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รถไฟฟ้ารางเด่ี่�ยว (Monorail) สายส่เทา 
เช่ื่�อมโยงโครงข่่ายระบบราง
เพ่ิ่�มประส่ทธ่ิภาพิ่การเด่ี่นทางในเม่อง

	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยว	 (Monorail)	 สายส่เทา	 (ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ)  
เป็็นหน่�งในเส้้นทางภายใต้้แผนแม่่บทการพััฒนาระบบขนส้่งม่วลชนทางรางในเขต้กรุงเทพัม่หานคร 
และป็ริม่ณฑล (Mass Rapid Transit Master Plan in Bangkok Metropolitan Region หรือ M-Map)  
จััดเป็็นโครงข่ายระบบขนส้่งม่วลชนส้ายรอง เพั่�อรองรับการเดินทางของผ้้โดยส้ารในพั่�นท่�ชุม่ชน 
ยา่นวชัรพัล-ราม่อนิทรา เช่�อม่โยงพั่�นท่�ด้านต้ะวนัออกเฉีย่งเหนอ่ของกรงุเทพัฯ ซึ่่�งเป็น็พั่�นท่�ท่�ม่อั่ต้ราการเพั่�ม่
ของป็ระชากรส้้ง และยังไม่่ม่่ระบบขนส่้งม่วลชนทางรางให้บริการม่าก่อน  ช่วยอำานวยความ่ส้ะดวกในการเดินทาง 
ของป็ระชาชน เช่�อม่ต้่อการเดินทางส้้่ระบบรถไฟฟ้าเส้้นทางหลักและเส้้นทางส้ายรองอ่�นๆ ได้อย่าง 
ม่่ป็ระสิ้ทธิิภาพั ส้ะดวก และรวดเร็ว ส่้งเส้ริม่และจูังใจัให้ป็ระชาชนหันม่าใช้ระบบขนส่้งม่วลชนทางรางเพ่ั�ม่ม่ากข้�น  
ลดการใช้รถยนต์้ส้่วนบุคคล บรรเทาปั็ญหาการจัราจัรต้ิดขัด ลดม่ลพั่ษ เส้ริม่ส้ร้างคุณภาพัช่วิต้ท่�ด ่
ให้คนเม่่องอย่างยั�งย่น

 สำานัักการจราจรและขนัส่ง	 (สจส.)	 กรุงเทพมหานัคร จั้งได้ดำาเนินการศ่ึกษา 
ความ่เหม่าะส้ม่ จััดทำาแบบเบ่�องต้้นและจััดเต้รียม่เอกส้าร โครงการรถไฟฟ้ารางเด่�ยว (Monorail) ส้ายส้่เทา  
(ช่วงวัชรพัล-ส้ะพัานพัระราม่ 9) ใน พั.ศึ. 2558  เพั่�อศึ่กษาและวิเคราะห์การคาดการณ์ป็ริม่าณผ้้โดยส้าร  
ร้ป็แบบระบบขนส้่งม่วลชนท่�เหม่าะส้ม่ ร้ป็แบบเบ่�องต้้นด้านวิศึวกรรม่ ม่้ลค่าการลงทุน และการวิเคราะห์ 
ผลต้อบแทนทางดา้นเศึรษฐศึาส้ต้รแ์ละการเงนิ ต้ลอดจันร้ป็แบบการลงทนุท่�เหม่าะส้ม่ ซึ่่�งผลการศึก่ษาไดแ้บง่ 
การดำาเนินงานออกเป็็น 3 ระยะ ค่อ ระยะท่� 1 ช่วงวัชรพัล-ทองหล่อ  ระยะท่� 2 ช่วงพัระโขนง-พัระราม่ 3  
และระยะท่� 3 ชว่งพัระราม่ 3-ทา่พัระ รวม่ระยะทางป็ระม่าณ 40 กโิลเม่ต้ร โดยผลการศึก่ษาเส้นอแนะใหพ้ัฒันา
โครงการระยะท่� 1 ชว่งวัชรพัล-ทองหล่อ ระยะทางรวม่ 16.3 กม่ ม่ส่้ถานท่ั�งหม่ด 15 ส้ถาน ่เป็น็เส้น้ทางนำารอ่ง

