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สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพิม่ คุณภาพชีวติ ให เ้ ท่าเทียมกัน
IN RESPONSE TO THE MINISTRY OF TRANSPORT’S POLICY
ENHANCING QUALITY OF LIFE FOR EQUALITY

รถไฟความเร็วสูง

4 เสนทาง 2,766 กิโลเมตร
High Speed Train
4 Routes 2,766 Kilometers

ทางรถไฟปจจ�บัน
ครอบคลุมแลว

47 จังหวัด
สายเหนือ
781 กิโลเมตร
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
1,094 กิโลเมตร
สายตะวันออก
534 กิโลเมตร
สายใต
1,570 กิโลเมตร
สายแมกลอง
65 กิโลเมตร
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Railways currently cover 47 provinces
• Northern Line 781 kilometers
• Northeastern Line 1,094 kilometers
• Eastern Line 534 kilometers
• Southern Line 1,570 kilometers
• Mae Klong Line 65 kilometers

SRT HIGHTLIGHTS

รถไฟเปนแกนหลักในการเดินทางของประเทศ

Train is the nation’s main transportation.

ผู โดยสาร

ความเร็วเฉลี่ย

เพ��มข�้น 79.90 ลานคน/ป

ของรถไฟโดยสาร
100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

The number
of passengers increase
79.90 million people/year

The average speed
of passengers trains
100 kilometers/hour

ปร�มาณผู โดยสาร
เพ��มข�้น 2 เทา ภายใน 10 ป
The number of passengers
increase by 2 times within 10 years

2565

136,000
คน-เที่ยว/วัน

2022

136,000 passengers/trip/day

2575

624,000
คน-เที่ยว/วัน

2032

624,000 passengers/trip/day

สัดสวนผู ใชระบบขนสง
ทางรางภายในเมือง
เพ��มจาก 5% เปน 30%
City rail passengers
increase
from 5% to 30%

มีทางรถไฟ
เพ��มข�้น
จาก 4,044 กิโลเมตร
เปน 6,463 กิโลเมตร
ทั่วประเทศ

Route length increases
from 4,044 kilometers
increase 6,463 kilometers
nationwide
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สร้างความสุข สร้างรอยยิม้ เพือ่ คนไทยทุกคน
CREATE HAPPINESS, CREATE SMILES
FOR ALL THAI PEOPLE

เมื่อพัฒนา
ระบบรางเสร็จสิ�น
มีจำนวนผูโดยสารเพ��มข�้นเปน

การโดยสารทางรถไฟ
จะใชพลังงานเชื้อเพลิง

79.90 ลานคน / ป
If the second phase of double-track railway
is completed, the number of passenger
will increase to 79.90 million people/year.

ต่ำกวา การโดยสาร

ดวยรถยนตสวนบุคคลมาก
The fuel consumption
of train is lower than
private car.

เชื่อมตอทุกรูปแบบการเดินทาง
Public transport connectivity

สถานีกลาง

บางซื่อ

Bang Sue

Grand Station

เปนสถานีศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางรางแหงใหม
ของประเทศไทย รองรับการเดินรถทั้งรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
รถไฟทางไกล รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน (แอรพอรต เรล ลิงก)
และระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

It is being developed as Thailand's major railway hub for providing access to modern rail transit
network, namely Commuter Train (the Red Line) Long-distance Train, Airport Rail Link
and future High Speed Train system.
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SRT HIGHTLIGHTS

ความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถ
จาก 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเพ��มข�้น

พัฒนาพ�้นที่

ยานสถานีรถไฟ

100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

29 แหง

If all railways are developed to double-track,
the average speed of passenger trains will increase
from 50 kilometers to 100 kilometers.

The development
of 29 train station area.

ศูนยขนสงสินคา
ทางราง
เพ��มข�้น 39 แหง
Increase of 39 rail
freight terminal.

รถไฟทางคู
รถไฟฟาชานเมือง
เพ��มจาก 4,044 กิโลเมตร
2 เสนทาง
เปน 6,463 กิโลเมตร
135 กิโลเมตร
Double-track train increase
from 4,044 kilometers
to 6,463 kilometers.

Suburban electric trains
2 routes 135 kilometers.
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สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อคนไทยทุกคน
CREATE HAPPINESS,
CREATE SMILES
FOR ALL THAI PEOPLE.

ตลอดระยะเวลากว่า 123 ปี การรถไฟฯ ได้ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการเชื่อมโยงทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน ด้วยความตั้งใจที่จะสานต่อ
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสัญญาว่าจะพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้รุดหน้าขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระบบแห่งอนาคต
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งสั ง คมสี เ ขี ย ว
ให้ทุกคนมีรอยยิ้ม มีความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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Over 123 years, the State Railway of Thailand (SRT) has
been responsible for being medium to connect all regions.
With the intention of continuing the royal wish of King
Chulalongkorn, we are committed to improve the rail transport
in order to drive Thailand’s economic growth and to be ready
for the future to build green society for people’s smile,
happiness and to sustainably enhance the quality of life of
Thai people.

SRT HIGHTLIGHTS

สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกัน
IN RESPONSE TO THE MINISTRY
OF TRANSPORT’S POLICY
ENHANCING QUALITY OF LIFE FOR
EQUALITY

การรถไฟฯ มี บ ทบาทในการคมนาคมทางรางและเชื่ อ มโยง
การขนส่งต่อเนื่องไปยังโหมดต่าง ๆ ดังนั้น การรถไฟฯ จึงพร้อม
ที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เป็น
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ก ารขนส่ ง ทางราง
เป็นระบบการเดินทางหลักของประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางอื่น ๆ
ให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ให้ ทุ ก คนได้ รั บ ความสะดวกและปลอดภั ย
อย่างเท่าเทียมกัน

The State Railway of Thailand (SRT) has the important roles
for rail transport and to connect all modes of transportation.
Therefore, we are ready to be in line with Government and
Ministry of Transport’s Policy in order to be efficient state
enterprise for providing rail transport as the nation’s main
transport and connect all modes of transport together which
providing convenience, safety and equality for all people.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ACHIEVEMENT AWARD

การรถไฟฯ ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
อันเป็นโครงการพี่เลี้ยงระหว่าง บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ
การรถไฟฯ รางวั ล นี้ ถื อ เป็ น ความส� ำ เร็ จ ความภาคภู มิ ใ จของ
พนักงานการรถไฟฯ ทุกคน และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชน
ที่ใช้บริการของการรถไฟฯ อีกด้วย
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The State Railway of Thailand (SRT) has received the
Outstanding State-owned Enterprise (SOE) Award in
the category of outstanding cooperation which it is the
project cooperation between PTT Plc and SRT. It has been
the pride for every SRT employees and people who use
SRT services.

SRT HIGHTLIGHTS

เพื่อชุมชน เพื่อสังคม
FOR THE COMMUNITY
FOR THE SOCIETY

การรถไฟฯ ยังไม่ลืมที่จะท�ำสิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนและสังคมโดยรอบ
ดังเช่น โครงการสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้หรือกิจกรรม Open
House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชม
กิจการ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้จัดขึ้น แสดงถึงหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีขององค์กร ยังรวมถึงการขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคม
และชุมชนที่ธุรกิจด�ำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย

The State Railway of Thailand (SRT) always held the activities
for the society and communities such as the project
“Suum Suayngam Phead Phak Kin Dai” (the beautiful cabin
with organic vegetable growth), Open House activity as
a field trip for students, etc. The activities allow people to
learn cooperate governance, expanding SRT businesses for
the sustainability of community and society.
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ใส่ใจพนักงาน สร้างก�ำลังใจและรอยยิ้ม
CARING EMPLOYEES
TO ENCOURAGE
AND MAKE THEM SMILE

การรถไฟฯ มีนโยบายทีจ่ ะผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้
ในสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความสามารถที่เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งที่ก�ำลังท�ำงาน สร้างระบบจูงใจในความก้าวหน้าของหน้าที่
การงานด้วยระบบคุณธรรมทั้งหมดนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีก�ำลังใจ
ที่จะท�ำงาน ด้วยรอยยิ้ม ด้วยความสุข ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นต่อไป
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The State Railway of Thailand (SRT) has launched the
policies to push and encourage all employees to learn
new skills to increase their capability to suit with their
current positions. We also create the incentive program
for their further careers and morality at work. Therefore,
SRT employees have been encouraged to work with smile,
happiness and powerful heart.

บริการประชาชนด้วยหัวใจ

ภารกิจของการรถไฟฯ คือการให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น
อย่างเท่าเทียมกัน เพราะผู้ใช้บริการทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รบั
บริการที่ดี และได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ควรที่การรถไฟฯ
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต อบสนองเป็ น อย่ า งดี จ ากใจ ด้ ว ยการให้ บ ริ ก าร
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดรอยยิ้มแห่งความประทับใจ
และพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการของการรถไฟฯ อีกครั้ง

SRT HIGHTLIGHTS

SERVING PEOPLE
FROM THE HEART

The mission of the State Railway of Thailand (SRT) is to
serve all people with equality as they all expect the services
to be the best and most satisfactory. Therefore, we have to
serve them from our heart with the quality and a high level
of standard to impress them and create their smile which
can keep them coming back again.
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รถไฟทางคู่ และรถไฟชานเมืองสายสีแดง
ให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
DOUBLE-TRACK RAILWAY AND RED-LINE
SUBURBAN RAILWAY SYSTEM BRING
US CLOSER TOGETHER

รถไฟทางคู ่ เป็ น โครงการที่ ก ารรถไฟฯ ผลั ก ดั น มาโดยตลอด
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ
โครงการรถไฟชานเมื อ งสายสี แ ดง เป็ น โครงการที่ จ ะเชื่ อ ม
การเดินทางในเขตชานเมืองให้มีความรวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับ
การบริการที่สะดวกสบาย และเมื่อทั้ง 2 โครงการเปิดให้บริการแล้ว
จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเดินทางด้วยระบบรางที่สร้าง
ความประทับใจจนอยากกลับมาใช้บริการรถไฟอีกครั้ง
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The State Railway of Thailand (SRT) is always pushing
Double-track railway project to improve the efficiency of
service and Red-line suburban railway project to connect
all suburban areas to be more convenient. If both projects
are completed, it will be able to enhance SRT service and
keep people coming back again.

SRT HIGHTLIGHTS

รถไฟความเร็วสูง และสถานีกลางบางซื่อ
ความสุขแห่งอนาคต
HIGH-SPEED RAIL AND
BANG SUE GRAND STATION
THE FUTURE OF HAPPINESS

รถไฟความเร็วสูง เป็นการเดินทางทีเ่ ชือ่ มระหว่างภูมภิ าคให้รวดเร็ว
ยิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม และปั จ จุ บั น ก� ำ ลั ง ก่ อ สร้ า งรถไฟความเร็ ว สู ง
สายแรก ในเส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-นครราชสี ม า เช่ น เดี ย วกั บ
สถานีกรุงเทพ อันเป็นสถานีที่อยู่รับใช้คนไทยมานานกว่าร้อยปี
จะส่งไม้ต่อให้กับสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่
ของประเทศไทย เพือ่ เชือ่ มการขนส่งให้ครอบคลุมมากขึน้ สร้างรอยยิม้
และความสุขให้กบั คนไทย ด้วยบริการจากใจของการรถไฟฯ ตลอดไป
ไม่รู้ลืม

High-speed rail project is the connection among all regions for
faster travelling. The first rail is currently under construction
from Bangkok to Nakorn Ratchasima as well as Bang Sue
Grand Station will be set to replace Bangkok station,
the 100-year-old historical landmark. It will become the new
rail transport center of Thailand to connect all transport in
order to create smile and happiness for Thai people with
unforgettable services from our heart.
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สารจากประธานกรรมการรถไฟฯ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางไปสู่อนาคต ทั้งการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ รวมถึง
การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและการจัดหารถจักร ล้อเลื่อน ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ให้ระบบรางเป็นแกนหลักของการขนส่งของประเทศทัง้ ในการเดินทางของผูโ้ ดยสารและ
การขนส่งสินค้า เป็นรากฐานของการลดต้นทุนการเดินทางและขนส่ง เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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As a Chairman of the SRT Board of Commissioners and
Executive Officers under the Ministry of Transportation,
I highlight the importance of connecting transportation
network and intend to adequately manage passenger and
freight transportation by providing seamless connectivity.
Railway transportation will become transportation means
that support many people, save energy consumption in
the logistics sector, reduce costs of freight transportation,
and reduce environmental pollution.

ในนามของคณะกรรมการรถไฟฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนประชาชน
ผู้ใช้บริการของการรถไฟฯ ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการ
ด�ำเนินกิจการของการรถไฟฯ และขอให้เชือ่ มัน่ ว่าคณะกรรมการ
รถไฟฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการรถไฟฯ ให้สามารถด�ำเนินการ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐ
ในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า โดยยึดหลักปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นส�ำคัญ

On behalf of the SRT Board of Commissioners, I would like
to express my sincere gratitude to the state and private
sectors, all of the stakeholder groups, and the public who
use SRT services for your trust and support in SRT operation.
The SRT Board of Commissioners is determined to develop
the business of the State Railway of Thailand to its best
efficiency to pursue the mission, to meeting government’s
policy in developing, expanding, and connecting the rail
network for passenger and freight transportation, and to
adhere compliance with the laws, transparency and traceability purpose.

The State Railway of Thailand (SRT) is currently undergoing
the development of railway infrastructure, including double
tracking construction projects, a high-speed railway system
project, new line projects, and installation of a signaling
system and procurement of locomotives and rolling stock.
These projects will lead railway system into a core of
national transportation for passengers and freight purpose,
paving a robust foundation for minimizing costs and
transportation, enhance competition ability toward the
future.

