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พััฒนาสายสีเทา เสริิมโคริงข่่ายการิเดิินทาง
  ส่่ใจกลางเมือง

 ศึึกษาและวิิเคราะห์์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยวิ (Monorail) สายส่เทา 
 ระยะท่� 1 ช่่วิงวัิช่รพล-ทองห์ล่อ และจััดทำำ�เอกส�รโครงก�รต�ม 
 พระร�ชบััญญัติก�รร่วมลงทำุนระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  
 หมวด 4 ก�รจััดทำำ�และดำ�เนินโครงก�ร ส่วนทำ่� 1 ก�รเสนอโครงก�ร
 
 นำำาเสนำอโครงการร่วิมลงทุนำระห์วิ่างรัฐและเอกช่นำสำาห์รับโครงการ 
 รถไฟฟ้ารางเด่ี่�ยวิ (Monorail) สายสเ่ทา ระยะท่� 1 ช่่วิงวัิช่รพล-ทองห์ล่อ  
 เพ่�อขอนุมัติหลักก�รโครงก�รร่วมลงทุำนต�มกระบัวนก�รในพระร�ชบััญญัติ
 ก�รร่วมลงทุำนระหว่�งรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ก�รจััดทำำ� 
 และดำ�เนินโครงก�ร ส่วนทำ่� 1 ก�รเสนอโครงก�ร

 การจััดี่ทำารายงานำการศึึกษาและวิิเคราะห์์โครงการ ต�มพระร�ชบััญญัติ
 ก�รร่วมลงทำุนระหว่�งรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวดทำ่� 4 ส่วนทำ่� 1  
 ก�รนำ�เสนอโครงก�ร และต�มทำ่�คณะกรรมก�รนโยบั�ยร่วมลงทำุนระหว่�ง 
 รัฐและเอกชนประก�ศกำ�หนด

 การวิเิคราะห์ค์วิามจัำาเป็็นำของโครงการ ในก�รกำ�หนดม�ตรก�รสนบััสนุน 
 เพ่�อให้โครงก�รร่วมลงทำุนบัรรลุวัตถุุประสงค์

 การจััดี่ทำาห์ลักการของโครงการร่วิมลงทุนำ เพ่�อนำ�เสนอต่อรัฐมนตร ี
 กระทำรวงมห�ดไทำย ให้พิจั�รณ�เห็นชอบั 

 การจัดัี่ป็ระช่าสมัพนัำธ์์และการทดี่สอบควิามสนำใจัของนำกัลงทนุำภาคเอกช่นำ  
 (Market Sounding) โดยจัดัใหม้ก่�รประช�สมัพนัธ์โ์ครงก�ร และจัดัก�รประชมุ 
 สัมมน�รับัฟัังคว�มคิดเห็นของภ�คเอกชนทำ่�ม่ต่อโครงก�ร พร้อมทำั�งจััดทำำ� 
 ส่�อประช�สัมพันธ์์โครงก�รทำ่�เหม�ะสม เข้�ใจัง่�ย 

 การจััดี่ป็ระชุ่มสรุป็ผลการศึึกษาโครงการ เพ่�อเผยแพร่ข้อมูลและผลก�ร 
 ศึกษ�โครงก�ร สร้�งคว�มเข้�ใจัท่ำ�ถุูกต้อง และรับัฟัังคว�มคิดเห็นของ 
 ภ�คส่วนต่�ง ๆ ทำ่�เก่�ยวข้อง

 งานำสนำับสนุำนำข้อมูลด้ี่านำวิิช่าการและเอกสารข้อมูลของโครงการ 
 แก่กรุงเทำพมห�นคร ในก�รเสนอโครงก�รและก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ  
 ให้สำ�เร็จัลุล่วง

  การพฒันำาโครงสรา้งพ้�นำฐานำดี่า้นำคมนำาคม โดี่ยเฉพาะการพฒันำาระบบขนำสง่
มวิลช่นำระบบรางให์้เป็็นำระบบห์ลักในำการเดี่ินำทาง ถุ่อเป็นนโยบั�ยและยุทำธ์ศ�สตร์สำ�คัญ