 แต้่เน่�องจัากการลงทุนด้านโครงส้ร้างพั่�นฐานจัำาเป็็นต้้องใช้งบป็ระม่าณจัำานวนม่าก ป็ระกอบกับ
โครงการอย่้ในแผนยุทธิศึาส้ต้ร์การให้เอกชนเข้าร่วม่ในกิจัการของรัฐ ต้าม่ป็ระกาศึของคณะกรรม่การ
นโยบายการให้เอกชนเข้าร่วม่ลงทุนในกิจัการของรัฐ พั.ศึ. 2560 เพ่ั�อให้โครงการเป็น็ไป็ต้าม่พัระราชบัญญัต้ิ
การร่วม่ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พั.ศึ. 2562 ส้ำานักการจัราจัรและขนส้่ง (ส้จัส้.) จั้งได้ว่าจั้างท่�ป็ร้กษา  
เพั่�อดำาเนินการทบทวนผลการศึ่กษา และดำาเนินการศึ่กษาวิเคราะห์โครงการในระยะท่� 1 วัชรพัล-ทองหล่อ 
เพั่�อนำาเส้นอขออนุม่ัต้ิโครงการและข้อม่้ลส้ำาหรับเต้รียม่ความ่พัร้อม่ในการเปิ็ดให้เอกชนร่วม่ลงทุน 
ในโครงการต้่อไป็

 

 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยว	(Monorail)	สายส่เทา	(ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ)	เริ�ม่ต้้นท่�บริเวณทางเช่�อม่
ระหวา่งถนนราม่อนิทรากับถนนป็ระดษิฐม์่นธ้ิรรม่ ซ่ึ่�งส้าม่ารถเช่�อม่ต่้อกับรถไฟฟ้าส้ายส่้ชม่พูัท่�ส้ถานวั่ชรพัล จัากนั�นแนวเส้น้ทาง 
จัะมุ่่งหน้าลงม่าทางทิศึใต้้ต้าม่ถนนป็ระดิษฐ์ม่น้ธิรรม่ฝั่ั�งทิศึทางขาออก โดยวางโครงส้ร้างบนทางเท้าและทางจัักรยาน  
ข้าม่ถนนป็ระเส้ริฐม่น้กิจั เช่�อม่ต้่อกับรถไฟฟ้าส้ายส่้นำ�าต้าลท่�ส้ถาน่คลองลำาเจัียก แนวเส้้นทางยังคงมุ่่งหน้าลงทางทิศึใต้้ 
ข้าม่ถนนลาดพัร้าว เช่�อม่ต่้อกับรถไฟฟ้าส้ายส้่เหล่องท่�ส้ถาน่ฉีลองรัช ผ่านถนนป็ระชาอุทิศึ และข้าม่ทางพ่ัเศึษศึรีรัช  
ท่�แยกพัระราม่ 9-ป็ระดิษฐ์ม่น้ธิรรม่ เช่�อม่ต่้อกับรถไฟฟ้าส้ายส้่ส้้ม่ท่�ส้ถาน่พัระราม่ 9 จัากนั�นแนวเส้้นทางจัะเล่�ยว 
ท่�แยกเอกมั่ยเหน่อม่าทางทิศึต้ะวันต้กเข้าส้้่แนวเกาะกลางของถนนเพัชรบุรีต้ัดใหม่่ และเล่�ยวลงม่าทางทิศึใต้้เข้าส่้้ถนนทองหล่อ 
จันกระทั�งม่าสิ้�นสุ้ดเส้้นทางท่�บริเวณป็ากซึ่อยสุ้ขุม่วิท 55 เช่�อม่ต่้อกับรถไฟฟ้าส้ายส่้เขียวท่�ส้ถาน่ทองหล่อ ระยะทางรวม่ 
16.3	กิโลเมตร ม่่ส้ถาน่ทั�งหม่ด 15	สถานั่

แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางเด่ี่�ยว (Monorail) 
สายส่เทา (ช่ื่วงวัชื่รพิ่ล-ทองหล่อ)
เช่ื่�อมการเด่ี่นทางจากวัชื่รพิ่ลส่่ทองหล่อ   



สถานั่รถไฟฟ้าสายส่เขียว
เช่่�อมต่อระหว่างสถาน่ัทองหล่อ	 (GL15) ของส้ายส่้เทา 
กับส้ถาน่รถไฟฟ้า BTS ทองหล่อของรถไฟฟ้าส้ายส้่เขียว 
ท่�บริเวณถนนซึ่อยสุ้ขุม่วิท 55 ด้วยทางเดินเช่�อม่ยกระดับ  
(Sky walk) ระยะห่างป็ระม่าณ 130 เม่ต้ร
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สถานีีรถไฟฟ้าสายสีเทาสถานีีรถไฟฟ้าสายสีเทา เช่ื่�อมต่่อระบบขนส่่งมวลชื่น 
เช่ื่�อมโยงการเดิินทางในกรุงเทพฯ

ระบบรถไฟฟ้าทันีสมััยระบบรถไฟฟ้าทันีสมััย 
  

เพ่ิ่�มัความัสะดวกสบายในีการเด่นีทาง  
ยกระดัิบคุุณภาพชีื่วิต่

	 โครงการรถไฟฟ้ารางเด่ี่�ยว	 (Monorai l ) 	 สายส่ เทา	 (ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ)  
ม่่ส้ถาน่ทั�งหม่ด 15 ส้ถาน่ ระยะห่างระหว่างส้ถาน่ อย้่ในช่วง 700 ถ่ง 1,600 เม่ต้ร (เฉีล่�ย 1,100 เม่ต้ร) ส้าม่ารถเดินทาง
เช่�อม่ส้้่ระบบขนส้่งม่วลชนส้าธิารณะ ทั�งทางบกและทางราง เช่�อม่ต้่อการเดินทางส้้่ระบบรถไฟฟ้าเส้้นทางหลักและเส้้นทาง
ส้ายรองอ่�นๆ ได้อย่างส้ะดวก และรวดเร็ว

 รถไฟฟ้ารางเด่�ยว (Monorail) เป็น็ระบบขนส่้งม่วลชนท่�ม่เ่ขต้ทางเฉีพัาะ โดยม่ลั่กษณะตั้วรถและโครงส้ร้างท่�เป็น็ 
รางเด่�ยวและทางวิ�งม่่ขนาดเล็ก ทำาให้การก่อส้ร้างทำาได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่่ก่ดขวางการจัราจัร อ่กทั�งยังม่่ผลกระทบ 
ต้่อสิ้�งแวดล้อม่ทั�งในระหว่างการก่อส้ร้างและหลังการก่อส้ร้างน้อย และเน่�องจัากระบบรถไฟฟ้ารางเด่�ยวใช้ล้อยาง 
เป็น็ต้วัขบัเคล่�อน ซ่ึ่�งม่เ่ส่้ยงดงันอ้ยกวา่ จัง้ส้ง่ผลกระทบและรบกวนวถ่ิชว่ติ้ของป็ระชาชนในพั่�นท่�โครงการนอ้ยลงอก่ดว้ย

  ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนัเม่อง ส้าม่ารถเดินทางเข้า-ออก ระหว่างพั่�นท่�ชานเม่่องกับกลางเม่่องย่านทองหล่อ  
  และชุม่ชนใกล้เค่ยงได้อย่างส้ะดวก รวดเร็ว ไม่่ต้้องเผชิญกับการจัราจัรท่�ต้ิดขัดในเขต้เม่่อง