(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
ประธานกรรมการรถไฟฯ

(Mr. Chirute Visalachitra)
Chairman of SRT Board of Commissioners
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

ในฐานะทีเ่ ป็นประธานกรรมการรถไฟฯ และเป็นผูบ้ ริหารในสังกัด
กระทรวงคมนาคม จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเชื่ อ มโยง
โครงข่ายการคมนาคม เพื่อมุ่งจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเชือ่ มต่อระหว่างรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ
(Seamless Connectivity) ทัง้ นี้ การขนส่งทางรางจะเป็นรูปแบบ
การขนส่งที่ช่วยในการขนส่งผู้โดยสารได้ในจ�ำนวนมาก อีกทั้ง
ยังช่วยในการประหยัดพลังงานในภาคการขนส่ง เป็นการลดต้นทุน
โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และลดปัญหามลพิษ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
VISION MISSION STRATEGY

วิสัยทัศน์

Vision

“เป็นผู้ ให้บริการระบบราง
ของรัฐที่ดีที่สุด ในอาเซียน
ในปี 2570”

“TO BE THE BEST
STATE-OWNED RAIL
AGENCY IN ASEAN
IN 2027”
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พันธกิจ

Mission

1. ขยายขีดความสามารถในการบริการทางราง และการด�ำเนินงาน
ให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการทัง้ ทางด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการขนส่ง
2. บูรณาการการเชือ่ มต่ออย่างครบวงจรและครอบคลุม ทัง้ ทางบก
ทางน�ำ้ ทางอากาศจากต้นทางสู่ปลายทาง
3. สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ผ่านการท�ำธุรกิจเชิงรุก และการบริหาร
จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการกระจายความเจริญ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผ่านบริการขนส่งขั้นพื้นฐานแก่ประเทศ สถาบันและสังคม
5. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบดิ จิ ทั ล ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

1. Enhancing the ability toward rail service and implementing
to respond the customer needs both quality and efficiency
of transport service.
2. Full integration connection with land, maritime and air
transportation from origin to destination.
3. Creating sustainable growth through proactive business
and efficient cost management.
4. Supporting to enhance local prosperity and being friendly
with environment through basic transport service for country,
organization, and society.
5. Applying digital system with international standard
technology and innovation to increase efficient of operation
and to create competitive advantage.
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VISION MISSION STRATEGY

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
		

STRATEGIES

การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางราง
Strategy 1 Enhancement of the country’s rail transport

กลยุทธ์ที่ 1.1
แผนงานที่ 1.1.1
แผนงานที่ 1.1.2
แผนงานที่ 1.1.3
แผนงานที่ 1.1.4
แผนงานที่ 1.1.5
แผนงานที่ 1.1.6

service capabilities

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเพือ่ เชือ่ มต่อ
ระหว่างภูมิภาค
Strategy 1.1
		
ก่อสร้างรถไฟทางคู่
Plan 1.1.1
การก่อสร้างทางสายใหม่
Plan 1.1.2
การก่อสร้างรถไฟชานเมือง
Plan 1.1.3
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
การก่อสร้างรถไฟเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า
Plan 1.1.4
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
Plan 1.1.5
แผนงานย่อยภายใต้แผนภาพรวมเพือ่ การ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Plan 1.1.6
(EEC)

Rail’s network development for regional
connection
Construction of double track railway
Construction of new railway lines
Construction of greater Bangkok commuter
rail system
Construction of high-speed trains
Construction of electrification system for
rail operation
Infrastructure upgrade to support the Eastern
Economic Corridor (EEC) development plan
รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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กลยุทธ์ที่ 1.2
แผนงานที่ 1.2.1
แผนงานที่ 1.2.2
แผนงานที่ 1.2.3

การเพิม่ จ�ำนวนของรถจักร และล้อเลือ่ น
ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
จัดหารถจักรและล้อเลื่อน
ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน
การผลิ ต รถสิ น ค้ า /รถโดยสารภายใน
ประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.3
แผนงานที่ 1.3.1

การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ
แผนงานติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี
ทั่วประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.4
แผนงานที่ 1.4.1
แผนงานที่ 1.4.2

การเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา
บ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
ก่อสร้างโรงซ่อมบ�ำรุง

กลยุทธ์ที่ 1.5
แผนงานที่ 1.5.1
แผนงานที่ 1.5.2

การสร้างความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย
แก้ไข/ขจัดปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ที่ 2.1
แผนงานที่ 2.1.1
แผนงานที่ 2.1.2
แผนงานที่ 2.1.3
แผนงานที่ 2.1.4
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เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ธุรกิจหลัก
ศึกษาการบริหารจัดการเดินรถทัง้ ระบบ
รวมทั้งต้นทุนและค่าโดยสาร
การเพิ่มรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร
และขนส่งห่อวัตถุ
การเพิม่ รายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีบ่ ริเวณ
สถานี และการโฆษณาบนขบวนรถ
การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า
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Strategy 1.2
		
Plan 1.2.1
Plan 1.2.2
Plan 1.2.3

Increasing the number of locomotives and
rolling stock to be in line with the Business Plan
Procurement of additional locomotives
and rolling stock
Upgrading/modification locomotives and
rolling stock
Freight wagon and passenger coach
domestic production

Strategy 1.3
Plan 1.3.1

Signaling system development
Nationwide colour light signaling system
installation

Strategy 1.4
Plan 1.4.1
Plan 1.4.2

Boosting maintenance efficiency
Standard Infrastructure Maintenance
Maintenance depot construction

Strategy 1.5
Plan 1.5.1
Plan 1.5.2

Building confidence in safety
Adjust/eliminate the risks causing accidents
Increase in rescue efficiency

Strategy 2

Increasing of revenues and reduction
of expenses

Strategy 2.1
		
Plan 2.1.1
Plan 2.1.2
Plan 2.1.3
Plan 2.1.4

Boost efficiency in core business
management
Study of all traffic system including cost
and fare
Increase in parcel and passenger transport
income
Increase in rental space in the station
and advertising on the train income
Increase in freight transport income

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหญ่
การพัฒนาและต่อสัญญาพืน้ ทีร่ อบสถานี
ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท)

Strategy 2.2
Plan 2.2.1

Main station area development
Develop main station area and contract
renewal (over THB 1 billion worth)

กลยุทธ์ที่ 2.3
แผนงานที่ 2.3.1

การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่
การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่ม
รายได้

Strategy 2.3
Plan 2.3.1

New business study and development
Study and develop new business to
increase income

กลยุทธ์ที่ 2.4
แผนงานที่ 2.4.1

การลดค่าใช้จ่าย
การเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานเพือ่ ลด
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ EBITDA เป็นค่าบวก

Strategy 2.4
Plan 2.4.1

Reduction of expenses
Increase in work efficiency to cut down the
expenses and to get positive EBITDA figure

ยุทธศาสตร์ที่ 3
		

การขับเคลื่อน และการยกระดับ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน

กลยุทธ์ที่ 3.1
แผนงานที่ 3.1.1
แผนงานที่ 3.1.2

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ชือ่ มโยง
และสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
การพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจทิ ลั

กลยุทธ์ที่ 3.2
แผนงานที่ 3.2.1
แผนงานที่ 3.2.2

การบริหาร และพัฒนาองค์กร
การจัดตัง้ บริษทั ลูกตามมติคณะรัฐมนตรี
การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 3.3
แผนงานที่ 3.3.1
แผนงานที่ 3.3.2

การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
การบริหารทรัพยากรบุคลากร (HRM)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

Strategy 3

The movement and work efficiency
enhancement

Strategy 3.1
Plan 3.1.1
Plan 3.1.2

IT network system to support performance
Integrated Information system development
IT and digital technology infrastructure
development and improvement

Strategy 3.2
		
Plan 3.2.1
Plan 3.2.2

Organization management and
development
Establish subsidiary company pursuant
to the Cabinet’s resolution
Develop organization toward the change

Strategy 3.3
		
Plan 3.3.1
Plan 3.3.2

Human resource management and
development
Human Resource Management (HRM)
Human Resource Development (HRD)
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VISION MISSION STRATEGY

กลยุทธ์ที่ 2.2
แผนงานที่ 2.2.1

สนองนโยบายกระทรวงคมนาคม
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกัน
IN RESPONSE TO THE MINISTRY
OF TRANSPORT’S POLICY
ENHANCING QUALITY OF LIFE
FOR EQUALITY

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

SRT BOARD OF COMMISSIONERS

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุง
การบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๑ กาหนดให้
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้ าที่อยู่ในวัน ก่อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้น จาก
ตาแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และข้ อ ๒
กาหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม ๙ คน ต่อมาได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไ ขเพิ่มเติมคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ดังกล่าว และให้ แ ต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
รวม ๙ คน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากตาแหน่ง อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๒/๑
แห่ ง พระราชบั ญญั ติคุ ณ สมบั ติม าตรฐานส าหรั บกรรมการและพนั กงานรั ฐวิ ส าหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รวม ๗ คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ดังนี้
๑. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
เป็นประธานกรรมการ
๒. นายชยธรรม์ พรหมศร
เป็นกรรมการ
๓. นายอานวย ปรีมนวงศ์
เป็นกรรมการ
๔. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
เป็นกรรมการ
๕. นายธันวา เลาหศิริวงศ์
เป็นกรรมการ
๖. นายพินิจ พัวพันธ์
เป็นกรรมการ
๗. นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
เป็นกรรมการ
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัตริ าชการแทน
นายกรัฐมนตรี
รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
SRT BOARD OF COMMISSIONERS

2

22

1

3

4

1

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
Mr. Chirute Visalachitra
ประธานกรรมการรถไฟฯ
The Board Chairman of the State Railway
of Thailand
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
October 15, 2019 - Present

3

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay Preemonwong
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
ประธานอนุกรรมการก�ำกับและติดตามด้านการบริหาร
ทรัพย์สินฯ
Subcommittee Chairman of Monitor Regulator
Property Management
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
October 15, 2019 - Present

2

นายชยธรรม์ พรหมศร
Mr. Chayatan Phromsorn
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
ประธานอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ฯ
Subcommittee Chairman of Strategy
15 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
October 15, 2019 - September 30, 2020

4

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Ms. Trithip Sivakriskul
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
ประธานอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ
Subcommittee Chairman of Risk Management
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
October 15, 2019 - Present
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5

6

7

8

5

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
Mr. Thanwa Laohasiriwong
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
Subcommittee Chairman of Cooperate
Governance
15 ตุลาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
October 15, 2019 - February 20, 2020

7

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs. Suksiri Boonyasait
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
กรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
Audit Committee of the State Railway
of Thailand
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
October 15, 2019 - Present

6

นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
Audit Chairman of the State Railway of Thailand
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
October 15, 2019 - Present

8

นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor of the State Railway of Thailand
กรรมการและเลขานุการ
Board of Commissioners and Secretary
24 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน
April 24, 2020 - Present
รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ประวัติคณะกรรมการรถไฟฯ
HISTORY OF
THE RAILWAY COMMITTEE

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

Mr. Chirute Visalachitra
The Board Chairman of the State Railway of Thailand
October 15, 2019 - Present

วันเดือนปีเกิด : 22 สิงหาคม 2508
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A.), National University
of San Diego, U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : August 22, 1965
Educations
• Master of Public Administration (M.P.A), National University of San Diego,
U.S.A.
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
Current Position
• Director General, Department of Land Transport
Experiences
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport
• Inspector-general, Ministry of Transport
• Director-general, Marine Department
• Inspector-general, Ministry of Transport
• Deputy Director-general, Department of Land Transport
Position in Other Company or Organization
• Chairman, Port Authority of Thailand
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

ประธานกรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
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นายชยธรรม์ พรหมศร

Mr. Chayatan Phromsorn
Board of Commissioners
Subcommittee Chairman of Strategy
October 15, 2019 - September 30, 2020

วันเดือนปีเกิด : 5 ธันวาคม 2508
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering (Transportation), The University of
Texas at Austin, Texas, U.S.A.
• ปริญญาโท M.Sc. in Civil Engineering (Transportation), The University of
Texas at Austin, Texas, U.S.A.
• ปริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (วิ ศ วกรรมโยธา) เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : December 5, 1965
Educations
• Doctor of Philosophy in Civil Engineering (Transportation), the University
of Texas at Austin, Texas, U.S.A.
• Master of Science in Civil Engineering (Transportation), the University of
Texas at Austin, Texas, U.S.A.
• Bachelor of Engineering in Civil Engineering (2nd Class Honors), King Mongkut’s
University of Technology Thonburi
Current Position
• Director General, Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry
of Transport
Experiences
• Deputy Director General, Office of Transport and Traffic Policy
• Director, Bureau of International Highways Cooperation, Department of Highways
• Director, Bureau of Highway Standard and Evaluation, Department of Highways
Position in Other Company or Organization
• Board Member, Mass Rapid Transit Authority of Thailand
• Board Member, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Board Member, Airports of Thailand Public Company Limited
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to the
State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ฯ
15 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
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นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์

กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการก�ำกับและติดตาม ด้านการบริหารทรัพย์สนิ ฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

Mr. Amnuay Preemonwong
Board of Commissioners
Subcommittee Chairman
of Monitor Regulator Property Management
October 15, 2019 - Present

วันเดือนปีเกิด : 24 พฤศจิกายน 2501
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• กรรมการรถไฟฯ
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : November 24, 1958
Educations
• Master of Public Administration, National Institute of Development
Administration
• Bachelor of Arts in Economics, Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University
Current Position
• Board of Commissioners
Experiences
• Director-general, the Treasury Department
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance
Position in Other Company or Organization
• Chairman, TCJ Asia Public Company
• Director/Chief Executive Officer, CAT Telecom Public Company Limited
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None
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นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

Ms. Trithip Sivakriskul
Board of Commissioners
Subcommittee Chairman of Risk Management
October 15, 2019 - Present

วันเดือนปีเกิด : 15 มกราคม 2509
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• กรรมการรถไฟฯ
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุปเปอร์เอนเนอยี่
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอสบี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : January 15, 1966
Educations
• Master of Business Administration, Sasin Graduate Institution of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration in Finance, Chulalongkorn University
Current Position
• Board of Commissioners
Experiences
• Chief Financial Officer, Ek-Chai Distribution System Company Limited
• Corporate Chief Financial Officer, Minor International Public Company
Limited
• Deputy Group Chief Executive Officer – Finance, Pruksa Real Estate Public
Company Limited
Position in Other Company or Organization
• Director and Audit Committee, Super Energy Corp. Public Company Limited
• Director and Audit Committee, SISB Public Company Limited
• Qualified Member, Expressway Authority of Thailand
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการ ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
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นายธันวา เลาหศิริวงศ์

Mr. Thanwa Laohasiriwong
Board of Commissioners
Subcommittee Chairman of Cooperate Governance
October 15, 2019 - February 20, 2020

วันเดือนปีเกิด : 18 ธันวาคม 2508
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• กรรมการรถไฟฯ
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษัท บีซีพีจี
จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : December 18, 1965
Education
• Bachelor of Computer Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang
Current Position
• Board of Commissioners
Experiences
• Qualified Committee, the Thailand Research Fund
• Chairman of Board of Directors, Humanica Public Company Limited
• Director, TOT Public Company Limited
• Director/Audit Committee, Asiasoft Corporation Public Company Limited
• Board Director/Audit Committee Chairman, ASN Broker Public Company
Limited
Position in Other Company or Organization
• Independent Director/Audit Committee Chairman/Nomination and
Remuneration Committee, TPBI Public Company Limited
• Advisor of the Investment Committee, BCPG Public Company Limited
• Independent Director/Compliance Committee/Nomination and Remuneration
Committee/Risk management Committee, Krung Thai Bank Public Company
Limited
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
15 ตุลาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
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นายพินิจ พัวพันธ์

Mr. Pinit Puapan
Board of Commissioners
Audit Chairman of the State Railway of Thailand
October 15, 2019 - Present

วันเดือนปีเกิด : 25 มีนาคม 2510
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic and Political
Science
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University, U.S.A.
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• กรรมการรถไฟฯ
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : March 25, 1967
Educations
• Master Degree in Economics, the London School of Economic and Political
Science
• Bachelor of Arts in Economics and Political Science, Tuft University, U.S.A.
Current Position
• Board of Commissioners
Experiences
• Independent Director, Thai Airways International Public Company Limited
• Director, CAT Telecom Public Company Limited
• Director, KT ZMICO Securities Company Limited
• Director, Seamico Securities Public Company Limited
• Independent Advisor, EDL – General Public Company Limited (Laos)
Position in Other Company or Organization
• Director, Charn Issara Development Public Company Limited
• Director, Srisawad Corporation Public Company
• Director, MG 1962 Warehouse and Distribution Company Limited
• Vice Chairman, Mali Group 1962 Company Limited
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

กรรมการรถไฟฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
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นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์

Mrs. Suksiri Boonyasait
Board of Commissioners
Audit Committee of the State Railway of Thailand
October 15, 2019 - Present

วันเดือนปีเกิด : 1 กรกฎาคม 2509
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท เคหะพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต�ำแหน่งปัจจุบนั
• รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
• ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : July 1, 1966
Educations
• Master of Housing Development, Chulalongkorn University
• Bachelor of Political Science, Chiang Mai University
Current Position
• Deputy Director-general of Royal Property, the Treasury Department
Experiences
• Deputy Director-general, the Treasury Department
• Director, Bureau of State Property Business Development
• Director, the Treasury Regional Office, Suphan Buri
Position in Other Company or Organization : None
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None

