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บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2509 9000 โทรสาร 0 2509 9090
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62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ช้ัน 19 ห้อง 1905
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
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ติดตามข่าวสารโครงการ
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1199 อาคารปียวรรณ ช้ัน 24-25
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2617 8787 โทรสาร 0 2651 8788
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315/7 พรีเมียมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร์)
ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2156 9955 โทรสาร 0 2156 9955
e-mail: infratrans@infratrans.co.th

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์ จํากัด

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จํากัด

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
โครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ
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ศร�ลาซาล

 แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกบางนา 

จากนั้นมุ่งไปทางทิศตะวันออก ตามทางคู่ขนานถนนบางนา-ตราด ผ่านทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม เข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรปราการ 

ผ่านทางแยกต่างระดับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก ทางแยกต่างระดับก่ิงแก้ว และบริเวณด้านหน้าโครงการธนาซิตี้ อันเป็น 

ที่ตั้งศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตามแนวถนนสุวรรณภูมิ 3 และมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ด้านทิศใต้ ระยะทางรวม 19.7 กิโลเมตร

14 สถานี เชื่อมพื้นที่กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ
 โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู ่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 14 สถานี เชื่อมต่อการ

เดินทางระหว่างพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย  

ระยะที่ 1 จากแยกบางนา-ธนาซิตี้ จ�านวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร และระยะท่ี 2 จากธนาซิตี้-
สุวรรณภูมิใต้ จ�านวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

  ระยะที่ 1 จ�านวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย

  • สถานบีางนา : อยู่ใกล้บริเวณส่ีแยกบางนา จดุเชือ่มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานบีางนา โดยมสีกายวอล์กเชือ่มที ่

   บริเวณอาคารไบเทค บางนา 

  • สถานีประภามนตรี : อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ และโรงเรียนประภามนตรี

  • สถานีบางนา-ตราด 17 : อยู่บริเวณปากซอยบางนา-ตราด 17 และเชื่อมต่อไปยังซอยอุดมสุข 42

  • สถานีบางนา-ตราด 25 : อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และเซนทรัลบางนา

  • สถานวีดัศรเีอีย่ม : อยูท่ี่บรเิวณทางแยกต่างระดบัศรเีอีย่ม และเป็นจดุเชือ่มต่อกบัรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง สถานีศรเีอีย่ม

  • สถานีเปรมฤทัย : อยู่ตรงข้ามกับอาคารเนชั่น

  • สถานีบางนา-ตราด 6 : อยู่บริเวณซอยบางนา-ตราด 6

  • สถานีบางแก้ว : อยู่บริเวณด่านบางแก้ว

  • สถานีกาญจนาภิเษก : อยู่ตรงข้ามกับเมกาบางนา

  • สถานีวัดสลุด : อยู่บริเวณซอยวัดสลุดกับห้างบุญถาวร

  • สถานีกิ่งแก้ว : อยู่บริเวณหน้าตลาดกิ่งแก้ว

  • สถานีธนาซิตี้ : อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านธนาซิตี้ และเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ารุงโครงการ

  ระยะที่ 2 จ�านวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย

  • สถานีมหาวิทยาลัยเกริก : อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเกริก

  • สถานีสุวรรณภูมิใต้ : อยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   ด้านทิศใต้

LRT บางนา-สุวรรณภูมิ ยกระดับการเดินทาง
และชีวิตในเมือง

แนวเส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) 
สายบางนา– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เดินหน้า
พัฒนาหน้าระบบรถไฟรางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit: 
LRT) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นระบบขนส่ง
มวลชนทางรางสายรอง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางใน
พ้ืนทีถ่นนสายบางนา-ตราด ให้แก่ประชาชน รองรับการเดนิทาง
จากพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ ฝ่ังตะวันออก เข้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถเชื่อมต่อการเดินทาง 
กับระบบขนส่งที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้
ด�าเนินการทบทวนผลการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2556 และศึกษา
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจบุนัทีเ่ปล่ียนแปลงไป  
เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการขอเสนออนมุติัโครงการในล�าดบัต่อไป
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ออกแบบสถานี รองรับการเดินทาง สร้างโอกาส คุ้มค่าในการพัฒนา
 สถานใีนโครงการเป็นสถานียกระดับท้ังหมด รปูแบบของสถานโีดยทัว่ไปประกอบด้วย ชานชาลาด้านข้าง 2 ด้าน (Double-Sided  

Platform) ซึง่มีลกัษณะเป็นสถานีทีม่ชีานชาลา 2 ข้างขนาบรางรถไฟท่ีอยู่ตรงกลาง มโีถงผูโ้ดยสารอยู่ชัน้บน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้

ประเภท A สถานียกระดับที่รองรับด้วยเสาเดี่ยว 
 เป็นรูปแบบสถานีชานชาลาข้าง (Side Platform) มีจ�านวน 10 สถานี