  เช่่�อมต่อสะดี่วก ส้าม่ารถเช่�อม่ต่้อการเดินทางกับระบบขนส่้งม่วลชน ส้ายหลักและส้ายรอง ทั�งรถไฟฟ้า 
  ส้ายส่้ชม่พัู ส้ายส่้นำ�าต้าล ส้ายส่้เหล่อง ส้ายส่้ส้้ม่ และส้ายส่้เขียว เอ่�อให้เกิดการเดินทางอย่างเป็็นระบบ 
  และครบวงจัร

  เป็็นัมติรกบัสิ�งแวดี่ลอ้ม	ส้นบัส้นนุใหป้็ระชาชนหนัม่าใชร้ะบบขนส้ง่ส้าธิารณะทางราง ท่�เป็น็ม่ติ้รกบัส้ิ�งแวดลอ้ม่  
  ทดแทนการใช้รถยนต้์ส้่วนบุคคล ซึ่่�งเป็็นการลดการใช้พัลังงานท่�ก่อให้เกิดม่ลพั่ษ

สถานั่รถไฟฟ้าสายส่ช่มพู
เช่่�อมต่อระหว่างสถาน่ัวัช่รพล	 (GL01)	 ของส้ายส่้เทากับ 
ส้ถาน่วัชรพัลของส้ายส่้ชม่พัู ท่�บริเวณจัุดตั้ดถนนราม่อินทรา
กบัถนนป็ระดิษฐ์ม่นธ้ิรรม่ด้วยทางเดินเช่�อม่ยกระดับ (Sky walk) 
ระยะห่างป็ระม่าณ 320 เม่ต้ร

สถานั่รถไฟฟ้าสายส่เหล่อง
เช่่�อมต่อระหว่างสถาน่ัฉลองรัช่	 (GL08) ของส้ายส้่เทา 
กับส้ถาน่ลาดพัร้าว 71 ของส้ายส้่เหล่อง ท่�บริเวณจัุดตั้ด 
ถนนลาดพัร้าวกับถนนป็ระดิษฐ์ม่น้ธิรรม่ ด้วยทางเดินเช่�อม่ 
ยกระดับ (Sky walk) ระยะห่างป็ระม่าณ 150 เม่ต้ร

สถานั่รถไฟฟ้าสายส่ส้ม
เช่่�อมต่อระหว่างสถาน่ัพระราม	 9	 (GL11) ของส้ายส่้เทา 
กับส้ถาน่วัดพัระราม่ 9 ของส้ายส้่ส้้ม่ ท่�อย้่ใต้้ดินบริเวณจัุดต้ัด
ระหว่างถนนพัระราม่ 9 กับถนนป็ระดิษฐ์ม่น้ธิรรม่ ด้วยทางเดิน 
ระดับพั่�น (Cover Walkway) ระยะห่างป็ระม่าณ 90 เม่ต้ร

สถานั่รถไฟฟ้าสายส่นัำ�าตาล
เช่่�อมต่อระหว่างสถาน่ัคลองลำาเจียก	 (GL04) ของส้ายส่้เทา 
กับส้ถาน่ต่้างระดับฉีลองรัชของส้ายส่้นำ�าต้าลในอนาคต้ 
ท่�บริเวณทางต้่างระดับฉีลองรัชต้ัดกับถนนป็ระเส้ริฐม่น้กิจั 
ด้วยทางเดินเช่�อม่ยกระดับ (Sky walk) ระยะห่างป็ระม่าณ 500 
เม่ต้ร

ระบบรถไฟฟ้าทันีสมััย  เพ่�อคุวามส่ะดิวกต่ลอดิการเดิินทาง
ลดิผลกระทบต่่อสิ่�งแวดิล้อมและประชื่าชื่น

	 	 ป็ระเภทรถ 
  รถไฟฟ้ารางเด่�ยว (Monorail)
	 	 ขนัาดี่คานัรองรับทางว่�ง 
  0.80 เม่ต้ร
	 	 รูป็แบบสถานั ่
  ส้ถาน่ยกระดับ จัำานวน 15 ส้ถาน่
	 	 ระบบการเดี่ินัรถ	
  ระบบควบคุม่การเดินรถอัต้โนม่ัต้ิ 
  (Automatic Train Control: ATC)