 ทำ่�รัฐบั�ลให้คว�มสำ�คัญม�โดยตลอด ปัจัจัุบัันม่โครงข่�ยระบับัขนส่งมวลชนระบับัร�งส�ยหลักเปิดให้
บัรกิ�รแลว้หล�ยส�ย ต�มแผนแมบ่ัทำระบับัขนสง่มวลชนทำ�งร�งในเขตกรงุเทำพมห�นครและปรมิณฑล 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) หรือ  M-MAP

  โครงการรถไฟฟ้าสายส่เทา ช่่วิงวิัช่รพล-ทองห์ล่อ เป็นหนึ�งในโครงข่�ยระบับัขนส่ง
มวลชนระบับัร�งส�ยรอง ต�มแผน M-MAP และอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร PPP (Public Private 
Partnership) รถุไฟัฟั�้ส�ยสเ่ทำ�เปน็เสน้ทำ�งทำ่�รองรบัั “การเติบิโติ” ย�่นวชัรพลถุงึทำองหลอ่ ซึ่ึ�งเปน็
พ่�นทำ่�ย่�นชุมชนหน�แน่น ข�ดแคลนระบับัขนส่งส�ธ์�รณะในพ่�นทำ่� และยังไม่ม่ระบับัรถุไฟัฟั้�ให้บัริก�ร 
โดยรถุไฟัฟ้ั�ส�ยส่เทำ�จัะเช่�อมโยงก�รเดินทำ�งจั�กช�นเม่องฝัั่�งตะวันออกสู่ใจักล�งเม่อง นอกจั�กน่� 
ยังเป็นโครงข่�ยส�ยรองทำ่�ช่วยป้อนผู้โดยส�รให้กับัโครงข่�ยส�ยหลักส�ยส่ส้มและส�ยส่เขียว รวมทำั�ง
ส�ม�รถุเช่�อมต่อกับัโครงข่�ยส�ยรองส�ยส่ชมพู ส�ยส่เหล่อง และส�ยส่นำ��ต�ล 

  สำานำักการจัราจัรขนำส่ง กรุงเทพมห์านำคร หนึ�งในหน่วยง�นทำ่�ม่หน้�ทำ่�พัฒน�ด้�น
ขนส่งมวลชน เพ่�อดูแลก�รเดินทำ�งของประช�ชนในกรุงเทำพฯ ได้ว่�จั้�งบัริษัทำทำ่�ปรึกษ�ดำ�เนินก�รศึกษ� 
คว�มเหม�ะสมจััดทำำ�แบับัเบั่�องต้น วิเคร�ะห์ผลกระทำบัด้�นสิ�งแวดล้อม (EIA) และจััดเตรียมเอกส�ร
โครงก�รรถุไฟัฟั้�ร�งเด่�ยว (Monorail) ส�ยส่เทำ� ช่วงวัชรพล-สะพ�นพระร�ม 9 โดยศึกษ� 
แลว้เสรจ็ัเม่�อ พ.ศ. 2558 ซึ่ึ�งผลก�รศกึษ�แบัง่ออกเปน็ 3 ระยะ ไดแ้ก ่ระยะทำ่� 1 วชัรพล-ทำองหลอ่ ระยะทำ่� 
2 พระโขนง-พระร�ม 3 และระยะทำ่� 3 แนวเส้นทำ�งส่วนต่อขย�ยพระร�ม 3-ทำ่�พระ ระยะทำ�งรวม 39.91 
กิโลเมตร โดยผลก�รศึกษ�เสนอให้พัฒน�โครงก�ร ระยะทำ่� 1 วัชรพล-ทำองหล่อ เป็นเส้นทำ�งนำ�ร่อง

  แตเ่น่�องจั�กสภ�วะแวดล้อมทำ�งเศรษฐกิจัและสังคมปัจัจับุันัไดเ้ปล่�ยนแปลงไปจั�กช่วงเวล�ท่ำ�ศกึษ�
ไว้เดิม และเพ่�อให้ก�รดำ�เนินโครงก�รเป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รนโยบั�ยก�รให้เอกชน