กรรมการรถไฟฯ
กรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
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นายนิรุฒ มณีพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ
24 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน

Mr. Niruj Maneepun
Governor of the State Railway of Thailand
Board of Commissioners and Secretary
April 24, 2020 - Present

วันเดือนปีเกิด : 2 กรกฎาคม 2511
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J.), Howard University,
Washington D.C., U.S.A.
• ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), Temple University, Philadelphia,
Pennsylvania, U.S.A.
• เนติบณ
ั ฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 45 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประวัตกิ ารท�ำงาน
• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด
• ที่ ป รึ ก ษากรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ (ระดั บ รองกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ )
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับทีก่ ารรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบนั : ไม่มี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีม่ ตี อ่ การรถไฟฯ ระหว่างปีบญ
ั ชี 2563 : ไม่มี

Date of Birth : July 2, 1968
Educations
• Master of Comparative Jurisprudence, Howard University, U.S.A.
• Master of Laws, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
• Barrister at Law, 45th Batch, Institute of Legal Education, the Thai Bar
Association under the Royal Patronage
• Bachelor of Laws (2nd Class Honors), Ramkhamhaeng University
Experience
• Vice President, Legal and Compliance Department, Krung Thai Bank Public
Company Limited
• Advisor to President, Thai Airways International Public Company Limited
• Executive Vice President, Thai Airways International Public Company
Limited
Position in Other Company or Organization : None
Family Relationship among Directors and Executives of the State Railway of
Thailand : None
Securities Information (Shareholding) with more than 10% holding of voting
shares of any juristic person which currently operates the main business as
the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of the Director or Executives which relates to
the State Railway of Thailand during the fiscal year 2020 : None
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คณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
SRT MANAGEMENT

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 | Information as of April 30, 2020
นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor

นายวรวุฒิ มาลา
Mr. Voravuth Mala
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
Deputy Governor of Property Management Business
Cluster

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์
Deputy Governor of Strategy

นายเอก สิทธิเวคิน
Mr. Ek Sittivaekin
รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
Deputy Governor of Administration

นายจเร รุ่งฐานีย
Mr. Jaray Roongthanee
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
Deputy Governor of Infrastructure

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
Mr. Sujit Chaosirikul
รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า
Deputy Governor of Electrified Rail Management

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)			
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
Deputy Governor of Traffic Business Cluster

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
Mr. Siripong Preutthipan
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock
Business Cluster

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
Ms. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
Assistant Governor of Management

นายจุลพงษ์ จุลานนท์			
Mr. Chullapong Chulanon
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
Assistant Governor of Operation

นางลัดดา ละออกุล
Mrs. Ladda Laorkul
ผู้อำ� นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director, Finance and Accounting

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
Chief, Mechanical Engineer
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นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
Mr. Sittichai Boonsermsuk
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Chief, Signalling & Telecommunications Engineer

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร
Mr. Awirut Thongnest
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ
Director, Stores Department

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department

นายวรพจน์ เทียบรัตน์
Mr. Voraphot Tiabratana
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Department

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Director Property Management
& Development Department

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Director, Land Development Project
Administration Department

นายสุชีพ สุขสว่าง
Mr. Sucheep Suksawang
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Chief, Special Project and Construction Engineer

นายฐากูร อินทรชม
Mr. Takun Indarachome
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Director of Traffic Operation Department

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อำ� นวยการฝ่ายบริการโดยสาร
Director of Passenger Service Department

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการสินค้า
Director of Freight Service Department

นายพีระเดช หนูขวัญ
Mr. Peeradech Nookwun
ผู้อำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resource Department

นายบวร จันทรสุข
Mr. Bovorn Chantarasuk
หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Chief, Policy and Planning Bureau

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
Mr. Boonlert Tantiwinyupong
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief, Electrified Rail Management Bureau
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นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
Mr. Paibul Sugirungkul
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
Chief, Civil Engineer
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นพ.องอาจ จริยาสถาพร
Dr. Ongart Chariyasathapron
หัวหน้าส�ำนักงานแพทย์
Chief, Medical Bureau

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ
Ms. Monthakarn Srivilasa
หัวหน้าส�ำนักงานผู้ว่าการ
Chief, Governor Bureau

นางสาวกานต์รวี ทองพูล
Ms. Kanrawee Thongpull
หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Chief, Training Center (State Railway of Thailand)

นายประยูร สุขด�ำเนิน
Mr. Prayoon Sookdamnern
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Chief of Marketing Management Bureau

นางสาวภัทรสุดา นมสาสตร์
Ms. Pattarasuda Namasatr
หัวหน้าส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Chief, Strategic Traffic Bureau

นายณัชพล ภู่เต็ง
Mr. Nachaphol Phuteng
หัวหน้าส�ำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ำรุง
Chief, Procurement Bureau (Rolling Stock Maintenance)

นายสยมภู ฤทธิ์วิรุฬห์
Mr. Sayomphu Ritwirune
หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล
Chief, Legal Bureau

นายปิยบุตร โตวิจารณ์
Mr. Piyabutr Towijarn
หัวหน้าส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Chief, Land Ownership Management Bureau

พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
Pol. Maj. Gen. Papatdet Ketphan
ผู้บังคับการต�ำรวจรถไฟ
Commander of Railway Police Division

นายมนัฎ มณีจักร
Mr. Manut Maneechak
ผู้ตรวจการรถไฟ 1
Inspector Governor 1

นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา
Mr. Ratchphallop Chuenpreecha
ผู้ตรวจการรถไฟ 2
Inspector Governor 2

นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาศ
Ms. Chutima Wongsiwawilas
ผู้ตรวจการรถไฟ 3
Inspector Governor 3

นายโอภาส ติรมาศเสถียร
Mr. Aophat Tiramatsathiar
ผู้ตรวจการรถไฟ 4
Inspector Governor 4
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นายนิรุต มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun

นายวรวุฒิ มาลา
Mr. Voravuth Mala

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
Deputy Governor of Property Management
Business Cluster
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นายเอก สิทธิเวคิน
Mr. Ek Sittivaekin

นายจเร รุ่งฐานีย
Mr. Jaray Roongthanee

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
Deputy Governor of Administration

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
Deputy Governor of Infrastructure
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SRT MANAGEMENT

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
Mr. Sujit Chaosirikul

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
Mr. Siripong Preutthipan

รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า
Deputy Governor of Electrified Rail Management

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
Deputy Governor of Locomotive and Rolling
Stock Business Cluster
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นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
Ms. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai

นายจุลพงษ์ จุลานนท์
Mr. Chullapong Chulanon

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
Assistant Governor of Management

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
Assistant Governor of Operation
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นางลัดดา ละออกุล

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์

Mrs. Ladda Laorkul
ผู้อำ� นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director, Finance and Accounting

Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
Chief, Mechanical Engineer

นายไพบูลย์ สุจิรังกุล

นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข

Mr. Paibul Sugirungkul
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
Chief, Civil Engineer

Mr. Sittichai Boonsermsuk
วิศวกรใหญ่ฝา่ ยการอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
Chief, Signalling & Telecommunications Engineer
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นายอวิรุทธ์ ทองเนตร

นายวรพจน์ เทียบรัตน์

Mr. Awirut Thongnest
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ
Director, Stores Department

Mr. Voraphot Tiabratana
ผู้อำ� นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Department

นายสุชีพ สุขสว่าง

นายฐากูร อินทรชม

Mr. Sucheep Suksawang
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Chief, Special Project and Construction Engineer

Mr. Takun Indarachome
ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Director of Traffic Operation Department
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นายพีระเดช หนูขวัญ

นายบวร จันทรสุข

Mr. Peeradech Nookwun
ผู้อำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resource Department

Mr. Bovorn Chantarasuk
หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Chief, Policy and Planning Bureau

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์

นพ.องอาจ จริยาสถาพร
Dr. Ongart Chariyasathapron

Mr. Boonlert Tantiwinyupong
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief, Electrified Rail Management Bureau

หัวหน้าส�ำนักงานแพทย์
Chief, Medical Bureau
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นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ
Ms. Monthakarn Srivilasa

นางสาวกานต์รวี ทองพูล
Ms. Kanrawee Thongpull

นายประยูร สุขด�ำเนิน
Mr. Prayoon Sookdamnern

นางสาวภัทรสุดา นมสาสตร์
Ms. Pattarasuda Namasatr

หัวหน้าส�ำนักงานผู้ว่าการ
Chief, Governor Bureau

หัวหน้าส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Chief of Marketing Management Bureau
50
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หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Chief, Training Center (State Railway of Thailand)

หัวหน้าส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Chief, Strategic Traffic Bureau

SRT MANAGEMENT

นายณัชพล ภู่เต็ง
Mr. Nachaphol Phuteng

นายสยมภู ฤทธิ์วิรุฬห์
Mr. Sayomphu Ritwirune

นายปิยบุตร โตวิจารณ์
Mr. Piyabutr Towijarn

พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
Pol.Maj.Gen. Papatdet Ketphan

หัวหน้าส�ำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ำรุง
Chief, Procurement Bureau (Rolling Stock
Maintenance)

หัวหน้าส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Chief, Land Ownership Management Bureau

หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล
Chief, Legal Bureau

ผู้บังคับการกองต�ำรวจรถไฟ
Commander of Railway Police Division
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นายมนัฎ มณีจักร
Mr. Manut Maneechak

นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา
Mr. Ratchphallop Chuenpreecha

นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาศ
Ms. Chutima Wongsiwawilas

นายโอภาส ติรมาศเสถียร
Mr. Aophat Tiramatsathiar

ผู้ตรวจการรถไฟ 1
Inspector Governor 1

ผู้ตรวจการรถไฟ 3
Inspector Governor 3
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ผู้ตรวจการรถไฟ 2
Inspector Governor 2

ผู้ตรวจการรถไฟ 4
Inspector Governor 4

ส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย
ด้วยหัวใจที่มั่นคง

TAKE YOU TO YOUR
DESTINATION SAFELY
WITH POWERFUL
HEART

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION
STRUCTURE

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Department

ผู้ว่าการรถไฟฯ
Governor

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
Chief of Financial Officer (CFO)
ศูนย์บริหารความเสี่ยง
Risk management center

รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์

Deputy Governor
of Strategy
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Department

รองผู้ว่าการ
กลุ่มอ�ำนวยการ

Deputy Governor
of Administration

Deputy Governor
of Infrastructure

รองผู้ว่าการ
กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

Deputy Governor
of Electrified Rail Management

• ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting
Department

• ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Special Project and Construction
Department

• ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Signalling and Telecommunications
Department

• ฝ่ายการพัสดุ
Stores Department

• ฝ่ายการช่างโยธา
Civil Engineering Department

• ส�ำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Electrified Rail Management Bureau

• ส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจยั และพัฒนา • ส�ำนักงานอาณาบาล
Legal Bureau
Policy, Planning, Service
Research and Development
• ส�ำนักงานแพทย์
Bureau
Medical Bureau
• ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Training Center (State Railway
of Thailand)
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รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
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ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

Assistant Governor of Management
• ส�ำนักงานผู้ว่าการ
Governor Bureau
• ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Public Relation Center

ORGANIZATION STRUCTURE

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ
Board of Commissioners coordination and secretary center

ส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ
Office Inspector Governor
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
Railway Police Division

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

Deputy Governor
of Traffic Business Cluster
• ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Traffic Operation Department
• ฝ่ายบริการโดยสาร
Passenger Service Department
• ฝ่ายบริการสินค้า
Freight Service Department
• ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Strategic Traffic Bureau

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ

Assistant Governor of Operation
• กองควบคุมการปฏิบัติการ
Operations Control Division

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุง
รถจักรและล้อเลื่อน

Deputy Governor
of Locomotive and Rolling
Stock Business Cluster
• ฝ่ายการช่างกล
Mechanical Engineering
Department
• ส�ำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ำรุง
Procurement Bureau
(Rollingstock Stock Management)

กรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
Managing Director of the SRT
Electrified Train Co., Ltd.

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการบริหาร
ทรัพย์สิน

Deputy Governor of Property
Management Business
Cluster
• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Property Management Department
• ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Land Development Project
Administration Department
• ส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land Ownership Management Bureau
• ส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Marketing Management Bureau

ที่มา : ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอ�ำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ปรับปรุงใหม่ 2/11/2558 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Source: Railway Regulations of Thailand, version 2.1 Segmentation and responsibility of the
management (No. 2) 2015 Updated 2/11/2015 Human Resources Department
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ในปี 2563 คณะกรรมการรถไฟฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานของภาครัฐและธุรกิจเอกชน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์
ความรู้ ความสามารถในการก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายของการรถไฟฯ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟฯ
In 2020, the Board of Commissioners of the State Railway of Thailand (SRT) comprises of senior executive officers from
state and private sectors. Every member of the Board is experienced, skilled, and possess the ability to determine
direction, strategies, targets of the State Railway of Thailand, including overseeing the Management’s compliance and
consistency to the business recovery plan.

คณะกรรมการรถไฟฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ร่างนโยบายและควบคุม SRT Board of Commissioners’ authority is to draft policy
ดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น
and supervise general business of SRT, for instance,
1. วางข้อบังคับเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้
การรถไฟฯ
2. วางข้อบังคับการประชุม และด�ำเนินการของคณะกรรมการ
รถไฟฯ
3. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน
พนักงานของการรถไฟฯ
4. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟฯ และ
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัย และการลงโทษพนักงานของ
การรถไฟฯ
5. วางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟฯ
6. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความ
สะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
7. ก�ำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ
ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
8. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟฯ
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1. Impose regulations on various matters under the founding
objectives of SRT
2. Impose meeting’s regulations and procedures of the SRT
Board of Commissioners
3. Impose regulations on hiring, promoting, and dismissing
of SRT officers
4. Impose regulations on SRT’s code of practice and rules
on discipline and penalty of SRT officers
5. Impose regulations on SRT officer’s uniforms
6. Set up standard fares, service fees, and a convenience
fee for SRT business
7. Set up fares, service fees, and a convenience fee for SRT
business from time to time
8. Set up salary rates for SRT officers

Qualifications of the SRT Board of Commissioners

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) คือ

The members of the Board must not possess prohibited characters
as stipulated in the State Railway of Thailand Act B.E. 2494 and
the Standard Qualifications of the Board and Personnel of State
Enterprises Act B.E. 2518 (Amendments) which includes:

• มีสัญชาติไทย
• มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
• มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละประสบการณ์ เ หมาะสมกั บ กิ จ การของ
การรถไฟฯ
• ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต
• ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
• ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร�ำ่ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
• ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
• ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
• ไม่เป็นผูด้ าํ รงตาํ แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
• ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ของการรถไฟฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของนิตบิ คุ คล
ที่การรถไฟฯ ถือหุ้นอยู่
• ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่การรถไฟฯ เป็น
ผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ คณะกรรมการของการรถไฟฯ มอบหมาย
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใน
นิติบุคคลที่การรถไฟฯ เป็นผู้ถือหุ้น

