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การศึกษาและวิเคราะห์

  ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4

  ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
  (Monorail) สายสีเทา 
     (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)

การคัดกรองรูปแบบการร่วมลงทุน

เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดที่ 2
เดือนมีนาคม 2565

รายการ รูปแบบที่ 1 
(PPP Net Cost)

รูปแบบที่ 2 
(PPP Gross Cost)

รูปแบบที่ 3 (PPP Modified 
Gross Cost)

การจัดหาที่ดิน

การจัดหาแหล�งเง�นทุน

ก�อสร�างและจัดหาระบบ

ดำเนินงานและบำรุงรักษา
การจัดสรรกรรมสิทธิ์
โครงการฯ
ความเสี่ยงด�านรายได�

รูปแบบผลตอบแทนต�อเอกชน
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
(ถ�ามี)
ระยะเวลาของสัญญา

รัฐ

เอกชน

เอกชน

เอกชน

BTO

เอกชน

รายได�จากการดำเนินงาน
(Fare + Non-Fare) Availability Payment

Viability Gap

30-50 ป�

รัฐ รัฐ/เอกชน

Availability Payment + 
ค�าตอบแทนพ�เศษ
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พัฒนาสายสีเทา เสริมโครงข่ายระบบราง
 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางสู่กลางเมือง

	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	 (Monorai l ) 	 สายสี เทา	 (ช ่วงวัชรพล-
ทองหล่อ)	 เป็นหนึ่งในเส้นทางภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต 
กรุ ง เทพมหานครและป ริมณฑล (Mass  Rap id  T rans i t  Master  P lan  in  Bangkok  
Metropolitan Region หรือ M-Map) โดยถูกจัดให้เป็นระบบขนส่งมวลชนรอง เพื่อรองรับการเดินทางของ
ผู้โดยสารย่านวัชรพล-รามอินทรา และการเติบโตของเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร
 ส�านักการจราจรและขนส่ง	 (สจส.)	 กรุงเทพมหานคร หนึ่งในหน่วยงานที่ม ี
หน้าที่พัฒนาด้านขนส่งมวลชน เพ่ือดูแลด้านการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ จึงได้ด�าเนินการ 
ศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 9)  
ในปี 2558 โดยผลการศึกษาแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ  
ระยะท่ี 2 พระโขนง-พระราม 3 และระยะที ่3 แนวเส้นทางส่วนต่อขยายพระราม 3-ท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 
40 กิโลเมตร และเสนอให้พัฒนาโครงการ ระยะที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ ระยะทาง 16.3	กิโลเมตร จ�านวน  
15	สถานี	เป็นเส้นทางน�าร่อง 
 แต ่ เนื่องจากการลงทุนด ้านโครงสร ้างพื้นฐานจ�าเป ็นต ้องใช ้งบประมาณจ�านวนมาก 
ประกอบกับโครงการอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้าร่วมในกิจการของรัฐ ตามประกาศของ 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้โครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และส�านักการจราจรและ
ขนส่ง (สจส.) จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือด�าเนินการทบทวนผลการศึกษา และด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์
โครงการในระยะที่ 1 วัชรพล-ทองหล่อ เพื่อน�าเสนอขออนุมัติโครงการและเป็นข้อมูลส�าหรับเตรียม 
ความพร้อมในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการต่อไป 
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 โครงการรถไฟฟ้ารางเด่ียว	 (Monorail)	 สายสีเทา	 ระยะท่ี	 1	ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ มีจุดเริ่มต้น 
แนวเส้นทางบริเวณทางเชือ่มระหว่างถนนรามอนิทรากับถนนประดษิฐ์มนธูรรม ซึง่เชือ่มต่อกับรถไฟฟ้าสายสชีมพูทีส่ถานวีชัรพล 
จากนัน้แนวเส้นทางจะมุง่ลงมาทางทศิใต้ตามแนวเขตทางของถนนประดษิฐ์มนธูรรม ฝ่ังทศิทางขาออก โดยวางโครงสร้างบนพื้นที่ 
ด้านข้างทางเท้าและทางจกัรยาน ผ่านถนนอยู่เย็น ถนนสุคนธสวัสดิ ์ข้ามถนนประเสริฐมนกิูจ (ถนนเกษตร-นวมนิทร์)  เชือ่มต่อกับ 
รถไฟฟ้าสายสนี�า้ตาลทีส่ถานคีลองล�าเจียก แนวเส้นทางยังคงมุง่หน้าลงทางทศิใต้ ผ่านถนนสงัคมสงเคราะห์ ข้ามถนนลาดพร้าว 
เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีฉลองรัช ผ่านแยกประชาธรรม จุดตัดถนนประชาอุทิศ ลอดใต้ทางพิเศษสายศรีรัช  
ที่แยกพระราม 9-ประดิษฐ์มนูธรรม เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีพระราม  9  จากนั้นแนวเส้นทางจะยกข้ามรถไฟฟ้า 
แอร์พอร์ต เรล ลงิก์ และเลีย้วทีแ่ยกเอกมยัเหนอื  มาทางทศิตะวันตก  เข้าสูแ่นวเกาะกลางของถนนเพชรบรุีตัดใหม่   และเลีย้วลงมาทางทศิใต้ 
เข้าสู่ถนนทองหล่อ จนกระทั่งสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 55 เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีทองหล่อ  
รวมระยะทาง 16.3	กิโลเมตร จ�านวน 15	สถานี

  แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
 สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)
เชื่อมการเดินทางจากวัชรพลสู่ทองหล่อ   
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พัฒนาสายสีเทา เสริมโครงข่ายระบบราง
 เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางสู่กลางเมือง
	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	 (Monorail ) 	 สายสี เทา	 (ช ่วงวัชรพล-ทองหล ่อ)  
มีการออกแบบสถานีรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีเทา ที่ค�านึงถึงการรองรับปรมิาณผู ้โดยสาร และการเชื่อมต่อ 
ขบวนรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดขนาดของสถานีให้มีความเหมาะสม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ใช้พื้นที่สถานีให้น้อยที่สุด เพื่อให้โครงการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ตามการจัด 
ชานชาลา ดังนี้

2.	ชานชาลาข้าง	 (Side	Platform)	รองรับด้วย
เสาเดี่ยว	(Center	Column)
 เป็นสถานีที่ชานชาลาแยกเป็น 2 ข้าง ตรงกลาง
เป็นรางรถไฟ 2 รางที่อยู่ติดกัน ใช้กับสถานีที่อยู่ตามแนว 
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จ�านวน 10	สถานี ได้แก่
 •  สถานีนวลจันทร์
 • สถานีเกษตรนวมินทร์
 • สถานีคลองล�าเจียก
 • สถานีโยธินพัฒนา
 • สถานีลาดพร้าว 87 
 • สถานีสังคมสงเคราะห์
 • สถานีฉลองรัช
 • สถานีศรีวรา
 • สถานีประชาอุทิศ
 • สถานีพระราม 9

3.		ชานชาลาข้าง	(Side	Platform)	บนโครงสร้าง
โครงข้อแข็ง	(Portal	Frame)	
 เป็นสถานีที่ชานชาลาแยกเป็น 2 ข้าง แต่มีขนาด
แคบกว่า 2 รูปแบบข้างต้น เพื่อให้สามารถต้ังบนถนนใน 
ซอยทองหล่อได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งปลกูสร้างโดยรอบ 
ประกอบด้วยสถานีจ�านวน 3	สถานี
 • สถานีเพชรบุรี-ทองหล่อ
 • สถานีแจ่มจันทร์
 • สถานีทองหล่อ 10

1.	 ชานชาลากลาง	 (Central	 Platform)	 
บนโครงสร้างโครงข้อแข็ง	(Portal	Frame)
 เป็นสถานทีีช่านชาลาอยู่ตรงกลาง ขนาบด้วยราง
รถไฟทั้ง 2 ข้าง ใช้กับสถานีต้นทางและปลายทาง จ�านวน  
2	สถานี ได้แก่ 
 • สถานีวัชรพล
 • สถานีทองหล่อ
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Drop	Off	ด้านหน้าทางขึ้นลงสถานี

ทางขึ้นลงและทางเดินเชื่อมไปยังสถานี

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง
 การออกแบบสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อเอื้ออ�านวยการเดินทางเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่าย
รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสาร ดังนี้

อาคารจอดแล้วจร

พื้นที่จอดรถจักรยาน 
และรถจักรยานยนต์

ทางเดินเชื่อมระหว่างสถานี

จุด Drop Off พื้นที่รับ-ส่ง ผู้โดยสาร



97,000
คน-เที่ยว/วัน

161,000
คน-เที่ยว/วัน

175,000
คน-เที่ยว/วัน

225,000 
คน-เที่ยว/วัน

249,000 
คน-เที่ยว/วัน

274,000 
คน-เที่ยว/วัน

303,000 
คน-เที่ยว/วัน

334,000 
คน-เที่ยว/วัน

370,000 
คน-เที่ยว/วัน

ปี
2573

ปี
2577

ปี
2582

ปี
2587

ปี
2592

ปี
2597

ปี
2602

ปี
2607

ปี
2612

ปี
2617

ปี
2622

192,000 
คน-เที่ยว/วัน

187,000 
คน-เที่ยว/วัน

เวนคืนที่ดิน

ลงทุนตามพันธกิจ

ดำเนินการและบำรุงรักษา
โครงการ

ลงทุนตามพันธกิจ

กรุงเทพมหานคร

ภาคเอกชน

รายได�
โครงการ

ใช�เง�นทุนของ กทม.