 ร่วมลงทำุนในกิจัก�รของรัฐ สำ�นักก�รจัร�จัรและขนส่ง จัึงได้ว่�จั้�งบัริษัทำทำ่�ปรึกษ�เพ่�อทำบัทำวน
 ผลก�รศึกษ�และดำ�เนินก�รศึกษ�วิเคร�ะห์โครงก�รในระยะท่ำ� 1 ช่วงวัชรพล-ทำองหล่อ เพ่�อนำ�เสนอ
 ขออนุมัติโครงก�รและเป็นข้อมูลสำ�หรับัเตรียมคว�มพร้อมในก�รเปิดให้เอกชนร่วมลงทุำน
 โครงก�รต่อไป

ศึึกษาและวิิเคริาะห์์อย่างริอบด้ิาน 
เพืั�อการิพััฒนาอย่างมีปริะสิทธิิภาพั

วัิตถุุปริะสงค์ข่องโคริงการิ   

 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย 

ข่อบเข่ตการิดิำาเนินงานข่องโคริงการิ  
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สถานีต่างระดับฉลองรัช

 แนำวิเส้นำทางรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยวิ (Monorail) สายส่เทา ช่่วิงวิัช่รพล-ทองห์ล่อ
เริ�มต้นแนวเส้นทำ�งบัริเวณทำ�งเช่�อมระหว่�งถุนนร�มอินทำร�กับัถุนนประดิษฐ์มนูธ์รรม ซึ่ึ�งส�ม�รถุ 
เช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่ชมพูทำ่�สถุ�น่วัชรพล จั�กนั�นแนวเส้นทำ�งจัะมุ่งหน้�ลงม�ทำ�งทำิศใต้ต�มแนว 
เขตทำ�งของถุนนประดิษฐ์มนูธ์รรมฝั่ั�งทำิศทำ�งข�ออก โดยว�งโครงสร้�งบันพ่�นทำ่�ด้�นข้�งทำ�งเทำ้�และ 
ทำ�งจัักรย�น ผ่�นถุนนอยู่เย็น ถุนนสุคนธ์สวัสดิ� ข้�มถุนนประเสริฐมนูกิจั (ถุนนเกษตร-นวมินทำร์) เช่�อมต่อ 
กับัรถุไฟัฟ้ั�ส�ยส่นำ��ต�ลทำ่�สถุ�น่คลองลำ�เจัียก แนวเส้นทำ�งยังคงมุ่งหน้�ลงทำ�งทำิศใต้ผ่�นถุนนสังคมสงเคร�ะห์ 
ข้�มถุนนล�ดพร้�ว เช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่เหล่องทำ่�สถุ�น่ฉลองรัช  ผ่�นแยกประช�ธ์รรม จัุดตัดถุนนประช�อุทำิศ 
ลอดใต้ทำ�งพิเศษศรีรัช ทำ่�แยกพระร�ม 9-ประดิษฐ์มนูธ์รรม เช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟ้ั�ส�ยส่ส้มทำ่�สถุ�น่พระร�ม 9 จั�กนั�น 
แนวเส้นทำ�งข้�มจัะยกข้�มรถุไฟัฟ้ั�ช�นเม่อง ส�ยส่แดงอ่อน และเล่�ยวทำ่�แยกเอกมัยเหน่อม�ทำ�งทิำศตะวันตกเข้�สู่แนว 
เก�ะกล�งของถุนนเพชรบุัรีตัดใหม่ และเล่�ยวลงม�ทำ�งทิำศใต้เข้�สู่ถุนนทำองหล่อ จันกระทำั�งม�สิ�นสุดเส้นทำ�งท่ำ�บัริเวณป�กซึ่อย
สขุมุวทิำ 55 เช่�อมตอ่กบััรถุไฟัฟ้ั�ส�ยสเ่ขยีวทำ่�สถุ�น่ทำองหล่อ รวิมระยะทางทั�งสิ�นำ 16.25 กโิลเมติร จัำานำวินำสถาน่ำทั�งห์มดี่ 
15 สถานำ่ 

 โครงก�รรถุไฟัฟั้�ร�งเด่�ยว (Monorail) ส�ยส่เทำ� ช่วงวัชรพล-ทำองหล่อ เป็นเส้นทำ�งทำ่�เช่�อมต่อ 
ก�รเดินทำ�งระหว่�งพ่�นท่ำ�ชุนชนหน�แน่นย่�นวัชรพล ร�มอินทำร� และพ่�นท่ำ�ใจักล�งเม่องย่�นทำองหล่อ  
ม่ทำั�งหมด 15 สถุ�น่  