	 	 ความเร็วเฉล่�ยในัการเดี่ินัรถ	
  35 กิโลเม่ต้ร/ชั�วโม่ง
	 	 ระยะเวลาในัการเดี่ินัทางไป็-กลับ 
  62 นาท่
  การรองรับผูู้้โดี่ยสาร 
  8,000-20,000 คน/ชั�วโม่ง/ทิศึทาง
	 	 ระบบเก็บค่าโดี่ยสาร
  ระบบเก็บค่าโดยส้ารอัต้โนม่ัต้ิ 
  (Automatic Fare Collection System)
	 	 ป็ีเป็ิดี่ให้บร่การ 
  ป็ระม่าณการเป็ิดให้บริการ ป็ี 2573

สถานีีรถไฟฟ้าสายสีเทา 

รถไฟฟ้าสายส่ช่มพู

รถไฟฟ้าสายส่นัำ�าตาล

รถไฟฟ้าสายส่เหล่อง

รถไฟฟ้าสายส่ส้ม

รถไฟฟ้าสายส่เทา

รถไฟฟ้าสายส่เทา

รถไฟฟ้าสายส่เทา

รถไฟฟ้าสายส่เทา

รถไฟฟ้าสายส่เขียว

รถไฟฟ้าสายส่เทา
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ออกแบบสถานีีรถไฟฟ้า
รองรับการเดิินทางเพ่�อผ้้โดิยส่ารทุกคุน ส่�งอำานีวยความัสะดวก ในการเช่ื่�อมต่่อการเดิินทาง

ศููนีย์ซ่่อมับำารุง เพ่�อคุวามพร้อมในการให้้บริการ
ยกระดัิบมาต่รฐานคุวามปลอดิภัย

	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยว	 (Monorail)	 สายส่เทา	 (ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ)  
ม่่การออกแบบส้ถาน่ท่�คำานง่ถ่งการรองรับป็ริม่าณผ้้โดยส้าร และการเช่�อม่ต่้อขบวนรถไฟฟ้าอย่างม่่ป็ระส้ิทธิิภาพั 
โดยกำาหนดขนาดของส้ถาน่ให้ม่่ความ่เหม่าะส้ม่ ลดผลกระทบต้่อสิ้�งแวดล้อม่ใช้พ่ั�นท่�ส้ถาน่ให้น้อยท่�สุ้ด เพั่�อให้
โครงการส้ร้างป็ระโยชน์ให้แก่ป็ระชาชนม่ากท่�สุ้ด แบ่งเป็็น 3 ร้ป็แบบ ดังน่�

 การออกแบบส้ิ�งอำานวยความ่ส้ะดวกในการเช่�อม่ต้่อการเดินทาง เพั่�อเอ่�ออำานวยความ่ส้ะดวกในการเดินทางเช่�อม่ต้่อ
และเป็ล่�ยนถ่ายร้ป็แบบการเดินทางของผ้้โดยส้าร ดังน่� 

	 โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่่�ยว	(Monorail)	สายส่เทา	(ช่่วงวัช่รพล-ทองหล่อ) ม่่ศึ้นย์ซึ่่อม่บำารุง 
ตั้� งอ ย่้ ท่�ส้ถาน่ วัชรพัล บริ เวณจัุดตั้ดถนนราม่อินทราและถนนป็ระดิษฐ์ม่น้ธิรรม่ ม่่ เ น่�อท่�ขนาด 17 ไ ร่  
ส้าม่ารถเช่�อม่ต่้อการเดินทางและเข้าถ่งได้ง่าย ม่่เส้้นทางเข้า-ออก ท่�ส้ะดวกจัากถนนราม่อินทรา อ่กทั�งรถไฟฟ้า 
ยังส้าม่ารถเข้าส้้่ศ้ึนย์ซึ่่อม่บำารุงได้โดยม่่ทางแยกออกม่าจัากแนวเส้้นทางหลัก (Main Line) เพ่ั�อป็ระสิ้ทธิิภาพัในการ 
ด้แลรักษาและซึ่่อม่บำารุง ให้ม่่ความ่พัร้อม่ส้ำาหรับให้บริการป็ระชาชน และม่่ความ่ป็ลอดภัย ได้ม่าต้รฐานส้ากล