 • สถานีประภามนตรี

 • สถานีบางนา-ตราด 17

 • สถานีวัดศรีเอี่ยม

 • สถานีบางนา-ตราด 6

 • สถานีบางแก้ว

 • สถานีวัดสลุด

 • สถานีกิ่งแก้ว

 • สถานีมหาวิทยาลัยเกริก

 • สถานีสุวรรณภูมิใต้

 • สถานีเปรมฤทัย

ประเภท B สถานียกระดับที่รองรับด้วยเสาคู่
 ในกรณีทีไ่ม่สามารถวางต�าแหน่งเสาเดีย่วได้ โครงการจ�าเป็นต้องออกแบบสถานใีห้รองรบัด้วยโครงสร้างเสาคู ่(Portal Frame) 

ในโครงการมีจ�านวน 3 สถานี

• สถานีบางนา-ตราด 25

• สถานีกาญจนาภิเษก

• สถานีธนาซิตี้

ประเภท C สถานีระดับดิน
 ออกแบบตามข้อจ�ากัดด้านกายภาพ

ของพ้ืนที่ ชั้นจ�าหน่ายตั๋วอยู่ระดับดิน 

สามารถเดินเชื่อมกับสถานีบางนาของ

โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ด้วยสะพาน

ลอยยกระดับ (Skywalk) มีจ�านวน  

1 สถานี

 • สถานีบางนา

พ.ศ.
2572

พ.ศ.
2576

พ.ศ.
2581

พ.ศ.
2586

พ.ศ.
2606

พ.ศ.
2611

พ.ศ.
2621

พ.ศ.
2616

พ.ศ.
 2601

พ.ศ.
2596

พ.ศ.
2591

56,170 113,979 149,648 199,217

358,014 324,264

395,276 436,417

293,696 266,010 240,933

พ.ศ.
2572

พ.ศ.
2576

พ.ศ.
2578*

พ.ศ.
2581

พ.ศ.
2601

พ.ศ.
2606

พ.ศ.
2616

พ.ศ.
2611

พ.ศ.
 2596

พ.ศ.
2591

พ.ศ.
2586

56,170 113,979 138,984 163,512

358,559 324,760

395,879 437,081

พ.ศ.
2621

498,793

294,144 266,414 219,040

จ�านวนผู้โดยสาร
 ผลคาดการณ์ผู้โดยสารกรณีที่โครงการเปิดให้บริการสถานีบางนาถึงสถานีธนาซิตี้  
(12 สถานี)

หน่วย : คน-เที่ยว/วัน

หน่วย : คน-เที่ยว/วัน

 ผลคาดการณ์ผูโ้ดยสารกรณทีีโ่ครงการเปิดให้บรกิารสถานบีางนาถงึสถานสีวุรรณภูมใิต้ 
(14 สถานี)

*กรณี AOT เปิดให้บริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่มา : ที่ปรึกษา พ.ศ. 2564

สถานีบางนา

สถานีบางนา

สถานีธนาซิตี้

สถานี
สุวรรณภูมิใต้
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แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน
 โครงการจะด�าเนินการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนท่ีเหมาะสมในการด�าเนินงานโครงการ

รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (LRT) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมด�าเนินงาน โดยแบ่งเป็น 

3 รูปแบบ ดังนี้

ช่วงลงทนุก่อสร้าง
รัฐจะเป็นผู ้จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือให้

เอกชนก่อสร้างงานโยธาของโครงการ

ทัง้หมด เอกชนเป็นผู้ซ้ือรถไฟและก่อสร้าง

งานระบบ

ช่วงลงทุนก่อสร้าง
รัฐจะเป็นผู ้จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือให้

เอกชนก่อสร้างงานโยธาของโครงการ

ทัง้หมด เอกชนเป็นผูซ้ือ้รถไฟและก่อสร้าง

งานระบบ

ช่วงลงทุนก่อสร้าง
รัฐจะเป็นผู ้จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือให้

เอกชนก่อสร้างงานโยธาของโครงการ

ทัง้หมด เอกชนเป็นผูซ้ือ้รถไฟและก่อสร้าง

งานระบบ

ช่วงด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษา
เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงานและ

บ�ารุงรักษาโครงการ และการลงทุนอื่น

ที่จ�าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ โดย

รัฐให้สิทธิแก่เอกชนเป็นผู้รับรายได้และ

เอกชนจ่ายค่าสมัปทานหรือส่วนแบ่งของ

รายได้แก่รัฐ

ช่วงด�าเนินการและบ�ารงุรกัษา
เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงานและ

บ�ารุงรักษาโครงการ และการลงทุนอื่น 

ทีจ่�าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ โดยรฐั

เป็นผูร้บัรายได้ผ่านเอกชนและรัฐก�าหนด

จ่ายผลประโยชน์แก่เอกชนในรูปแบบ 

ค่าจ้าง (Availability Payment: AP) ตาม

ระยะเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วม

ลงทุน

ช่วงด�าเนินการและบ�ารงุรกัษา
เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงาน

และบ�ารุงรักษาโครงการ และการลงทุน

อื่นที่จ�าเป็นและเก่ียวข้องกับโครงการ 

โดยรัฐเป็นผู้รับรายได้ผ่านเอกชนและ

รัฐก�าหนดจ่ายผลประโยชน์แก่เอกชนใน

รูปแบบค่าจ้าง (Availability Payment: 

AP) ตามระยะเวลาท่ีได้ก�าหนดไว้ใน

สัญญาร่วมลงทุนและได้รับผลตอบแทน

พิเศษเพ่ิมเติมภายใต้กลไกการแบ่ง 

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ได้ตกลงกัน

1. รูปแบบ PPP Net Cost

2. รูปแบบ PPP Gross Cost

3. รูปแบบ PPP Modified Gross Cost

งบประมาณรัฐ

รายได้ค่าโดยสารเอกชน

O&Mลงทุนซ้ือรถไฟ
และงานระบบ

ลงทุนก่อสร้าง
งานโยธา

จัดสรร
ท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร

สถาบันการเงิน/ผู้ถือหุ้น

ชําระค่าสัมปทาน

งบประมาณรัฐ

รายได้ค่าโดยสารเอกชน

O&Mลงทุนซ้ือรถไฟ
และงานระบบ

ลงทุนก่อสร้าง
งานโยธา

จัดสรร
ท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร

สถาบันการเงิน/ผู้ถือหุ้น

นําส่งรายได้
ค่าโดยสาร

ชําระค่าจ้าง
(AP)

งบประมาณรัฐ

รายได้ค่าโดยสารเอกชน

O&Mลงทุนซ้ือรถไฟ
และงานระบบ

ลงทุนก่อสร้าง
งานโยธา

จัดสรร
ท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร

สถาบันการเงิน/ผู้ถือหุ้น

นําส่งรายได้
ค่าโดยสาร

ชําระค่าจ้าง
(AP) และ

ค่าตอบแทน
พิเศษ
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สํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

บริษัทท่ีปรึกษา

44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1040044 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2354 1211 e-mail: bmatraffic@gmail.comโทร. 0 2354 1211 e-mail: bmatraffic@gmail.com

บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2509 9000 โทรสาร 0 2509 9090
e-mail: teamgroup@team.com

62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ช้ัน 19 ห้อง 1905
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2651 8787 โทรสาร 0 2651 8788
e-mail: info@agc.co.th

428/139-140 หมู่บ้านเดอะรีเจนท์ สตรีท
ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0 2375 5422 โทรสาร 0 2375 5427
e-mail: daoreuk.communications@gmail.com

ติดตามข่าวสารโครงการ
www.lrt-bangna-ppp.com

1199 อาคารปียวรรณ ช้ัน 24-25
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2617 8787 โทรสาร 0 2651 8788
e-mail: info@pskconsultants.com

315/7 พรีเมียมเพลส 10 (เกษตร-นวมินทร์)
ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2156 9955 โทรสาร 0 2156 9955
e-mail: infratrans@infratrans.co.th

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด

บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ันส์ จํากัด

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จํากัด

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
โครงการรถไฟรางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

ประเด็น PPP Net Cost PPP Gross Cost PPP Modified 
Gross Cost

ภารกิจความรับผิดชอบของรัฐและเอกชน
จัดหาที่ดิน รัฐ รัฐ รัฐ

จัดหาเงินทุนและก่อสร้าง รัฐและ/หรือเอกชน รัฐและ/หรือเอกชน รัฐและ/หรือเอกชน

จัดหาส่ิงอ�านวยความสะดวก รัฐและ/หรือเอกชน รัฐและ/หรือเอกชน รัฐและ/หรือเอกชน

ด�าเนินงานและบ�ารุงรักษา เอกชน เอกชน เอกชน

ผู้เป็นเจ้าของรายได้ เอกชน รัฐ รัฐ

รูปแบบการจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐและเอกชน
กระแสรายได้ของเอกชน รายได้ของโครงการ Availability 

Payment จากรัฐ
Availability Payment 
จากรัฐ และค่าตอบแทน

พิเศษ (ถ้ามี)

ผลประโยชน์ของภาครัฐ ค่าสัมปทานและส่วนแบ่ง
รายได้ (ถ้ามี)

รายได้ของโครงการ
หัก Availability 

Payment

รายได้ของโครงการหัก 
Availability Payment 
และค่าตอบแทนพิเศษ 

(ถ้ามี)

การสนับสนุนหรือ
การชดเชยด้านการเงินจาก
ภาครัฐเพิ่มเติม

อาจมีความจ�าเป็นในการ
รับประกันรายได้

ให้เอกชนในช่วงแรก 
เพื่อให้เอกชนมีรายได้
เพียงพอเพื่อสามารถ

ช�าระเงินกู้ได้

มีความจ�าเป็นน้อย เนื่องจากเอกชนได้รับ 
Availability Payment ที่เพียงพอต่ออัตรา
ผลตอบแทนในส่วนของทุนที่เอกชนต้องการ

อยู่แล้ว

สรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการลงทุน


