3-3 ชวงบันไดมา-ลำตะคอง
สัญญาที่ 4-2 ชวงดอนเมือง-นวนคร
สัญญาที่ 4-3 ชวงนวนคร-บานโพ
สัญญาที่ 4-5 ชวงบานโพ-พระแกว
สัญญาที่ 4-6 ชวงพระแกว-สระบุรี
สัญญาที่ 4-7 ชวงสระบุรี-แกงคอย

1

รฟท. อยูระหวางจาง
บริษัทไทยออกแบบ

รายละเอียด โดยคาดวาจะออกแบบ
แลวเสร็จประมาณ ป 2564

รอลงนาม 7 สัญญา

สัญญาที่ 3-1 ชวงแกงคอย-กลางดง
และชวงปางอโศก-บันไดมา
สัญญา 3-4 ลำตะคอง-สีคิ้ว
และกุดจิก-โคกกรวด
สัญญาที่ 3-5
ชวงโคกกรวด-นครราชสีมา

คกร. อนุมัติสั่งจางแลว/ประกาศผูชนะ
จำนวน 3 สัญญา

2