2.	ช่านัช่าลาข้าง	 (Side	Platform)	รองรับดี่้วย
เสาเดี่่�ยว	(Center	Column)
เป็น็ส้ถานท่่�ชานชาลาแยกเป็น็ 2 ขา้ง ต้รงกลางเป็น็รางรถไฟ 
2 รางท่�อย่้ติ้ดกัน ใช้กับส้ถาน่ท่�อย่้ต้าม่แนวถนนป็ระดษิฐ์ม่นธ้ิรรม่ 
จัำานวน 10	สถานั่ ได้แก่
• ส้ถาน่นวลจัันทร์
• ส้ถาน่เกษต้รนวม่ินทร์
• ส้ถาน่คลองลำาเจัียก 
• ส้ถาน่โยธิินพััฒนา
• ส้ถาน่ลาดพัร้าว 87 
• ส้ถาน่ส้ังคม่ส้งเคราะห์
• ส้ถาน่ฉีลองรัช
• ส้ถาน่ศึรีวรา
• ส้ถาน่ป็ระชาอุทิศึ
• ส้ถาน่พัระราม่ 9

3.		ช่านัช่าลาขา้ง	(Side	Platform)	บนัโครงสรา้ง
โครงข้อแข็ง	(Portal	Frame)	
เป็็นส้ถาน่ท่�ชานชาลาแยกเป็็น 2 ข้าง แต้่ม่่ขนาดแคบกว่า  
2 รป้็แบบขา้งต้้น เพั่�อใหส้้าม่ารถต้ั�งบนถนนในซึ่อยทองหลอ่
ไดโ้ดยไม่ส่้ง่ผลกระทบต้อ่ส้ิ�งป็ลก้ส้รา้งโดยรอบ ป็ระกอบดว้ย
ส้ถาน่จัำานวน 3	สถานั่
• ส้ถาน่เพัชรบุรี-ทองหล่อ
• ส้ถาน่แจั่ม่จัันทร์
• ส้ถาน่ทองหล่อ 10

1.	 ช่านัช่าลากลาง	 (Central	 Platform)	 
บนัโครงสร้างโครงข้อแข็ง	(Portal	Frame)
เป็็นส้ถาน่ท่�ชานชาลาอย้่ต้รงกลาง ขนาบด้วยรางรถไฟ
ทั�ง 2 ข้าง ใช้กับส้ถาน่ต้้นทางและป็ลายทาง จัำานวน  
2	สถานั่ ได้แก่ 
• ส้ถาน่วัชรพัล
• ส้ถาน่ทองหล่อ

องค์ป็ระกอบหลัก	
  โรงจัอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)

 ส้าม่ารถจัอดได้ 16 ขบวน 8 ราง
  ศึ้นย์ซึ่่อม่บำารุงหนัก

 • พั่�นท่�ส้่วนล้างรถไฟฟ้า
 • พั่�นท่�ส้่วนพั่นส้่
 • พั่�นท่�ส้่วนซึ่่อม่บำารุง
   • พั่�นท่�ห้องบังคับการและส้่วนส้ำานักงาน
  พั่�นท่�อ่�นๆ

 • พั่�นท่�เชิงพัาณิชย์
 • พั่�นท่�ท่�จัอดรถ

อาคารจัอดแล้วจัร 
(Park and Ride)

พั่�นท่�จัอดรถจัักรยาน 
และรถจัักรยานยนต้์

ทางเดินเช่�อม่ระหว่างส้ถาน่
รองรับ Universal Design

จัุด Drop Off พั่�นท่�รับ-ส้่ง ผ้้โดยส้าร



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

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.