ค�าสัมปทาน
หร�อ

ส�วนแบ�งของรายได�

ใช�เง�นทุนของ
ภาคเอกชน

เง�นสนับสนุนเพ��มเติม
(ถ�าจำเป�น)

ผู�ใช�บร�การ
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พัฒนา ระบบราง 
เดินทาง สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าการพัฒนา

แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน 
 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ) จะด�าเนินการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสมในการด�าเนินงานโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมด�าเนินงาน  
โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1.	รูปแบบ	PPP	Net	Cost
 • เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้
 • เอกชนจ่ายค่าสัมปทานหรือส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ภาครัฐ

 



ส�งต�อรายได�โครงการ
ให�กับ กทม.

ข�้นอยู�กับขอบเขตการลงทุนและดำเนินงาน

เวนคืนที่ดิน

ลงทุนตามพันธกิจ

ลงทุนตามพันธกิจ

กรุงเทพมหานคร

ภาคเอกชน

รายได�
โครงการ

ใช�เง�นทุนของ กทม.

ใช�เง�นทุนของ
ภาคเอกชน

ผู�ใช�บร�การ

ค�าตอบแทนจากการให�บร�การ
(Availability Payment)

ดำเนินการและบำรุงรักษา
โครงการ

เวนคืนที่ดิน

ลงทุนตามพันธกิจ

ลงทุนตามพันธกิจ

กรุงเทพมหานคร

ภาคเอกชน

รายได�
โครงการ

ใช�เง�นทุนของ กทม.

ใช�เง�นทุนของ
ภาคเอกชน

ผู�ใช�บร�การ

ค�าตอบแทนจากการให�บร�การ
(Availability Payment)

+
ค�าตอบแทนพ�เศษ

(เช�น ส�วนแบ�งรายได�) 

ข�้นอยู�กับขอบเขตการลงทุนและดำเนินงาน

ดำเนินการและบำรุงรักษา
โครงการ

ส�งต�อรายได�โครงการ
ให�กับ กทม.
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2.	รูปแบบ	PPP	Gross	Cost
 • ภาครัฐเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้
 • ภาครัฐจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่เอกชน

3.	รูปแบบ	Modified	Gross	Cost
 • ภาครัฐเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านรายได้
 • ภาครัฐจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริการแก่เอกชน
 • ภาครัฐจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหากเอกชนด�าเนินการดีกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
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บริษัท อินฟราทรานส์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. 0 2156 9955 โทรสาร 0 2156 9955
e-mail: infratrans@infratrans.co.th

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอฟเอเอส จำกัด
โทร. 0 2844 1000
e-mail: th_cp_i@pwc.com

บริษัท แพลนโปร จำกัด
โทร. 0 2571 2741-2
e-mail: planpro2554@hotmail.co.th

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
โทร. 0 2943 9627-29
e-mail : transcon@transconsult.co.th

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์ จำกัด
โทร. 0 2375 5422 โทรสาร 0 2375 5427
e-mail: daoruek.communications@gmail.com

ติดตามข่าวสารโครงการ www.greyline-ppp.com

 โทร. 0 2354 1225
 โทรสาร 0 2354 1227
 http://www.bankok.go.th/traffic

การศึกษาและวิเคราะห์

  ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4

  ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

โครงการรถไฟฟารางเดี่ยว 
  (Monorail) สายสีเทา 
     (ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)

การคัดกรองรูปแบบการร่วมลงทุน

เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดที่ 2
เดือนมีนาคม 2565

รายการ รูปแบบที่ 1 
(PPP Net Cost)

รูปแบบที่ 2 
(PPP Gross Cost)

รูปแบบที่ 3 
(PPP Modified Gross Cost)

การจัดหาที่ดิน

การจัดหาแหล�งเง�นทุน

ก�อสร�างและจัดหาระบบ

ดำเนินงานและบำรุงรักษา
การจัดสรรกรรมสิทธิ์
โครงการฯ
ความเสี่ยงด�านรายได�

รูปแบบผลตอบแทนต�อเอกชน
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
(ถ�ามี)
ระยะเวลาของสัญญา

รัฐ

เอกชน

เอกชน

เอกชน

BTO

เอกชน

รายได�จากการดำเนินงาน
(Fare + Non-Fare) Availability Payment

Viability Gap

30-50 ป�

รัฐ รัฐ/เอกชน

Availability Payment + 
ค�าตอบแทนพ�เศษ
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