 ช่่วิงวิัช่รพล-ทองห์ล่อ จัำ�นวน 15 สถุ�น่ ระยะทำ�ง 16.25 กิโลเมตร ประกอบัด้วย

สถานำ่วิัช่รพล อยู่ใกล้กับัถุนนร�มอินทำร� จัุดเช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่ชมพู

สถานำ่นำวิลจัันำทร์ อยู่ช่วงจัุดตัดถุนนอยู่เย็น

สถานำ่เกษติรนำวิมินำทร ์ อยู่ด้�นเหน่อของถุนนประเสริฐมนูกิจั ช่วงจัุดตัดถุนนประเสริฐมนูกิจั 

สถานำ่คลองลำาเจัียก อยู่บัริเวณช่วงซึ่อยประดิษฐ์มนูธ์รรม 25 จัุดเช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�

  ส�ยส่นำ��ต�ล และเป็นทำ่�ตั�งของศูนย์ซึ่่อมบัำ�รุง

สถานำ่โยธ์ินำพัฒนำา อยู่บัริเวณด้�นเหน่อของซึ่อยประดิษฐ์มนูธ์รรม 19 

สถานำ่ลาดี่พร้าวิ 87 อยู่บัริเวณป�กซึ่อยประดิษฐ์มนูธ์รรม 15

สถานำ่สังคมสงเคราะห์์ อยู่บัริเวณป�กซึ่อยสังคมสงเคร�ะห์

สถานำ่ฉลองรัช่ อยู่บัริเวณป�กซึ่อยล�ดพร้�ว 84 จัุดเช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่เหล่อง

สถานำ่ศึรีวิรา อยู่บัริเวณฝั่ั�งตรงข้�มป�กซึ่อยอินทำร�ภรณ์  

สถานำ่ป็ระช่าอุทิศึ อยู่ด้�นใต้ของถุนนประช�อุทำิศ ใกล้แยกประช�ธ์รรม

สถานำ่พระราม 9 อยู่ด้�นเหน่อของถุนนพะร�ม 9 บัริเวณทำ�งแยกต่�งระดับัพระร�ม 9

  จัุดเช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่ส้ม

สถานำ่เพช่รบุรี-ทองห์ล่อ อยู่บันถุนนเพชรบัุรี ด้�นหน้�สถุ�น่รถุไฟัคลองตัน

สถานำ่แจั่มจัันำทร ์ อยู่บันถุนนซึ่อยทำองหล่อ (สุขุมวิทำ 55) ใกล้ซึ่อยทำองหล่อ 20

สถานำ่ทองห์ล่อ 10 อยู่บันถุนนซึ่อยทำองหล่อ (สุขุมวิทำ 55) ระหว่�งซึ่อยทำองหล่อ 10 

  และซึ่อยทำองหล่อ 12

สถานำ่ทองห์ล่อ อยู่บันถุนนซึ่อยทำองหล่อ (สุขุมวิทำ 55) บัริเวณป�กซึ่อยด้�นถุนนสุขุมวิทำ  

  จัุดเช่�อมต่อกับัรถุไฟัฟั้�ส�ยส่เขียว

 ห์มายเห์ติุ:  ช่�อสถุ�นเ่ป็นช่�อเบั่�องต้นต�มร�ยง�นก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมฯ โดยจัะมก่�รทำบัทำวน 
  ก�รตั�งช่�อสถุ�น่ต�มหลักก�รตั�งช่�อและกำ�หนดรหัสสถุ�น่รถุไฟัฟ้ั�ขนส่งมวลชน 
  ส�ธ์�รณะ ทำ่�กำ�หนดโดยกรมก�รขนส่งทำ�งร�ง

แนวิเส้นทางริถุไฟฟ้าริางเดีิ�ยวิ (Monorail) 
   สายสีเทา ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ

เชืื่�อมต่อการิเดิินทางจากวัิชื่ริพัลส่่ทองห์ล่อ15 สถานีี 
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 เพ่�อให้ก�รพัฒน�โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยวิ (Monorail) สายส่เทา  
ช่่วิงวิัช่รพล-ทองห์ล่อ ม่คว�มคุ้มค่�และเกิดประโยชน์สูงสุด การเป็ิดี่โอกาส
ให์้เอกช่นำเข้าร่วิมลงทุนำโครงการ (Public Private Partnership: 
PPP)  ถือเป็็นำแนำวิทางท่�เห์มาะสม ส�ม�รถุลดภ�ระด้�นงบัประม�ณของรัฐ 
และสนับัสนุนให้ภ�คเอกชนได้ใช้คว�มส�ม�รถุและประสบัก�รณ์ในก�รพัฒน�ระบับั
ก�รขนส่งทำ�งร�งของประเทำศ

  ป็ระเภทรถ 
  รถุไฟัฟั้�ร�งเด่�ยว (Monorail)
  ขนำาดี่คานำรองรับทางวิิ�ง 
  0.80 เมตร
  รูป็แบบสถานำ ่
  สถุ�น่ยกระดับั จัำ�นวน 15 สถุ�น่
  ระบบการเดี่ินำรถ 
  ระบับัควบัคุมก�รเดินรถุอัตโนมัติ 
  (Automatic Train Control: ATC)

  ควิามเร็วิเฉล่�ยในำการเดี่ินำรถ 
  35 กิโลเมตร/ชั�วโมง
  ระยะเวิลาในำการเดี่ินำทางไป็-กลับ 
  62 น�ทำ่
  การรองรับผู้โดี่ยสาร 
  8,000-30,000 คน/ชั�วโมง/ทำิศทำ�ง
  ระบบเก็บค่าโดี่ยสาร
  ระบับัเก็บัค่�โดยส�รอัตโนมัติ 
  (Automatic Fare Collection System)
  ป็ีเป็ิดี่ให์้บริการ 
  ประม�ณก�รเปิดให้บัริก�ร ปี 2573

เพิั�มควิามสะดิวิกสบายในการิเดิินทาง 
    ยกริะดัิบคุณภาพัชีื่วิิต

แผนงานการิศึึกษาโคริงการิ

สร้างควิามคุ้มค่า 
ในก�รใช้จั่�ยของภ�ครัฐ

และก�รใช้ทำรัพย�กร
จั�กก�รผสมผส�น

คว�มเช่�ยวช�ญ
ระหว่�งรัฐกับัเอกชน

ส่งเสริมให์้เกิดี่
การใช่้ระบบราง 
เน่�องจั�กเอกชน

ม่ศักยภ�พ
ด้�นก�รตล�ด 

และก�รให้บัริก�ร

 เพ่�มช่่องทางและโอกาส
ในก�รดำ�เนินธ์ุรกิจั
ให้กับัภ�คเอกชน

 สนำับสนำุนำเศึรษฐกิจั
ของป็ระเทศึ 

โดยส่งเสริมให้
ภ�คเอกชนม่ส่วนร่วม 
ในก�รพัฒน�โครงก�ร

ปริะโยชื่นก์าริร่ิวิมลงทนุริะห์วิา่งภาคริฐัและเอกชื่น

ริะบบริถุไฟทันสมัย ปลอดิภัยทุกการิเดิินทาง

ส.ค.-พ.ย. 64
ศึกษ�ทำบัทำวน
คว�มเหม�ะสม

โครงก�ร

พ.ย. 64-ม.ค. 65
จััดทำำ�ร�ยง�น
ก�รศึกษ�และ

วิเคร�ะห์โครงก�ร

พ.ย. 64
สัมมน�ปฐมนิเทำศ

โครงก�ร

ม.ค. 65
- สัมมน�รับัฟัังคว�มคิดเห็น

จั�กภ�คเอกชน 
(Market Sounding Seminar)

- ทำดสอบัคว�มสนใจั
ของภ�คเอกชน 

(Market Sounding Interview)

ก.พ. 65

ม.ค.-ก.พ. 65
จััดทำำ�เอกส�รพระร�ชบััญญัติ

ก�รร่วมลงทำุนระหว่�งรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 
ในหมวดทำ่� 4 ส่วนทำ่� 1 
ก�รเสนอโครงก�ร