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

205,000 
คน-เที่ยว/วัน
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เด่นีหน้ีาระบบราง
ส่่งเส่ริมการเดิินทางด้ิวยระบบขนส่่งมวลชื่น คุุ้มคุ่าการพัฒนา

แนวทางการให้เอกชื่นร่วมลงทุน 
 โครงการรถไฟฟ้ารางเด่�ยว (Monorail) ส้ายส้่เทา (ช่วงวัชรพัล-ทองหล่อ) ได้ดำาเนินการวิเคราะห์และศ่ึกษาร้ป็แบบ 
การร่วม่ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท่�เหม่าะส้ม่ในการดำาเนินโครงการ เพั่�อเป็ิดโอกาส้ให้เอกชนเข้าร่วม่ดำาเนินงานโครงการ 
โดยแบ่งเป็็น 3 ร้ป็แบบ ดังน่�

1.	รูป็แบบ	PPP	Net	Cost
 • เอกชนเป็็นผ้้รับความ่เส้่�ยงด้านรายได้ • เอกชนจั่ายค่าส้ัม่ป็ทานหรือส้่วนแบ่งรายได้ให้แก่ภาครัฐ

2.	รูป็แบบ	PPP	Gross	Cost
 • ภาครัฐเป็็นผ้้รับความ่เส้่�ยงด้านรายได้ • ภาครัฐจั่ายค่าต้อบแทนจัากการให้บริการแก่เอกชน

3.	รูป็แบบ	Modified	Gross	Cost
 • ภาครัฐเป็็นผ้้รับความ่เส้่�ยงด้านรายได้  • ภาครัฐจั่ายค่าต้อบแทนจัากการให้บริการแก่เอกชน
 • ภาครัฐจั่ายค่าต้อบแทนพั่เศึษ หากเอกชนดำาเนินการด่กว่าเกณฑ์ท่�กำาหนด

 จัากการศึ่กษาโครงการ ส้าม่ารถคาดการณ์ป็ริม่าณผ้้โดยส้ารท่�จัะใช้บริการโครงการรถไฟฟ้ารางเด่�ยว (Monorail) 
ส้ายส้่เทา (ช่วงวัชรพัล-ทองหล่อ) ได้ดังน่�
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แนีวทางการจััดสรรหน้ีาที�
และคุวามรับผิดิชื่อบระห้ว่างภาคุรัฐและเอกชื่น
 จัากการศึ่กษาของโครงการ ส้าม่ารถส้รุป็แนวทางการจััดส้รรหน้าท่�
และความ่รับผิดชอบระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้ดังน่�

	 รายละเอีียด	 Net	Cost	 Gross	Cost	 Modified	Gross	Cost

	 ช่่วงการก่อสร้าง
 การจััดหาแหล่งเงินทุน เอกชน
 การจััดกรรม่ส้ิทธิิ�ท่�ดิน
 และชดเชยทรัพัย์ส้ิน รัฐ
 การออกแบบ 
 (Detailed Design) เอกชน
 ค่าก่อส้ร้างงานโยธิา เอกชน
 ค่าก่อส้ร้างงานระบบ เอกชน
 การจััดหาขบวนรถ เอกชน
	 ช่่วงการดี่ำาเนัินังานั
	 และบำารุงรักษา
 การดำาเนินงานและบำารุงรักษา เอกชน
	 รูป็แบบผู้ลตอบแทนั
 ร้ป็แบบผลต้อบแทนต้่อเอกชน รายได้จัากการ Availability Availability Payment + 
  ดำาเนินงาน Payment ส้่วนแบ่งรายได้
 การส้นับส้นุนจัากภาครัฐ   Viability Gap 
	 อ่�นัๆ
 ระยะเวลาของส้ัญญา 30-50 ป็ี
 การจััดส้รรกรรม่ส้ิทธิิ� BTO

รูปแบบการร่วมลงทุุน	 ลักษณะสำำาคััญ	 การจััดสำรรคัวามเสำี�ยง	 กรรมสำิทุธิ์ิ�
	 	 	 	 หลังสำิ�นสำุดสำัญญา

 ส้ร้าง-โอน-ดำาเนินงาน  •  ภาคเอกชนจััดหาเงินทุน • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง ภาครัฐ
 (Build-Transfer-  และก่อส้ร้างโครงส้ร้างพั่�นฐาน  ด้านการก่อส้ร้าง
 Operate : BTO) • โอนทรัพัย์ส้ินให้แก่ภาครัฐ • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง
   เม่่�อก่อส้ร้างแล้วเส้ร็จั  ด้านการจััดหาเงินทุน
  •  ดำาเนินงานต้าม่ส้ัญญา  และความ่เส้่�ยงต้่างๆ
   จันหม่ดระยะเวลาส้ัม่ป็ทาน  ในการดำาเนินงาน
  • เหม่าะส้ำาหรับโครงการลงทุน  
   โครงส้ร้างพั่�นฐานใหม่่ 
   (Greenfield) 
  
 ส้ร้าง-ดำาเนินงาน-โอน  • ภาคเอกชนจััดหาเงินทุน • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง ภาครัฐ
 (Build-Operate-  และก่อส้ร้างโครงส้ร้างพั่�นฐาน  ด้านการก่อส้ร้าง
 Transfer : BOT) • ดำาเนินงานต้าม่ส้ัญญา • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง
   จันหม่ดระยะเวลาส้ัม่ป็ทาน  ด้านการจััดหาเงินทุน
  • โอนทรัพัย์ส้ินให้แก่ภาครัฐ  และความ่เส้่�ยงต้่างๆ
   เม่่�อหม่ดระยะเวลาส้ัม่ป็ทาน  ในการดำาเนินงาน
  • เหม่าะส้ำาหรับโครงการลงทุน 
   โครงส้ร้างพั่�นฐานใหม่่
   (Greenfield)
    
 ส้ร้าง-ครอบครอง- • ม่่ลักษณะคล้ายกับ BOT • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง ภาคเอกชน
 ดำาเนินงาน   แต้่เม่่�อหม่ดระยะเวลา  ด้านการก่อส้ร้าง
 (Build-Own-  ส้ัม่ป็ทาน ภาคเอกชน • ภาคเอกชนรับความ่เส้่�ยง
 Operate : BOO)  ไม่่ต้้องโอนทรัพัย์ส้ินค่น  ด้านการจััดหาเงินทุน
   ให้ภาครัฐ  และความ่เส้่�ยงต้่างๆ
  • ม่ักได้รับความ่นิยม่  ในการดำาเนินงาน
   ในโครงการท่�เป็็นการป็รับป็รุง
   โครงส้ร้างพั่�นฐานท่�ม่่อย้่เดิม่ 
   (Brownfield)  

แนีวทางการจััดสรรกรรมัส่ทธ่ิ์�ในีทรัพิ่ย์ส่นี 
ระห้ว่างรัฐและเอกชื่นในร้ปแบบการร่วมลงทุนต่่างๆ

 จัากการศ่ึกษาของโครงการ ส้าม่ารถส้รุป็แนวทางการจััดส้รรกรรม่ส้ิทธิิ�ในทรัพัย์ส้ินในการร่วม่ลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนได้เป็็น 3 ร้ป็แบบหลัก ดังน่�



โครงการศึกษาและวิเคราะห์

ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4
ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4
ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
(Monorail) สายสีเทา 
(ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ)

แผนเปิดให้บริการ

เอกสารประชาสัมพันธ� ชุดที่ 3
พฤษภาคม 2565

บริษัทที่ปรึกษา

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� 2573
เป�ดให�บร�การ

• ป� 2565 
สรุปผลการศึกษา
รูปแบบการลงทุน

ที่เหมาะสม

• ป� 2566 
เสนอขออนุมัติ

ดำเนินโครงการ

• ป� 2567-2568
คัดเลือกเอกชน
เข�าร�วมลงทุน

• ป� 2569-2572
ดำเนินการ

ก�อสร�างโครงการ