สัมมน�สรุปผล
ก�รศึกษ�โครงก�ร

เสริิมศัึกยภาพัโคริงการิ 
   ด้ิวิยการิมีส่วินร่ิวิมจากเอกชื่น

  ติอบโจัทย์ไลฟ์สไติล์คนำเมือง ส�ม�รถุเดินทำ�งเข้�-ออก ระหว่�งพ่�นทำ่� 
  ช�นเม่องกับักล�งเม่องย่�นทำองหล่อ และชุมชนใกล้เค่ยงได้อย่�งสะดวก  
  รวดเร็ว ไม่ต้องเผชิญกับัก�รจัร�จัรทำ่�ติดขัดในเขตเม่อง

  เช่ื�อมติ่อสะดี่วิก ส�ม�รถุเช่�อมต่อก�รเดินทำ�งกับัระบับัขนส่งมวลชน 
  ส�ยหลักและส�ยรอง ทำั�งรถุไฟัฟ้ั�ส�ยส่ชมพู ส�ยส่นำ��ต�ล ส�ยส่เหล่อง 
  ส�ยส่ส้ม ส�ยส่เขียว เอ่�อให้เกิดก�รเดินทำ�งอย่�งเป็นระบับัและครบัวงจัร 

  สนำับสนำุนำให์้เกิดี่การพัฒนำาเมือง รถุไฟัฟั้�ส�ยส่เทำ�จัะเป็นเส้นทำ�ง 
  คมน�คมส�ยสำ�คัญทำ่�เอ่�อให้เกิดก�รพัฒน�พ่�นทำ่�บัริเวณสถุ�น่และพ่�นทำ่� 
  โดยรอบัต�มแนวเส้นทำ�ง นำ�ก�รจั้�งง�น สร้�งอ�ช่พ รวมถึุงคุณภ�พ 
  ช่วิตทำ่�ด่ม�สู่ประช�ชนในระยะย�ว

  เป็็นำมิติรกบัสิ�งแวิดี่ล้อม สนับัสนนุใหป้ระช�ชนหนัม�ใชร้ะบับัขนส่ง 
  ส�ธ์�รณะทำ�งร�งทำ่�เป็นมิตรกับัสิ�งแวดล้อม  ทำดแทำนก�รใช้
  รถุยนต์ส่วนบัุคคล ซึ่ึ�งเป็นก�รลดก�รใช้พลังง�นทำ่�ก่อให้เกิด 
  มลพิษ  
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  โครงการศึกษาและวิเคราะห์

  ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4

  ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)

เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดที่ 1

บริษัทท่ีปรึกษา

แผนเปิดให้บริการ

บริษัท อินฟราทรานส์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด
315/7 พร�เมียมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร�)
ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร�าว เขตลาดพร�าว 
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2156 9955 โทรสาร 0 2156 9955
e-mail: infratrans@infratrans.co.th

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอฟเอเอส จำกัด
179/74-80 ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร� 
ถนนสาทรใต� แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2844 1000
e-mail: th_cp_i@pwc.com

บริษัท แพลนโปร จำกัด
อาคารเอพซิลอน 335 หมู� 3 ถนนบางกรวย-ไทรน�อย 
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร� 11110
โทร. 0 2571 2741-2
e-mail: planpro2554@hotmail.co.th

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
125 อาคาร เดอะป�ณณ� ชั้น5 
ถ. คลองลำเจ�ยก แขวง นวมินทร� 
เขตบึงกุ�ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0 2943 9627-29
e-mail : transcon@transconsult.co.th

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์ จำกัด
428/139-140 หมู�บ�านเดอะร�เจ�นท� สตร�ท
ถนนพระยาสุเรนทร� แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 0 2375 5422 โทรสาร 0 2375 5427
e-mail: daoruek.communications@gmail.com

ติดตามข่าวสารโครงการ www.greyline-ppp.com

44 ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
 โทร. 0 2354 1225
 โทรสาร 0 2354 1227
 http://www.bankok.go.th/traffic

ป� 2565 ป� 2566 ป� 2567-2568 ป� 2569-2572 ป� 2573

ศึกษาและจัดทำ
รายงาน PPP

แล�วเสร็จ

เสนอโครงการ
ต�อคณะรัฐมนตร�

คัดเลือกเอกชน
เข�าร�วมลงทุน

ดำเนินการ
ก�อสร�างโครงการ

กำหนด
เป�ดให�บร�การ
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