• Being of Thai nationality;
• Being under sixty-five years of age;
• Having suitable credentials and experiences for the undertakings
of SRT business;
• Not being bankrupt or having been a dishonest bankrupt;
• Not having been sentenced by a final judgment to imprisonment,
excepting for a sentence for an offense committed through
negligence or a petty offense;
• Not being a person of unsound mind or mental infirmity;
• Not having been ordered by a judgment or an order of a court
that his assets shall be vested in the State on the grounds of
unusual wealth or an unusual increase of assets;
• Not being a member of the House of Representatives, senator,
member of a local assembly or local administrator;
• Not being a political official, excepting for holding a directorial
position pursuant to a provision of law;
• Not being a person holding any position in a political party or an
official of a political party;
• Not having been expelled, dismissed or removed from work on
the ground of dishonest performance of duties;
• Not being a shareholder of such SRT or a shareholder of a juristic
person in which such SRT holds shares;
• Not being a person holding any position in a juristic person
in which such SRT holds shares, except where entrusted by
the board of directors of SRT to hold a directorial position or
other position in the juristic person in which such SRT enterprise
holds shares;
• Not being a director or an executive or a person having
authority in the management or an interest in a juristic person
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คุณสมบัติของกรรมการรถไฟฯ

• ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการรถไฟฯ
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูบ้ ริหารโดยการ
มอบหมายของการรถไฟฯ

who is a concessionaire or joint venture party, or having an
interest relating the undertakings of SRT, excepting for being
a chairperson of the board of directors, director or executive
by entrustment of SRT;

Criteria for meeting allowance and salary of SRT Board of
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับ Directors
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/15029 ลงวันที่ 25
เมษายน 2562 เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอื่น และมติ คกร. ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการรถไฟฯ คณะกรรมการชุดย่อย
คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานอื่น ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

From June 7, 2019 onwards, the criteria is subject to the Letter
of the Secretariat of the Cabinet NorRor. 0505/15029 dated
April 25, 2019, Subject: Proposal on rate amendment and
criteria for salary and meeting allowance for directors of state
enterprises and any members of sub-board, sub-committee
or other working group and the Resolution of Joint Standing
Committee on Commerce, Industry and Banking No. 9/2562
held on June 7, 2019 which approved the compensation and
meeting allowance rate for the Board of SRT, sub-board and
sub-committee and other working groups allowed for meeting
allowance, the rate and criteria are as follows:

1) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1) Monthly compensation and meeting allowance fee for
directors of state enterprise and any members of sub-board,
และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานอื่น
sub-committee or other working group:
กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
Group of State Enterprises

กลุ่มที่ 1 : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)
Compensation - not exceeding
(Baht/Month)

เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)
Meeting Allowance - not
exceeding
(Baht/Month)

เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Group 1: State Enterprises which Listed on the Stock Exchange
of Thailand

In accordance with the resolution
of the shareholders’ meeting

กลุ่มที่ 2 : รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน

10,000

20,000

10,000

20,000

Group 2 : Financial State Enterprises

กลุ่มที่ 3 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
Group 3 : Large State Enterprises
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กลุ่มที่ 4 : รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง

เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)
Meeting Allowance - not
exceeding
(Baht/Month)

8,000

16,000

6,000

12,000

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
Group of State Enterprises

ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)
Compensation - not exceeding
(Baht/Month)

Group 4 : Medium State Enterprises

กลุ่มที่ 5 : รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก

Group 5 : Small State Enterprises
หมายเหตุ
Remarks

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตามข้อ 2 (2)
The State Railway of Thailand is in the group no. 3 Large State Enterprise according to Group no. 2 (2)

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท� ำ งานอื่ น ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จ่ า ยเฉพาะเบี้ ย ประชุ ม ให้ กั บ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม เป็นจ�ำนวน
เท่ากัน ในอัตรา 0.5 เท่าของเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

In the meeting of sub-board, sub-committee or other working
group, state enterprise shall provide directors of state
enterprise and other attending directors the management fee
in the rate 0.5 times of the management fee rate specified
in the criteria.

2) การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ 2) Monthly compensation for directors of state enterprises is
pro-rata to the term of office. The state enterprise’s Chairman
รัฐวิสาหกิจ ตามสัดส่วนระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง โดยจ่ายให้
receives a double rate of the monthly compensation for
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา 2 เท่าของค่าตอบแทน
directors of state enterprise.
รายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ
3) การจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในที่ประชุมในอัตราเพิ่มขึ้น 3) Management fee for chairman of the board is paid in increasing
rate by 25 percent of directors’ management fee rate.
ร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมการ
3.1) In the board of directors’ meeting, the management
3.1) การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุม
fee is paid once a month. In any reasonable necessity,
กรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละคณะเป็น
the management fee may be paid more than once
รายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุสมควร
a month, but not more than 15 times per year.
อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
3.2) In the meeting of sub-board, sub-committee or other
แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
working group, directors of state enterprise and directors
3.2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
not being personnel of state enterprise shall receive
คณะท�ำงานอืน่ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมให้กรรมการรัฐวิสาหกิจ
equivalent management fees. However, the entire
และกรรมการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บคุ ลากรของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ข้าร่วม
working group shall not exceed 2 and 1 working group
ประชุมเป็นจ�ำนวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ
is allowed monthly. In case such other directors are
คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และหากกรรมการอื่นนั้น
personnel of state enterprise, and the meeting, under
เป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมนั้นในทาง
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ปฏิ บั ติ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น การปฏิ บั ติ ง าน
ในหน้าทีข่ องบุคลากรนัน้ บุคลากรนัน้ ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.3) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้จ่ายเบี้ย
ประชุมให้กบั พนักงานการรถไฟฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ
ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000.- บาท
4) การรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจทีป่ ระสบปัญหา และคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให้จดั ท�ำแผนการแก้ไขปัญหา
ร่ ว มกั บ กระทรวงเจ้ า สั ง กั ด คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการให้สามารถด�ำเนินการ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ให้จ่ายเบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง และในการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอืน่
ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน

the practical term, considered as a duty performance,
such personnel shall not receive management fee.
3.3) In the business relations board meeting, the SRT officer
appointed as a director of the SRT Business Relations
Board shall receive an management fee of 1,000 baht
in each session.
4) The State Railway of Thailand is a state enterprise that
experiences some issues. Eventually, the State Enterprise
Policy Office (SEPO) has passed a resolution to prepare
a solution plan under collaboration with the affiliated
ministry. SEPO has a vital role in supervising the business
operation to ensure effectiveness and achievement in
accordance with government policy. At the state
enterprise directors’ meeting, the management fee is
provided not more than 2 times a month. In the meeting
of sub-board, sub-committee, or another working group,
only 2 working groups are allowed for management fee
and not more than 2 times per month.

5) อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาก�ำหนดและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ 5) The above is the maximum rate considered for monthly
compensation and management fee of directors in a
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
state enterprise, sub-board, sub-committee or another
คณะท�ำงานอื่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึง
working group. Each state enterprise shall consider its
ฐานะการเงินและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก
financial status and feasibility as a primary concern. In
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณ ขอให้
particular, for the state enterprise that requires a budget,
พิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย
the purpose must be reasonable to minimize the impact
เพือ่ มิให้มผี ลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร ทัง้ นี้ การพิจารณา
on its financial status. The determination and amendment
ก�ำหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามอัตรา
of compensation and management fee under such rate
และหลักเกณฑ์นี้ จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะได้ด�ำเนินการ
and criteria is not valid unless all legal requirement
ที่จ�ำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
proceeds.
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เบี้ยประชุมกรรมการ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน )
ประธานกรรมการ 25,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ		
20,000.- บาท/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน)
ประธานคณะ
12,500.- บาท/ครั้ง
กรรมการ		
10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ (บุคคลภายนอก) 10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น (บุคคลภายใน เช่น กรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ)
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/15029
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
The Letter of the Secretariat of the Cabinet NorRor. 0505/15029
Dated April 25, 2019

Meeting Allowance
State Enterprise (Not exceeding 2 times/month)
Chairman 25,000.- Baht/meeting
Director		
20,000.- Baht/meeting
Subcommittees/Executive committees/other committees
State Enterprise Committee (Not exceeding 2 committees – 2
times/committee/month)
Chairman
12,500.- Baht/meeting
Director		
10,000.- Baht/meeting
Director (Outsiders) 10,000.- Baht/meeting
Other director (Insiders such as Business Relations Director)
not exceeding 1,000 baht

การประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ

SRT Board of Commissioners’ Meeting

ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการ
รถไฟฯ ไว้อย่างเป็นทางการเป็นการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติ
จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห์
ที่ 3 ของเดือน และอาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเป็นครั้งคราว
ตามความเหมาะสม โดยการส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ ม
ระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารให้กรรมการรถไฟฯ
ล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นเวลา 4-7 วัน

The Board Chairman has determined the annual schedule of
an official meeting of the board of Commissioners in advance.
According to the schedule, the meeting is held once a month on
Thursdays of the third week of each month. A special meeting
could be arranged from time to time as considered necessary.
The invitation letter to the meeting and meeting agenda is sent
to the board 4-7 days prior to the meeting date.

และได้มีนโยบายลดการใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการ
รถไฟฯ โดยให้การรถไฟฯ จัดเก็บข้อมูลประกอบการประชุมในรูปแบบ
ไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสามารถจั ด ส่ ง ระเบี ย บวาระพร้ อ ม
เอกสารประกอบผ่านระบบ Intranet (e-Meeting) ทีม่ กี ารพัฒนา
เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet

Having in place policy to minimize using paper in the meeting of
the board, SRT hence stores meeting documents in electronic
format and it can be delivered via Intranet system (e-Meeting)
in order to be compatible for tablets.

The e-Meeting system of which first used in the SRT Board of
ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้เริ่ม Commissioner’s’ meeting No. 11/2561 held on Thursday, June
ใช้งานตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 11/2561 21, 2018, has been a convenient tool in the meeting, allowing
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สามารถอ�ำนวยความ smooth and fast procedures, assisting in making a decision and
สะดวกให้คณะกรรมการรถไฟฯ ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่าง decreasing the use of paper significantly.
รวดเร็วและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดปริมาณ
The SRT Board of Commissioners express their opinion
การใช้เอกสารประกอบประชุมได้เป็นจ�ำนวนมาก
independently while the meeting is noted in written form. In
each meeting agenda, the minutes of the meeting consists of
opinion, observations and important suggestions beneficial to
SRT. The minutes of the meeting certified by the SRT Board of
Commissioners is documented and uploaded to e-Meeting system
for review by the Board and relevant person.

คณะกรรมการรถไฟฯ มีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และ
เป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้
การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละระเบียบวาระส�ำหรับการจัดท�ำ
รายงานการประชุม จะประกอบด้วยข้อคิดเห็น ข้อสังเกต รวมถึง
ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญอันเป็นประโยชน์ตอ่ การรถไฟฯ และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรถไฟฯ
แล้ว ในรูปแบบเอกสาร และ Upload ไฟล์เอกสารเข้าระบบ SRT Board of Commissioners considers the importance of
e-Meeting เพื่อให้กรรมการรถไฟฯ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ monitoring financial and non-financial operation, determines

procedures for reporting work progress to ensure conformity to
the recovery plan. Report of budget approval and compliance
with the SRT Board of Commissioners’ meeting is monitored and
presented to the SRT Board of Commissioners on a monthly basis.
Any observation, opinions in the meeting is implemented into
practice. Project progress report consists of issues/problems and
proposal for solution as a contributing factor for making decision.

คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน โดยก�ำหนดให้มีระเบียบ
วาระการรายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟู
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของการรถไฟฯ และติดตาม
การด�ำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ น�ำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ เป็นรายเดือน และมอบหมาย
ให้น�ำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ของที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ โดย
ในการรายงานความคืบหน้า ให้ระบุปญ
ั หา/อุปสรรค พร้อมเสนอ Coordination Center and Secretary of the SRT Board of
Commissioners has the duty in making an appointment, preparing
แนวทางการแก้ไข เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจด้วย
ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ มีหน้าที่
ในการนัดหมาย จัดท�ำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงบันทึกรายงานการ
ประชุมให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญครบถ้วน จัดส่งให้กรรมการรถไฟฯ
รับรอง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
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invitation letter to the meeting, prepare meeting agenda and
meeting document, including recording minutes of the meeting
to ensure completeness of important information. The minutes
of the meeting is submitted to the SRT Board of Commissioners
for certification and storage in a systematic place.
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คกร.
Director

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay Preemonwong

7/9

คกร.
Director
คกร.
Director
คกร.
Director

นายธันวา เลาหศิริวงศ์ *
Mr. Thanwa Laohasiriwong *

นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs. Suksiri Boonyasait

CG

เบี้ยประชุมรวม
Total Meeting
Allowance

16/16 200,000.00

12/16 80,000.00

ค่าตอบแทนรวม
เบี้ยประชุมรวม
Audit Total Compen- Ex-Com Total Meeting
sation
Allowance

3/3 221,935.48

3/3 221,935.48

2/2 75,728.58

12/12 110,000.00 1/1 6,666.66 14/16 100,000.00

13/13 162,500.00

บริหาร
เบี้ยประชุมรวม
ทรัพย์สิน
Total Meeting
Property
Allowance
Management

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Remarks * Mr. Thanwa Laohasiriwong has resigned from Board of director and all subcommittees since February 21, 2020
** Appointed as Subcommittee for Strategy on May 29, 2020
*** Appointed as Audit Committee and Subcommittee for Corporate Governance on September 21, 2020 and not be Subcommittee for Ex-com and Property Management
anymore
Total Meeting Allowance According to the payment regulations of meeting allowance for other subcommittee is allowed to not exceeding 2 subcommittees and 2 times/
subcommittee /month

หมายเหตุ * นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการรถไฟฯ และกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563
** คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 พ.ค 2563
*** เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ และประธานอนุกรรมการด้าน CG โดยยกเลิกการเป็นอนุกรรมการ Ex-com และอนุกรรมการกำ�กับด้านบริหารทรัพย์สิน
เบี้ยประชุมรวม ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สามารถจ่ายได้เดือนละไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 2 ครั้ง

20/21 115,483.87 400,000.00 6/6 60,000.00

19/21 115,483.87 380,000.00 6/6 60,000.00

42,380.42 140,000.00 1/1 10,000.00 3/3 7,500.00

21/21 115,483.87 420,000.00 6/6 75,000.00

Risk

เบี้ยประชุมรวม
Total Meeting
Allowance

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ *** คกร.
Ms. Trithip Sivakriskul ***
Director

21/21 115,483.87 420,000.00

18/21 115,483.87 360,000.00

คกร.
Director

ค่าตอบแทนราย
เบี้ยประชุมรวม
เดือน
Total Meeting
Monthly
Allowance
Compensation

นายชยธรรม์ พรหมศร **
Mr. Chayatan Phromsorn **

คกร.
Time

ปกร.
Chairman 21/21 230,967.74 525,000.00

ต�ำแหน่ง
Position

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
Mr. Chirute Visalachitra

ชื่อ - สกุล
Name - Surname

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรถไฟฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ 2563 (15 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)
The Meeting Attendance Summary of SRT Board Directors and Other Subcommittees In the fiscal year 2020 (October 15, 2019 – September 30, 2020

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

The Board of Commissioners and sub-committee

เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการรถไฟฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการ ชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ
การรถไฟฯ ดังนี้

To ensure the best performance of the SRT Board of
Commissioners, the Chairman of the SRT Board of Commissioners
has appointed a sub-board/sub-committee to supervise the
operation of SRT.

คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายพินิจ พัวพันธ์		
ประธานกรรมการ

Audit Committees of the State Railway of Thailand
Mr. Pinit Puapan				
Chairman of the Board

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ

Miss Trithip Sivakriskul				
Committee

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

Mrs. Suksiri Boonyasait			
Committee
Director of Internal Audit Department Secretary

มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ จัดท�ำกฎบัตร
ด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงให้จัดท�ำแผน
การด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ
พิจารณาเห็นชอบแผนก่อนเริ่มปีงบประมาณ และรายงานผล
การด�ำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ
อย่างน้อยทุกรายไตรมาส

The committee’s duty and responsibility are as described in the
regulation of the Finance Ministry regarding the Audit Committee
and Internal Audit of the State Enterprise B.E. 2555 (2012), criteria
and code of practice of the Audit Committee in state enterprise.
The committee prepares an audit charter to be consistent with
the scope of responsibility in SRT business . The audit charter is
under approval of the SRT Board of Commissioners and must
be reviewed at least once a year. The committee shall prepare
an annual operation plan and propose to SRT Board of
Commissioners for consideration prior to each fiscal year. The
operation results and suggestions are made at least quarterly to
the SRT Board of Commissioners.

Subcommittee for Risk Management and Internal
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม Audit
Ms. Trithip Sivakriskul
ภายใน
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Chairman of the Subcommittee
ประธานอนุกรรมการ
Mr. Pinit Puapan
นายพินิจ พัวพันธ์
อนุกรรมการ
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Subcommittee

Mr. Thanwa Laohasiriwong
Subcommittee

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
อนุกรรมการ

Mrs. Suksiri Boonyasait
Subcommittee

ผู้ว่าการรถไฟฯ
เลขานุการ

Governor		
Secretary

ผู้อำ� นวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Chief, Risk Management Center
Assistant Secretary No. 1

หัวหน้ากองประสานและติดตามความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Chief, Coordination and Follow-up Risk Division
Assistant Secretary No. 2

หัวหน้ากองบริหารและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

Chief, Administration and Development Division
Assistant Secretary No. 3

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งและนโยบายการควบคุมภายใน และให้ความเห็นก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�ำกับและ
ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งและนโยบายการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้วา่ การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของการรถไฟฯ
เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ให้จดั ท�ำ
แผนการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ�ำปี พร้อมทัง้ เสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ พิจารณา
เห็นชอบแผนการด�ำเนินงานก่อนเริม่ ปีงบประมาณ และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ
อย่างน้อยทุกรายไตรมาส พิจารณาให้ความเห็นชอบคูม่ อื การบริหาร
ความเสีย่ ง และคูม่ อื การควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ค่าระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) และ
ช่วงเบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance
: RT) พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงระดับองค์กรและ
แผนบริหารความเสีย่ งของการรถไฟฯ รวมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบ

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
อนุกรรมการ

The committee shall give opinions and suggestions on risk
management and internal control policy, give opinion prior to
submit to the SRT Board of Commissioners for the approval. The
committee shall supervise and review to ensure all departments’
compliance with the risk management and internal
control policy, and the risk management and internal control
of the SRT is adequate and sufficient. The committee shall
prepare a charter on risk management and internal control to be
consistent with the SRT’s scope of responsibility. The audit charter
is under approval of the SRT Board of Commissioners and must
be reviewed at least once a year. Prior to the next fiscal year, the
committee shall prepare an annual plan for risk management
and internal control operation and propose to the SRT Board of
Commissioners for consideration and approval. The operation
results and suggestions are made at least quarterly to the SRT
Board of Commissioners.
The committee shall consider and approve the risk management
and internal control guidance, consider and approve Risk
Appetite (RA) and Risk Tolerance (RT). The committee shall
consider and approve corporate risk and SRT’s risk management
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ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผนการบริหารความเสีย่ ง อย่างน้อย
ทุกรายไตรมาส พิจารณาให้ความเห็นรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รวมทัง้ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุ ม ภายใน อย่ า งน้ อ ยทุ ก รายไตรมาส พิ จ ารณาให้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กับค่านิยมของการรถไฟฯ เพือ่ ให้การบริหารจัดการของการรถไฟฯ
มีประสิทธิภาพ

plan, including monitoring, auditing, and assessing compliance
to risk management plan at least quarterly. The committee
shall consider and give an opinion on the assessment report of
internal control under the Ministry of Finance criteria, including
monitoring, auditing, and assessing compliance to the internal
control improvement plan at least quarterly. Consider and give
opinions on the development of risk management system and
internal control, including creating SRT’s risk management culture
and internal control to meet SRT’s value to ensure effective
management of SRT.

คณะอนุกรรมการก�ำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของ Subcommittee for SRT properties management
Mr. Amnuay Preemonwong
การรถไฟแห่งประเทศไทย
Chairman of the Subcommittee
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
Governor						
ผู้ว่าการรถไฟฯ
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
เลขานุการ

Chairman of the Subcommittee				
Subcommittee
Director Property Management & Development Department
Secretary

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Director, Land Development Project Administration
Department
Assistant Secretary No. 1

หัวหน้าส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Chief, Land Ownership Management Bureau			
Assistant Secretary No. 2

หัวหน้าส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

Chief of Marketing Management Bureau
Assistant Secretary No. 3

มีหน้าที่ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องการรถไฟฯ ให้ มี
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The committee shall determine the direction of SRT operation
relating to real estate management and other properties in
association with SRT’s real estate. The committee shall consider
procurement benefits from real estate and other properties in
association with SRT’s real estate for the highest effectiveness

and interest to SRT. The committee shall supervise, accelerate,
monitor the establishment of subsidiaries for administration
of the SRT’s property, including real estate projects and other
assets, as SRT will consent to ensure compliance with policy.
The committee shall determine strategies for the operation,
the acceleration, the supervision, and the monitoring the state
enterprise operation plan, property administration to ensure
that all projects be on the plan and to manage the property
for a better performance. The committee shall invite the third
party or require SRT staff to provide information, opinions or
suggestions in related subjects or request an evidence related
to SRT’s properties, real estates and other properties for
consideration, and appoint working groups for special case as
appropriate and necessary. The committee shall prepare the
charter regarding property development to be consistent with the
SRT’s business and operation plan. The charter shall be approved
and reviewed by the SRT Board of Commissioners at least once
a year. The operation results and suggestions are made at least
once a year to the SRT Chairman of the Board of Commissioners.

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ Subcommittee for Corporate Governance and Social
Responsibility
ต่อสังคม
Ms. Trithip Sivakriskul
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Chairman of the Subcommittee
ประธานอนุกรรมการ
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Traffic Business Cluster		
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Infrastructure		
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์		
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Strategy		
Subcommittee

ผู้อำ� นวยการบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
อนุกรรมการ

Director, Land Development Project Administration Department
Subcommittee

หัวหน้าส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ
เลขานุการ

Chief, Inspector Governor		
Secretary
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67

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟฯ ก�ำกับดูแล
เร่งรัด ติดตาม การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อการบริหารทรัพย์สินของ
การรถไฟฯ รวมทั้งโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นสมควร ให้เป็นไปตามนโยบาย
ก�ำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การด�ำเนินงาน การเร่งรัด ก�ำกับดูแล และ
ติดตามการด�ำเนินการตามแผนวิสาหกิจ ด้านการบริหารทรัพย์สนิ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก� ำ หนดไว้ และการบริ ห ารการจั ด การ
ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชิญบุคคล
นิตบิ คุ คลหน่วยงานภายนอก หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ
มาให้ข้อมูล ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือ
ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของการรถไฟฯ ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะ
กรณีได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วย
การพัฒนาทรัพย์สินให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ รายงานผลการด�ำเนินงาน
และข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการรถไฟฯ

หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Chief, Inspection Management Division		
Assistant Secretary no.1

ส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ		
หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล

Office Inspector Governor		
Chief, Chief Analysis and Evaluate Section

ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2
ส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ
			
มีหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับนโยบาย
การบริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และให้ความเห็น
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้การบริหารจัดการองค์กร
มีประสิทธิภาพ เชิญหน่วยงานต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของ
การรถไฟฯ ให้ชี้แจงให้ถ้อยค�ำ หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
มาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้ตามความเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตร
ว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายนิรุฒ มณีพันธ์
ประธานกรรมการ
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Assistant Secretary no.2
Office Inspector Governor
The committee’s duty is to provide opinions and suggestions about
administration policy to be in conformity with the Good Governance
and social responsibility including giving opinions prior to proposing
to SRT Board of commissioner for the approval. The committee
shall review a compliance with the good corporate governance and
social responsibility among all departments and ensure the adequacy
and integrity of SRT’s corporate governance. The committee shall
give opinions, suggestions related to the development of a good
supervision system under good corporate governance principles and
social responsibility to ensure effectiveness to the entire corporate
administration. The committee shall invite agencies or SRT staff to
provide information or to deliver evidence relating to work operation
as a supplementary factors for the sub-committee. The committee
shall invite experts or qualified person for advice or suggestions as
considered appropriate. The committee shall prepare the charter
regarding good corporate governance and social responsibility to be
consistent with SRT’s business and operation plan. The charter shall
be approved by the SRT Board of Commissioners and reviewed at
least once a year.

Board of Committee for Business Relations of the State
Railway of Thailand
Mr. Niruj Maneepun			
Chairman of the board

นายวรวุฒิ มาลา
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Voravuth Mala			
Employer Representative Director

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Sujit Chaosirikul			
Employer Representative Director
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Mr. Paibul Sugirungkul
Employer Representative Director

นายฐากูร อินทรชม				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Takun Indarachome
Employer Representative Director

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
Employer Representative Director

นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Sittichai Boonsermsuk
Employer Representative Director

นายสุชีพ สุขสว่าง					
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Sucheep Suksawang
Employer Representative Director

นายสมจิตต์ ทองค�ำขาว
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Mr. Somchit Thongkhumkhaw
Employer Representative Director

ผู้อำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
กรรมการและเลขานุการ

Director, Human Resource Department
Director and Secretary

นายสาวิทย์ แก้วหวาน				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Sawit Kaewwan
Employee Representative Director

นายภิญโญ เรือนเพ็ชร				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Pinyo Ruanpet
Employee Representative Director

นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Supichet Suwanchatree
Employee Representative Director

นายสุภวัฒน์ รัตนคชา				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Suwat Rattanakhacha
Employee Representative Director

นายศุภชัย ใบบาง					
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Supachai Baibang
Employee Representative Director

นายส�ำเริง นากระโทก				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Sumrerng Nakrathok		
Employee Representative Director

นายวิรุฬห์ สะแกคุ้ม				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Wirun Sakaekum
Employee Representative Director

นายสราวุธ สราญวงศ์				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Sarawut Saranwong
Employee Representative Director
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นายไพบูลย์ สุจิรังกุล				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
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นายปิยพันธ์ ช�ำนาญภักดี			
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Mr. Piyaphan Chamnanpakdee
Employee Representative Director and Assistant Secretary

หัวหน้ากองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ		
ผู้ช่วยเลขานุการ

Chief, Employee Relations and Assistant Secretary
Welfare Division

หน้ า ที่ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดอง
และระงับข้อขัดแย้งในการรถไฟฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับในการท�ำงานอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง
และการรถไฟฯ ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ทเี่ กีย่ วกับ
การลงโทษทางวินัย ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
สภาพการจ้าง แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย และ
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543

The committee shall consider and give opinions on improving performance
efficiency of SRT’s operation, including promoting and developing labor
relations. The committee shall seek for the approach to create a coalition
and resolve a conflict within SRT. The committee shall consider on
an improvement and amendment of working regulation which being
beneficial to employer, employees, and SRT. The committee shall give
consultation to find a solution based on complaints from employees or
labour union, including the complaints related to discipline penalty. The
committee shall give a consultation in order to make an amendment to
the employment and appoint proper working group under the authority
as assigned by the Board of Commissioners and compliance as described
in the State Enterprise Labor Relations Act B.E. 2543.

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์		
ประธานกรรมการ

Board of Committee for Procurement of the State Railway
of Thailand

นายชยธรรม์ พรหมศร		
กรรมการ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม		
กรรมการ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
หัวหน้ากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
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Mr. Amnuay Preemonwong
Chairman of the board
Mr. Chayatan Phromsorn
Committee
Ms. Trithip Sivakriskul
Committee

The Representative of Ministry of Transport
Committee
The Representative of State Enterprise Policy Office
Committee
Director, Human Resource Department
Secretary
Chief, Human Resource Division
Assistant Secretary

The committee’s duty is to determine procedures for recruitment
of SRT Governor in accordance with the Ministry of Finance
letter KorKhor 0803.5/Wor.90 dated August 21, 2008 and the
Railway Business Act B.E. 2494, Section 21, Paragraph two. The
appointment of SRT Governor shall be approved by the Cabinet.
The committee shall determine general qualifications and special
qualifications for the position, nomination criteria and procedures
to recruit governor who is skilled and competent that suitable
to the SRT Governor position and meet Standard Qualifications
of State Enterprise Directors and Employees Act (Volume 6) B.E.
2550. The committee shall propose a list of qualified persons
to undertake the SRT Governor position to the SRT Board of
Commissioners. Eventually, the Board of Commissioners will
consider the compensation rate. The committee shall then
appoint a working group to assist the committee’s duties in
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟ recruiting SRT Governor as appropriate.

แห่งประเทศไทย
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์				
ประธานอนุกรรมการ
นายชยธรรม์ พรหมศร				
อนุกรรมการ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล			
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ				
เลขานุการ
หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
มี ห น้ าที่ พิจารณาก�ำหนดหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การรถไฟฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
การปฏิบตั งิ านและตัวชีว้ ดั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่
การรถไฟฯ พิจารณารายงานการแสดงผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่
การรถไฟฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการรถไฟฯ ทีค่ ณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความเห็นชอบ

Subcommittee for SRT Governor Performance
Assessment
Mr. Amnuay Preemonwong
Chairman of the Subcommittee
Mr. Chayatan Phromsorn
Subcommittee
Ms. Trithip Sivakriskul
Subcommittee
Mr. Ek Sittivaekin
Secretary
Chief, Policy and Planning Bureau
Assistant Secretary
The committee shall consider and determine criteria and
approach to assess SRT Governor’s performance. The committee
shall give opinions on performance and assessment indicator
of SRT Governor. The committee shall consider report of SRT
Governor’s performance under the criteria and assessment method
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มีหน้าที่ก�ำหนดขั้นตอนการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ ให้เป็นไปตาม
หนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0803.5/ว.90 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2551 และตามพระราชบัญญัติการรถไฟฯ พ.ศ. 2494
มาตรา 31 วรรคสอง การแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวิธกี าร
สรรหา และด�ำเนินการสรรหาให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ ะเป็นผูว้ า่ การรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 เสนอรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมจะด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ต่อคณะกรรมการ
รถไฟฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนด
ผลตอบแทนต่อไป แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อช่ว ยปฏิ บัติ ง านที่
ของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ตามเหมาะสม

แล้วรายงานผลการประเมินของการปฏิบตั ขิ องผูว้ า่ การรถไฟฯ
เสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาจัดท�ำกฎบัตร
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟฯ
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

as approved by the SRT Board of Commissioners. The committee
shall prepare an assessment result of SRT Governor and propose to
the SRT Board of Commissioners for consideration. The committee
shall prepare a charter regarding Governor’s performance assessment
to be consistent to the SRT’s scope of responsibility. The charter
shall be approved by the SRT Board of Commissioners and must be
reviewed at least once a year.

คณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตัง้ เลือ่ นระดับและการ Subcommittee for the Consideration of Deputy Governor
Promotion and Relocation (Executive 14)
แต่งตั้งโยกย้ายต�ำแหน่งรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14)
SRT Board of Director Appointed by SRT Committee
กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย
Subcommittee Chairman
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย
อนุกรรมการ

SRT Board of Director Appointed by SRT Committee
Subcommittee

ผู้ว่าการรถไฟฯ 					
อนุกรรมการ

Governor
Subcommittee

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทน		
เลขานุการ

Director, Human Resource Department or Representative
Secretary

หัวหน้ากองการบุคคล				
ผู้ช่วยเลขานุการ

Chief, Human Resource Division
Assistant Secretary

มีหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการพิจารณา
คัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนระดับ และการแต่งตั้งโยกย้ายต�ำแหน่ง
รองผูว้ า่ (นักบริหาร 14) เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม
กับพนักงานการรถไฟฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณากลั่นกรอง
การแต่งตั้งเลื่อนระดับและการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าการฯ
(นักบริหาร 14) ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ

The committee’s duty is to determine criteria, approach, procedures in
consideration, promotion and relocation Deputy Governor (Executive
level 14) for the fairness and justice among SRT staff and relevant
person. The committee shall screen the promotion and relocation of
the Deputy Governor (Executive level 14) to meet regulations, rules,
prior to proposing in the SRT’s Board of Commissioners’ meeting.

In the SRT Board of Commissioners’ meeting no. 2/2563 held on
ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 16 January 16, the meeting passed a resolution assigning Mr. Amnuay
มกราคม 2563 ทีป่ ระชุมมีมติ มอบให้ นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ Preemonwong, Board of Commissioners as a Chairman of the
กรรมการรถไฟฯ เป็นประธานอนุกรรมการ และนายชยธรรม์ Subcommittee and Mr. Chayatan Phromsorn, SRT Board of Commissioners
as a member of committee.
พรหมศร กรรมการรถไฟฯ เป็นอนุกรรมการ

72

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล		
อนุกรรมการ

Ms. Trithip Sivakriskul
Subcommittee

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
อนุกรรมการ

Mr. Sorapong Paitoonphong
Subcommittee

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ
อนุกรรมการ

Mr. Chanin Kaenhirun
Subcommittee

ผู้ว่าการรถไฟฯ
อนุกรรมการและเลขานุการ

Governor
Subcommittee and Secretary

หัวหน้าส�ำนักงานผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Chief, Governor Bureau
Assistant Secretary no.1

ผู้อำ� นวยการศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
คณะกรรมการรถไฟฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Chief, Board of Commissioners Coordination and
Secretarial Center
Assistant Secretary no.2		

หัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงานผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

Chief, General Affairs Division
Assistant Secretary no.3

มีหน้าที่พจิ ารณา ตรวจสอบ กลัน่ กรองข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน�ำเสนอ
คณะกรรมการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับการรถไฟฯ
และระเบียบการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท�ำดับความส�ำคัญ
ของเรือ่ ง เพือ่ จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ
ติดตาม เร่งรัด ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญ
และรายงานให้คณะกรรมการรถไฟฯ ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
มีอำ� นาจเรียกเอกสาร เชิญบุคคล จากฝ่าย/ส�ำนักงาน หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือให้ข้อมูลได้

The committee shall consider, audit, and screen all documents
that are proposed to the SRT Board of Commissioners to
ensure compliance with the laws, SRT’s articles of association
and relevant SRT’s regulations. The committee shall prioritize
the importance of agenda to arrange in the SRT Board of
Commissioners’ meeting. The committee shall follow up,
accelerate important project progresses, and reported to the SRT
Board of Commissioners on a monthly basis. The committee is
authorized to request the document or invite a person from
the department/office or related agencies for investigation or
giving information.
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คณะอนุกรรมการ (Executive Committee) กลั่นกรองเรื่อง Subcommittee Board (Executive Committee) for
ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ
Information Screening for SRT Proposal
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์		
Mr. Amnuay Preemonwong
ประธานอนุกรรมการ
Chairman of the Subcommittee

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูว้ า่ การรถไฟ Subcommittee for the Consideration of SRT Governor
แห่งประเทศไทย
Compensation
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์				
Mrs. Suksiri Boonyasait
ประธานอนุกรรมการ
Chairman of the Subcommittee
นายพินิจ พัวพันธ์				
อนุกรรมการ

Mr. Pinit Puapan
Subcommittee

ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อนุกรรมการ

The Representative of State Enterprise Policy Office
Subcommittee

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
เลขานุการ

Director, Human Resource Department
Secretary

มีหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทน ด�ำเนินการก�ำหนดผลตอบแทน
และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชือ่ เป็นผูว้ า่ การรถไฟฯ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2543 และวันที่ 22 มิถนุ ายน
2547 เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น
พร้อมทั้งข้อมูลเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสม จัดท�ำร่างสัญญาจ้างบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ เสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ
เพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอผลการพิจารณาพร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ
รถไฟฯ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
นายชนินทร์ แก่นหิรัญ				
ประธานอนุกรรมการ
นางพฤฒิพร เนติโพธิ์				
อนุกรรมการ
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังสี			
อนุกรรมการ
รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์
งบประมาณ
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The committee shall consider the compensation, determine
compensation and negotiate compensation rate with the person
nominated as an SRT’s Governor under criteria and compensation
guidance for top executives as per employment contract, and the
Cabinet’s resolution passed on June 13, 2000 and June 22, 2004.
The committee shall invite the third party to attend the meeting
and give opinions, including documentation as a supporting factor in
consideration. The committee shall prepare employment contract for
the nominated person for SRT Governor. The committee shall propose
to the SRT Board of Commissioners for consideration and propose to
the Ministry of Finance for approval. The committee shall propose
the consideration result, including draft of employment contract to
the SRT Board of Commissioners for further procedures.

Subcommittee for Legal and Contracts
Mr. Chanin Kaenhirun
Chairman of the Subcommittee

Mrs. Preuttiporn nethipo
Subcommittee
Director General, Legal Advisory Office
Mr. Yuttaphong Aphiratrangsi
Subcommittee
Deputy Director General, Department of Policy, Strategy and
Budget Planning

Mr. Watcharin Panurat, Executive Director
Subcommittee

นายเสรี นนทสูติ					
อนุกรรมการ

Mr. seree nonthasoot
Subcommittee

นายสุทัศน์ โมงขุนทด				
อนุกรรมการ

Mr. Sutat Mongkhuntod
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ				
เลขานุการ

Deputy Governor of Administration
Secretary

ผู้อำ� นวยการฝ่ายการพัสดุ				
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Director, Stores Department
Assistant Secretary no.1

หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล				
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Chief, Legal Bureau
Assistant Secretary no.2

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ				
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

Deputy Director, Stores Department
Assistant Secretary no.3

หัวหน้ากองสอบสวน ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 4

Chief, Legal Investigation Division, Legal Bureau
Assistant Secretary no.4

หัวหน้ากองนิติการ ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 5

Chief, Legal Research Division, Legal Bureau
Assistant Secretary no.5

หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 6
ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ

Chief, Secretarial Division
Assistant Secretary no.6
Board of Commissioners Coordination and Secretarial Center

มีหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และพิจารณากลัน่ กรองร่างกฎหมาย
ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาปัญหา
ข้ อ กฎหมายและข้ อ สั ญ ญาที่ ส� ำ คั ญ แก่ ค ณะกรรมการรถไฟฯ
เชิญบุคคล หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ มาให้ขอ้ มูลความเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หรือขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูท้ รง
คุณวุฒิภายนอกมาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำได้ตามความเหมาะสม
แต่งตัง้ คณะท�ำงานขึน้ มาช่วยด�ำเนินงานตามความเหมาะสม จัดท�ำ
กฎบัตร ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายและสัญญาให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดย

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่าย		
อนุกรรมการ

The committee’s duty is to give advice and consultation and to
consider the draft of bill, regulations, rules, contracts, including
considering legal dispute and major contractual clauses to the
SRT Board of Commissioners. The committee shall invite a person
or require SRT staff in giving opinions, suggestions, legal articles,
or any document related to the performance of the committee.
The committee shall invite experts or qualified person for consultation
as considered appropriate. The committee may appoint a
working group to assist in work as consider proper. The committee
shall prepare a charter regarding law, legal fields, and contract
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ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาข้ อ กฎหมายตามที่ ค ณะกรรมการรถไฟฯ
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการรถไฟฯ แต่งตั้งหรือผู้ว่า
การรถไฟฯ ร้องขอ

to meet with the scope of responsibility of the SRT operation, and
such charter must be approved and reviewed at least once a year
by the SRT Board of Commissioners. The committee shall diagnosis
problems relating to compliance with the Procurement and Material
Administration of the Government Sector Act B.E. 2560 and the
regulations of the Ministry of Finance regarding the procurement
and Materials Administration of Government Sector B.E. 2560. The
committee shall consider and diagnosis the legal matters as requested
by the SRT Board of Commissioners, committee or SRT Governor.

คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศ
นายชยธรรม์ พรหมศร				
ประธานอนุกรรมการ

Subcommittee for SRT Strategy
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Mr. Chayatan Phromsorn
Chairman of the Subcommittee

ผู้ว่าการรถไฟฯ					
อนุกรรมการ

Governor
Subcommittee

นางพิมพร โอวาสิทธิ์				
อนุกรรมการ

Mrs. Pimporn Ovasith
Subcommittee

นายกฤษฎา บุณยสมิต				
อนุกรรมการ

Mr. Kritsada Boonyasamit
Subcommittee

พล.อ.ท.ศิริพงษ์ สุภาพร				
อนุกรรมการ

Air marshal Siriphong Suphaphon			
Subcommittee

นายเบญจพล นาคประเสริฐ			
อนุกรรมการ

Mr. Benjaphol Narkprasert 				
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์			
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Strategy				
Subcommittee

รองผู้ว่ากลุ่มอ�ำนวยการ				
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Administration			
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน			
อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า			
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Infrastructure			
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ			
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Traffic Business Cluster		
Subcommittee
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Deputy Governor of Electrified Rail Management		
Subcommittee

Deputy Governor of Locomotive and Rolling-Stock Business Cluster
Subcommittee

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน		
อนุกรรมการ

Deputy Governor of Property Management Business Cluster
Subcommittee

หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
เลขานุการ

Chief, Policy and Planning Bureau			
Secretary

รองผู้อ�ำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Deputy Director Human Resource Department
Assistant Secretary no.1

ผู้อ�ำนวยการศูนย์นโยบายและวิจัยพัฒนา		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Chief, Policy and Service Research Development Center
Assistant Secretary no.2

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

Chief, Planning and Budget Coordination Center		
Assistant Secretary no.3

มีหน้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์แนวทางการวิเคราะห์และ
เสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการตัดสินใจเชิงรุกเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงาน ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการการรถไฟฯ พิจารณาก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ
แผนการด�ำเนินงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการรายปี
เชิญบุคคล หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ มาให้ข้อมูล
ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมาให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ได้ ต าม
ความเหมาะสม แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อมอบให้ปฏิบัติงาน
เฉพาะกรณีได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตร
ด้านกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การรถไฟฯ ให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

The committee’s duty is to determine strategy, tactics, and analysis
guidance and to propose proactive measures or decision making
relating to operation, policy, strategy, and administration of SRT. The
committee shall determine direction, strategy and long-term operation
plan and annual operation plan. The committee shall invite a person
or require SRT staff in giving opinions, suggestions, legal articles, or
any document related to the performance of the committee. The
committee shall invite experts or qualified person for consultation
as considered appropriate. The committee may appoint a working
group to assign work as the case may be based on necessity and
reasonableness. The committee shall prepare a charter regarding
strategy and tactics to meet with the scope of responsibility of the
SRT operation and such charter must be approved and reviewed at
least once a year by the SRT Board of Commissioners.

คณะท�ำงานก�ำกับกฎหมายและกฎระเบียบของการรถไฟ Working Group for Legal and Regulations of the State Railway of Thailand
แห่งประเทศไทย
Deputy Governor of Strategy				
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์			
Chairman of the Working Group
ประธานคณะท�ำงาน

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

77

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
อนุกรรมการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล			
คณะท�ำงาน

Director, Human Resource Department			
Working Group

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ			
คณะท�ำงาน

Director of Traffic Operation Department			
Working Group

วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล			
คณะท�ำงาน

Chief, Mechanical Engineer				
Working Group

วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา			
คณะท�ำงาน

Chief, Civil Engineer					
Working Group

หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล			
คณะท�ำงาน

Chief, Legal Bureau					
Working Group

ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ		
คณะท�ำงาน

The Representative of the State Railway Workers’ Union of Thailand
Working Group

หัวหน้ากองวินัยและสวบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ

Chief, Discipline and Examination Division, Human Resource Department
Secretary

หัวหน้างานมาตรฐานวินัยและปกครอง 		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

Chief, Disciplinary Standards and Administration Litigation Section
Assistant Secretary no. 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานวิชาการ ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

Human Resource Department
Chief, Legal Research Section, Legal Bureau			
Assistant Secretary no. 2

มีหน้าทีก่ ำ� หนดกรอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
(Compliance Framework)และสื่อสารให้ความรู้ส่งเสริม
และให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ฏิบตั ขิ องการรถไฟฯ ในการปฏิบตั ติ าม
กรอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance
Framework) ก�ำหนดไว้อย่างถูกต้อง สื่อสาร อบรม และ
การให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านของการรถไฟฯ เพือ่ ส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ค�ำสัง่ ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบองค์กร เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร รวมถึงข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
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The committee’s duty is to determine the compliance framework
and communicate and give advice to SRT operating staff to ensure
the compliance. The committee shall communicate, train and give
advice to SRT operating staff to raise awareness on working under the
law, regulations, rules, orders, notifications from within and outside
the organization which related to their own duty and responsibility
including the effect that may occur as a result of non-observance
to the law and organization rules. The committee shall act as a
center in collecting legislation provision, organization rules including
important information relating the SRT. The committee shall make
an annual report the supervision performance on law and corporate
rules compliance to SRT, which cover the Compliance Policy Review,

result of non-observance to the compliance framework, violation,
offence to the law and corporate rules and to give suggestions
and solution thereof.

In addition, to maintain standard of major corporate
administration, including internal control system and screening
prior to proposing to the SRT Board of Commissioners, and to
ensure the monitoring of operation result whether short and
นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กร long-term to achieve the target set forth, the SRT has appointed
ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงในเรือ่ งการควบคุมภายในและการกลัน่ กรองเรือ่ ง the following working groups.

ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ อยู่ในระดับมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ และให้มกี ารดูแลติดตามผลการด�ำเนินงาน Working Group for risk management, internal control and
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวของการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย monitoring operation of SRT.
SRT Governor
การรถไฟฯ จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
Chairman of the working group

คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
All 7 Deputy Governors
และติดตามผลการด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Working Group
ผู้ว่าการรถไฟฯ
ประธานคณะท�ำงาน
The duty is to determine and review SRT’s internal control
and risk management policy at least once a year, to determine
รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม
direction and give suggestion in improvement of internal control
คณะท�ำงาน
มี ห น้ าที่ ก�ำ หนดและทบทวนนโยบายการควบคุ มภายในและ
การบริหารความเสีย่ งของการรถไฟฯ อย่างน้อยปีละครัง้ ก�ำหนด
แนวทางและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของผู้ประเมินภายนอก
และผู ้ ต รวจสอบภายนอก พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคู ่ มื อ /
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง กรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้
องค์กร และติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบคูม่ อื /แนวทางการควบคุม
ภายใน ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของการรถไฟฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะ

and risk management under observation of external assessor
and external auditor, to consider and approve guidance/risk
management direction, administration framework that cover
the entire organization, to monitor a compliance with the risk
management plan and report to the Risk Management Committee,
to review and consider internal control guidance/direction, to
monitor the compliance with SRT’s internal control improvement
plan at least every quarter, to consider and approve result of
internal control assessment conducted by subordinate to ensure
consistency to the State Audit Office of the Kingdom of Thailand
regarding the Internal Control Standard B.E. 2544 which includes
Internal Control Assessment Certificate (Form PorOr. 1), Internal
Control Component Assessment Report (Form PorOr. 2), and
Internal Control Improvement Plan (PorOr. 3) prior reporting to
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การรถไฟฯ รายงานผลการก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กรประจ�ำปีต่อการรถไฟฯ โดยครอบคลุมถึง
ผลการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร(Compliance Policy) ผลการไม่ปฏิบัติ
ตามกรอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance
Framework) การกระท�ำผอด ฝ่าฝืน กฎหมายและระเบียบ
องค์กร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่ หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รายงานผลการประเมินองค์
ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) และรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ก่อนรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการรถไฟฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
บริหารและติดตามตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด�ำเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟูกิจการ
ของการรถไฟฯ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้

the State Audit Office of the Kingdom of Thailand, SRT Board
of Directors and Audit Committee within November of every
year and to administrate and monitor operation indicator as per
memorandum of operation result assessment, state enterprise
plan, SRT recovery plan, and to monitor the budget request to
maintain within the range specified.
Working Group for risk management, internal control and
monitoring operation of the State Railway of Thailand.

To ensure the effectiveness and systematic integration in risk
management, internal control and operation in departments,
คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
including the monitoring of SRT performance, that will lead
และการด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
to highest benefit of other operations, SRT has appointed 8
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการด�ำเนิน committees to monitor the risk management, internal control
งานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามผลการด�ำเนินงาน and SRT operation as follows.

ของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงู สุดส�ำหรับ 1. Risk Management, Internal Control and Operation of Strategy
Working Group - Chaired by Deputy Governor of Strategy,
การด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการรถไฟฯ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้
members of the group are from the agencies under
คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และ
the Strategy Cluster.
การด�ำเนินงานของการรถไฟฯ รวม 8 ชุด ดังนี้
1. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้
สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
2. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มอ�ำนวยการ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
อ�ำนวยการ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้
สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
3. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน มีรองผู้ว่าการ
กลุม่ โครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
4. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุม่ บริหารระบบรถไฟฟ้า มีรองผูว้ า่ การ
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2. Risk Management, Internal Control and Operation of
Administration Working Group - Chaired by Deputy Governor
of Administration, members of the group are from the agencies
under the Administration Cluster
3. Risk Management Monitoring, Internal Control and Operation
of Infrastructure Working Group - Chaired by Deputy Governor
of Infrastructure, members of the group are from the agencies
under Infrastructure Cluster
4. Risk Management, Internal Control and Operation of Electrified
Rail Management Working Group - Chaired by Deputy Governor
of Electrified Rail Management, members of the group are from
the agencies under the Electrified Rail Management Cluster
5. Risk Management, Internal Control and Strategic Business
Traffic Working Group - Chaired by Deputy Governor of Traffic

Business Cluster, members of the group are from the agencies
under the Traffic Business Cluster
6. Risk Management, Internal Control and Operation of Locomotive
and Rolling-Stock Business Cluster Working Group - Chaired by
Deputy Governor of Locomotive and Rolling-Stock Business
Cluster, members of the group are from the agencies under
the Locomotive and Rolling-Stock Business Cluster
7. Risk Management, Internal Control and Operation of Property
Management Business Cluster Working Group - Chaired by
Deputy Governor of Property Management Business Cluster,
members of the group are from the agencies under the Property Management Business Cluster
8. Risk Management, Internal Control and Operation of the
agencies that attached to SRT - Chaired by Assistant Governor
of Administration, members of the group are from the agencies
under the Administration

Every working group consists of Chief, Policy, Planning, Research
and Development Bureau as a member and Chief, Administration
and Development Division, Risk Management Center as a member
ทุกคณะท�ำงานจะมีหัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและ and Secretary.

พัฒนา ร่วมเป็นคณะท�ำงาน และหัวหน้ากองบริหารและพัฒนา
The duty is to supervise the operation of the agencies under
ศูนย์บริหารความเสี่ยง เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ
มีหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ก�ำกับ
ดูแลการก�ำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ตามข้อสังเกตของผู้ประเมินภายนอก ผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ผูต้ รวจสอบภายใน ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของคณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ก�ำกับดูแลและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.1) และรายงานการประเมิน ผลและการปรั บปรุ ง

the cluster to ensure a compliance with SRT’s Internal Control
Policy, to supervise determination of working plan concerning
improvement of internal control in accordance with external
assessor’s opinions, external auditor and internal auditor under
the direction and suggestions of risk management, internal control
and SRT operation monitoring group, to supervise and consider
for approval on internal control assessment result of the agencies
under the cluster to ensure a compliance with the State Audit
Office of the Kingdom of Thailand regarding the Determination
of Internal Control Standard B.E. 2544 which includes Report of
Internal Control Component Assessment Result (PorYor. 1) and
Report of Assessment Result and Internal Control Improvement
(PorYor. 2) within 31 October of every year, to administrate and
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กลุม่ บริหารระบบรถไฟฟ้า เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
5. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ มีรองผู้ว่าการ
กลุม่ ธุรกิจการเดินรถ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
6. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและ
ล้อเลื่อน มีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและ
ล้อเลื่อน เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้สาย
การบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน
7. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน มี
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน เป็นประธาน
คณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็น
คณะท�ำงาน
8. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มหน่วยงานขึ้นตรงการรถไฟฯ มี
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นประธานคณะท�ำงาน และฅ
หน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี บริหารและติดตามตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟู
กิจการของการรถไฟฯ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้

monitor operation indicator as per memorandum of operation
result assessment, state enterprise plan, SRT recovery plan, and
to monitor the budget request to maintain within the range
specified.

Administration for SRT Human Resource
คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
SRT Governor
การรถไฟแห่งประเทศไทย
Chairman of the working group

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม		
กรรมการ

All 7 Deputy Governors
working Group
The committee duty is to determine policy, working plan and
annual budget for human resource management to meet SRT’s
working plan and policies, to approve human resource
development plan, education, training, and field trip for staff
including domestic and oversea project, and to audit, control,
monitor working plan and operation plan to meet policy set forth.

มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดนโยบาย แผนการด� ำ เนิ น งาน และ
งบประมาณประจ�ำปีในการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนงานและนโยบายต่าง ๆ ของ
การรถไฟฯ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โครงการส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
และอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม
Administration Committee for Information Technology of
ประเมินแผนงานและผลงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ� หนดไว้
the State Railway of Thailand
Deputy Governor of Strategy (CIO)
คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของการรถไฟ
Chairman
แห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ (CIO)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานภายในการรถไฟฯ
โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ติดตามประสานงานการบริหารจัดการและด�ำเนินงาน
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของการรถไฟฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการตามนโยบายแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงคมนาคมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรถไฟฯ
และเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการบริการของการรถไฟฯ
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The committee consists of the Head of Departments within SRT.
Director of Information Technology is a member and secretary
having duty in determining policy regarding information technology
and communication. The committee coordinates between
administration and operation, and personnel development
regarding information technology and communication to ensure
the best performance. The committee supervises to ensure a
compliance with the Ministry of Communication’s Information
Technology Master Plan that related to SRT. The committee
also proposes a new project regarding information technology
to enhance efficiency in administration and service provision of
the State Railway of Thailand.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

การอบรม/สัมมนา

Training/Seminar

คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ
2563 มีกรรมการรถไฟฯ เข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

The SRT Board of Commissioners places importance to training and
seminars that relating to development of skills and performance
of SRT Board member on regular basis. In the fiscal year 2020, the
member attended the training/seminar as shown in the table below:

รายชื่อคณะกรรมการรถไฟฯ
Lists of SRT Board of Commissioners

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
Training/Seminar Courses

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการ
Mr. Chirute Visalachitra Chairman

การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
Corporate Governance for Board Director of State Enterprise and
Public Organization (PDI)
การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการรถไฟฯ
Ms. Trithip Sivakriskul Board of Commissioners Corporate Governance for Board Director of State Enterprise and
Public Organization (PDI)
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการรถไฟฯ
Mr. Pinit Puapan Board of Commissioners
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ กรรมการรถไฟฯ
Director Certification Program (DCP)
Mrs. Suksiri Boonyasait Board of Commissioners Director Certification Program (DCP)

และยังได้มเี ตรียมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการรถไฟฯ ทีไ่ ด้รบั
การแต่งตั้งใหม่ โดยได้มีการแจกเอกสารเกี่ยวกับองค์กร และ
จัดให้มกี ารประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการรถไฟฯ โดยนายวรวุฒิ
มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้บรรยาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ ก ร และสถานะการด� ำ เนิ น งานโครงการต่ า ง ๆ รวมถึ ง
คณะกรรมการรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารการรถไฟฯ
เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ทีโ่ รงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

In addition, SRT has set preparation for newly appoint SRT
Board members, by distributing corporate profile, arranging
orientation session lectured by Mr. Voravuth Mala, acting
Governor of SRT. He has shared information about the State
Railway of Thailand and the status of various projects. The
SRT Board of Directors delivered policies to the SRT Executives
on November 10, 2019 at Centara Grand at Central Plaza
Ladprao, Bangkok.
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การเยี่ยมชม ดูงาน

Field Trip

คณะกรรมการรถไฟฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการ
ด�ำเนินงานของการรถไฟฯ เพือ่ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกิจการ
รถไฟยิง่ ขึน้ สามารถน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั มาช่วยใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ได้

The SRT Board of Commissioners has policy to arrange field trip
to review operation of SRT to improve knowledge, experience
and understanding in SRT business where attendee can utilize
their knowledge and experience in business development.

โดยในปีงบประมาณ 2563 กรรมการรถไฟฯ มีการเยีย่ มชม ดูงาน In the fiscal year 2020, the SRT Board of Commissioners took
จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ
2 field trips as follows:
1. การพินิจการประกอบรถไฟฟ้า ณ โรงงาน Kasado Works 1. Visiting electrified train assembly at Kasado Works, JR Kyushu
ศึกษาดูงาน JR Kyushu และ JR Hakata City ระหว่างวันที่
and JR KAhata City Field Trip between January 21 – 24, 2020
21-24 มกราคม 2563 ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
at Fukuoka, Japan

2. การพินิจงานพื้นที่โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 2. Urban Train Project (Red Line) - attendee joined lecture of
project overview and visited Bangsue Central Station on April
โดยรับฟังการบรรยายภาพรวมโครงการฯ และเยี่ยมชมสถานี
10, 2020
กลางบางซื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563
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Self-assessment of SRT Board of Commissioners

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ทั้ง 3 แบบ คือ แบบรายคณะ รายบุคคล และแบบไขว้
โดยจัดท�ำเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

Coordination Center and Secretary of the SRT Board of
Commissioners arranged self-assessment for member of SRT
Board to allow members to assess their work performance under
the 3 aspects of good corporate governance which includes:
group assessment, individual assessment and cross-assessment.
Rating scales consists of 5 levels.

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม
มีความเหมาะสม

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5

Minimum		
Less		
Medium 		
Very 		
Most 		

appropriate
appropriate
appropriate
appropriate
appropriate

ในปี ง บประมาณ 2563 ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของ In the fiscal year 2020, SRT Board of Commissioners
คณะกรรมการรถไฟฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถสรุปผล conducted self-assessment in July 2020. Result is summarized
as follows.
การประเมินได้ดังนี้
1. แบบประเมินตนเอง แบบรายคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ 1. Self-assessment, group assessment consist of 4 topics:
• Structure and qualifications of the SRT Board of
• โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
Commissioners - average (mean = 3.38). The majority
ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.38) โดยกรรมการรถไฟฯ
of the board member considered that there should
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพิม่ จำ�นวนคณะกรรมการรถไฟฯ และ
be more members of the SRT board and relevant law
แก้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
should be amended.
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• Roles and duties and responsibility of the Board
มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.03)
of Commissioners - very high (mean = 4.03)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก
• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean = 4.32)
(ค่าเฉลีย่ = 4.32)
• Training and development = average (mean = 3.93)
• การอบรมและพัฒนา มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง
2. Individual self-assessment form consist of 3 topics as follows:
(ค่าเฉลีย่ = 3.93)
• Structure and qualifications of the Board of Commissioners
2. แบบประเมินตนเอง แบบรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
- high (mean = 4.17)
• โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
• Roles and duties and responsibility of the Board of
ในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.17)
Commissioners - high (mean = 4.47)
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean
มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.47)
= 4.33)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก
3. Cross individual self-assessment form consist of 3 topics
(ค่าเฉลีย่ = 4.33)
as follows:
3. แบบประเมินตนเอง แบบไขว้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
• Structure and qualifications of the Board of
• โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ มีความเหมาะสม
Commissioners - high (mean = 4.42)
ในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.42)
• Roles and duties and responsibility of the Board of
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
Commissioners - high (mean = 4.58)
มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.58)
• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก
= 4.53)
(ค่าเฉลีย่ = 4.53)
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ

ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในลมหายใจของพนักงาน/ The result of Breath Alcohol Test of SRT employees/
ลูกจ้างการรถไฟฯ และพนักงาน/ลูกจ้างบริษทั เอกชนทีก่ ารรถไฟฯ officers and Private organization, the counterparty of
เป็นคู่สัญญาว่าจ้าง
SRT
ประจ�ำเดือน
Month

ตุลาคม 2562
October 2019
พฤศจิกายน 2562
November 2019
ธันวาคม 2562
December 2019
มกราคม 2563
January 2020
กุมภาพันธ์ 2563
February 2020
มีนาคม 2563
March 2020
เมษายน 2563
April 2020
พฤษภาคม 2563
May 2020
มิถุนายน 2563
June 2020
กรกฎาคม 2563
July 2020
สิงหาคม 2563
August 2020
กันยายน 2563
September 2020
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จ�ำนวนพนักงาน/ลูกจ้างฯ (คน)
No. of Employees/Officers (Person)

1,410
1,516
3,534
1,799
1,701
1,234
225
322
702
1,927
1,476
1,815

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

การรถไฟฯ ประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงาน
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ น�ำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ
ร่วมลงนามประกาศเจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานของการรถไฟฯ
ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำ� หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต
ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวทางการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ในการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
การรถไฟฯ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ
ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ
ในฐานะผู้บริหารของการรถไฟฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยจะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์สว่ นรวมเป็นส�ำคัญ
ไม่ ใ ช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นทางทุ จ ริ ต เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์
ที่ มิ ค วรได้ และปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มร่ ว มของบุ ค ลากรการรถไฟฯ
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

The State Railway of Thailand Announces the Intention
to Administer with Honesty, Integrity and Transparency
Mr. Niruj Maneepun, the Governor of the State Railway of
Thailand, signed the Declaration of Intent to SRT Administration
with Honesty, according to National Anti-Corruption Strategy,
Phase 3 (B.E. 2560–2564) which set the vision of ‘Zero Tolerance
and Clean Thailand’ and also the mission of the anti-corruption
culture creation in order to enhance corporate governance
for all government sectors. This strategy was corresponded to
SRT operating guidelines in system development, principle and
transparency assessment including the anti-corruption system
development to be more efficient on June 1, 2020 on 3rd floor,
Command Building.
On behalf of SRT executive, he has announced to operate
with honesty and transparency which can be inspected, and
adhere to morality and ethics, according to Good Governance
and equality principles in the workplace, not to use the
authority to take improper advantage including encourage all
SRT officials and employees to work under the cultivate value
with the anti-corruption in order to operate with transparency
and be acceptable by people.
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บันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ ปี 2563
2020 MILESTONES

การรถไฟฯ ส่งความสุข
สร้างรอยยิ้ม เพื่อคนไทยทุกคน
SRT SENDS HAPPINESS
AND CREATES SMILE
FOR THAI PEOPLE
กว่า 123 ปี การรถไฟฯ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ทีจ่ ะส่งมอบความสุข
ให้แก่คนไทยทุกคน ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง และวิกฤตการณ์
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผูค้ นทัว่ โลก การรถไฟฯ ยังคงยืนหยัด มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และพร้อม
ยืนเคียงข้างคนไทย เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม เราจะร่วม
ฟั น ฝ่ า วิ ก ฤตครั้งนี้ ไปด้วยกัน เพื่อให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า
พร้อมกัน อย่างยั่งยืน ตลอดไป

Over 123 years, the State Railway of Thailand
(SRT) is so proud of being a part of the continuous
development of the country. With the intention of
sending happiness to all Thai people during all the
changes and the Coronavirus pandemic which affect
people worldwide, SRT stands firm and stays beside
all Thai people to send the happiness and smile.
We all shall sustainable pass through the crisis to
step forward together.
88

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

ตุลาคม
OCTOBER

ส่งความสุขให้คนไทย
ด้วยพลังจิตอาสา
การรถไฟฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาพั ฒ นาปรั บ ภู มิ ทั ศ น์
ทําความสะอาดบริเวณสถานีกรุงเทพ โดย
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์กระตุ้นสร้าง
จิตส�ำนึกแก่คนในองค์กร และประชาชนผู้มา
ใช้บริการ ให้เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาความสะอาดร่วมกัน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562)

Sending Happiness to Thai People
with Volunteer Spirit
The State Railway of Thailand (SRT)
collaborated with related agencies to held
the ‘Clean-up and Renovation’ activity at
Bangkok railway station as the awareness
raising campaign for SRT employees and
people to see the value of keeping the
area clean.
(October 23, 2019)

มีนาคม

NOVEMBER

MARCH

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย
รถไฟฟ้าสายสีแดง

ส่งความสุขแห่งอนาคต
อัปเดตความคืบหน้าสถานีกลางบางซื่อ

การรถไฟฯ พร้อมส่งรอยยิม้ ให้คนไทย ด้วยการ
เตรียมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังจาก
ได้ท�ำพิธีรับมอบรถไฟฟ้าชุดแรกจากประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและ
พร้ อ มจะเปิ ด ให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น ทางการ
ภายในปี 2564 เพื่ อ เป็นของขวัญให้กับ
คนไทย และพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ไป
(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมคณะ น�ำสื่อมวลชน
เยีย่ มชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ
และพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานีกลางบางซื่อ และ
คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการได้ในปี 2564 พร้อม
กับรถไฟฟ้าสายสีแดง
(วันที่ 18 มีนาคม 2563)

To Develop People’s Quality of Life
with Red Line Commuter Train

ธันวาคม
DECEMBER

ส่งความสุขด้วยความทันสมัย
กับระบบตัว๋ รูปแบบใหม่ (D-Ticket)
หลังจากที่ระบบจ�ำหน่ายตั๋วเดิมก�ำลังจะหมด
อายุสญั ญาภายในปี 2563 เพือ่ ให้การบริการทีด่ ี
และต่อเนือ่ ง การรถไฟฯ จัดพิธลี งนามสัญญา
โครงการจ้างพัฒนาระบบการจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร
และส�ำรองที่นั่ง (D-Ticket) โดยจะสามารถ
จ�ำหน่ายตัว๋ ตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่านทาง
แอปพลิเคชันได้ และจะสามารถให้บริการ
ระบบตั๋วรูปแบบใหม่นี้ภายในปี 2564 สร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ แี ละทันสมัย และท�ำให้ผโู้ ดยสาร
มีชอ่ งทางในการซือ้ ตัว๋ ได้มากขึน้ อีกด้วย
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562)

The State Railway of Thailand (SRT) sends
smile to Thai people with the launch
of Red Line Commuter Train after the
Welcoming Ceremony of the First Train
Set from Japan which was presided over
by Mr. Saksayam Chidchob, Minister of
Transport. The Red Line Train will be
officially launched in 2021 as a gift for all
Thai people and to develop their better Sending Happiness with New
quality of life.
Technology by D-Ticket System
(November 1, 2019)
After the current ticket service contract
is about to expire by 2020, the State
Railway of Thailand (SRT) has continuously
provided the good service by holding the
contract signing ceremony of D-Ticket
system which can sell the train ticket through
many channels including application. The
system will be available in 2021 which can
help SRT to build a positive and modern
image and to create more channels for
passengers to buy the ticket.
(December 23, 2019)

2020 MILESTONES

พฤศจิกายน

Sending the Future Happiness with
the Update of Bang Sue Grand
Station
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of
the Property Management Business Cluster
with SRT team have taken media to visit
the construction site to update the status
of Bang Sue Grand Station, which expected
to launch in 2021 together with Red Line
Commuter Train.
(March 18, 2020)
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พฤษภาคม
MAY

ส่งความสุข ด้วยความห่วยใย

เมษายน
APRIL

ส่งความสุข ด้วยก�ำลังใจ
นายศั ก ดิ์ ส ยาม ชิ ด ชอบ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยีย่ ม
และให้ ก� ำ ลั ง ใจพนั ก งานรถไฟฯ โรงงาน
มักกะสัน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมมอบ
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ สุขภาพและอนามัยทีด่ ี
ร่วมกัน
(วันที่ 10 เมษายน 2563)

Sending Happiness with Our Heart
Mr. Saksayam Chidchob, Minister of
Transport led his team to visit and to
encourage SRT staff at Makksan
workshop due to the spread of
Coronavirus (COVID-19), and also gave
them a kits of hand gel and face masks
for their good health and hygiene.
(April 10, 2020)
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับเรือ่ งความปลอดภัยของส่วนรวม
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)
อย่างเคร่งครัดและต่อเนือ่ ง เพือ่ ความปลอดภัย
ของประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยได้ด�ำเนิน
มาตรการในด้านต่าง ๆ ให้ผู้โดยสารทุกคน
ปลอดภัย และปกป้องประชาชนจากโรคติดต่อ
ชนิดนี้ ด้วยความห่วงใยแก่ผู้ใช้บริการทุกคน
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

Sending Happiness with Caring
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand has strongly and
continuously focused on the safety and
the prevention of the spread of coronavirus
(COVID-19) for all passengers and people
by operating all measures with good care.
(May 29, 2020)

2020 MILESTONES

สิงหาคม
AUGUST

ส่งความสุข ด้วยความปลอดภัย

กรกฎาคม
JULY

ส่งมอบบริการที่ดีจากใจ
ด้วยศูนย์ราชการสะดวก
ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายเมือ่
วันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม
และจังหวัดรวมทัง้ รัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนด
ให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center : GECC) ในปีงบประมาณ 2563
สถานี เ ด่ น ชั ย ได้ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
ศูนย์ราชการสะดวก

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0
รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมเยี่ยมชม
แปลงผัก ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานี
บางละมุง กม.141 และโรงเรียนวัดสุกรีย์
บุญญาราม จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการสัญจรผ่านจุดตัด
เสมอระดับทางรถไฟ - รถยนต์ ให้กบั นักเรียน กันยายน
ประชาชน และคนในชุมชน เพือ่ ความปลอดภัย SEPTEMBER
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563)
ท�ำความดี เพื่อชุมชนและสังคม
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
Sending Happiness with Safety
เป็นประธานในการ “มอบบ้านใหม่ให้ชุมชน
The State Railway of Thailand held the บึงบางซื่อ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ”
activity on the campaign, ‘1+1 = 0 Rod ณ พื้นที่บึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Fai Plod Phai Tuk Sen Tang’, as well as เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยมีนายนิรุฒ
visiting the vegetable plots at the level มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว
อ่ ส่งมอบความสุขให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย มีโอกาส
crossing of Bang Lamung railway station เพื
เข้
า
ยที่มั่นคง
at KM.141 and Wat Sukree Bunyaram (วันถึทีง่ ที11่อยูกั่อนาศัยายน
2563)

School at Chonburi to educate students
Providing Good Services with Our and people in the community while
passing the level crossing in order to
Heart by GECC
promote life and property safety at the
According to the Prime Minister’s level crossing area.
assignment on September 1, 2015 to (August 14, 2020)
all government sectors including state
enterprises to set up “Government Easy
Contact Center: GECC)”, Den Chai railway
station was selected as GECC in the fiscal
year of 2020.

Doing Good Things for Community
and Society
General Prayut Chan-o-cha, the Prime
Minister presided over the event of
“To Deliver the New House to Bueng Bang
Sue Community according to Sarn Phalang
Pracharat Project” at Bueng Bang Sue area,
Jatujak, on September 11, 2020. The event
was also attended by Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand
(SRT) which intended to provide the
happiness to low-income people and to
provide them an opportunity to afford
the house.
(September 11, 2020)
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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ส่งรอยยิ้มให้คนไทย จากใจการรถไฟฯ

SEND SMILE
TO THAI PEOPLE
FROM OUR HEART

EMPLOYEE STATISTICS INFORMATION

สถิติบุคคล
EMPLOYEE STATISTICS INFORMATION

สรุปสถานะอัตรากำ�ลังของการรถไฟฯ

อัตรากำ�ลัง
Manpower
กรอบอนุมัติ
Employment Quota
มีจริง (ครองอัตรา)
Current Employees

The Summary of the Manpower
of the State Railway of Thailand

ลูกจ้าง (สัญญารายปี)
Number of Staff (Yearly Contract)

พนักงาน
Number of Employees

18,015
9,204

พนักงาน
Employee
ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Bureau

การรถไฟฯ
State Railway of Thailand
รองผู้ว่าการ
Deputy Governor
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting Department

4,056
3,721

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current
Employees
/Staff

221

6

192

-

413

6

7

7

-

-

7

7

2

2

-

-

2

2

127

89

13

11

140

100

88

71

5

3

93

74

263

107

33

30

296

137
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พนักงาน
Employee
ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Bureau

ฝ่ายการพัสดุ
Store Department
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Special Project and Construction
Department
ฝ่ายการช่างโยธา
Civil Engineering Department
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Signalling and Telecommunications
Department
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Traffic Operation Department
ฝ่ายบริการโดยสาร
Passenger Service Department
ฝ่ายบริการสินค้า
Freight Service Department
ฝ่ายการช่างกล
Mechanical Engineering Department
ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Property Management Department
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Department
ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Land Development Project
Administration Department
ส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land Ownership Management Bureau
ส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Marketing Management Bureau
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Strategic Traffic Bureau

226

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current
Employees
/Staff

196

64

12

9

208

73

145

90

5

2

150

92

3,109

1,118

1,201

1,176

4,310

2,294

644

441

83

77

727

518

4,340

2,339

1,187

1,133

5,527

3,472

1,330

676

391

378

1,721

1,054

596

361

25

23

621

384

6,114

3,478

717

703

6,831

4,181

95

64

31

34

126

98

54

23

3

1

57

24

1

1

1

-

2

1

41

9

13

11

54

20

7

6

8

5

15

11

21

7

3

2

24

9

ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Bureau

ส�ำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ำรุง
Procurement Bureau
ส�ำนักงานผู้ว่าการ
Governor Bureau
ส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Policy, Planning Service Research and
Development Bureau
ส�ำนักงานอาณาบาล
Legal Bureau
ส�ำนักงานแพทย์
Medical Bureau
ส�ำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Electrified Rail Management Bureau
ส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ
Office Inspector Governor
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Training Center (State Railway of Thailand)
ศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
Board of Commissioners Coordination
and Secretarial Center
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Public Relations Center
ศูนย์บริหารความเสี่ยง
Risk Management Center
กองควบคุมการปฏิบัติการ
Operation Control Division
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
Railway Police Division
รวม
Total

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current
Employees
/Staff

72

31

17

16

89

47

60

32

33

30

93

62

29

11

4

2

33

13

66

35

10

8

76

43

235

53

36

36

271

89

13

7

4

3

17

10

16

12

4

4

20

16

50

28

4

3

54

31

14

9

3

2

17

11

25

14

3

3

28

17

8

5

2

2

10

7

13

8

1

1

14

9

13

-

12

13

25

13

18,015

9,204

4,056

3,721

22,071

12,925
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พนักงาน
Employee
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เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ
INCREASE RAIL TRANSPORT SERVICE CAPACITY

ในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายการช่างโยธา ได้ดำ� เนินการซ่อม
บ�ำรุงทางรถไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ดังนี้

For the fiscal year 2020, Civil Engineer Department maintained
and repaired the railway for increasing the safety of traffic
operation as follows;

งานเปลีย่ นหรือเสริมความมัน่ คงสะพานทีช่ �ำรุดหรือรับนำ�้ หนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ ได้
Structural strengthening or replacement of damaged Railway Bridge or the bridges which can’t
bear the U20 axle load
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงินงบประมาณ 1,081,030,000 บาท / Fiscal Year 2020 with the Budget of Baht 1,081,030,000
จ�ำนวน
Qty

สาย
Line

ผู้รับผิดชอบ
Responsibility

วงเงินงบประมาณ
Budget
(บาท)
(Baht)

ราคากลาง
Focal Price
(บาท)
(Baht)

2

ใต้ South

วรส.*

213,842,000

190,321,000

34+049

1

ใต้ South

วรส.*

45,328,000

40,772,000

หห.19 HHI.19

100+141

1

ใต้ South

วรส.*

49,045,000

20,020,100

4

หห.13 HHI.13

151+505

1

ใต้ South

วรส.*

30,642,000

15,196,000

5

ลป.15 NKL.15

456+988

1

เหนือNorth

วรส.*

133,846,000

98,058,000

6

นว.16 NKS.16

54+828 - 73+057

8

เหนือ North

วอท.*

141,948,000

140,746,000

7

นว.23 NKS.23

331+929 - 412+346

10

เหนือ North

วผส.*

144,364,000

123,664,000

8

ลป.03 NKL.03

478+112 - 492+228

2

เหนือ North

วศธ.รพ.2*

9,899,000

9,134,000

9

ลป.22 NKL.22

499+173 - 578+241

12

เหนือ North

วบพ.*

89,791,000

76,792,000

10

ลป.21 NKL.21

674+495 - 735+796

7

เหนือ North

วบพ.*

90,493,000

90,445,000

11

หใ.20 HYJ.20

907+721 - 925+165

3

ใต้ South

วบข.หใ.*

62,068,000

59,482,000

12

หใ.01 HYJ.01

1118+212

1

ใต้ South

วบข.หใ.*

10,677,000

10,676,000

13

หห.25 HHI.25

2+869 - 31+588

19

แม่กลอง
Mae Klong

วบพ.*

59,087,000

58,585,000

1,081,030,000

933,892,000

ล�ำดับ
ที่
No.

สัญญาที่
Contract No.

1

กท.24 BKK.24

12+847 - 13+149

2

กท.09 BKK.09

3

กม.
KM

(แห่ง)
(Bridges)

68
228
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ผู้เสนอราคาต�่ำสุด
Lowest Bidder

กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี
Joint Venture ITD-ARC
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด นวกิจการโยธา
Navakitconstruction Limited Partnership.
กิจการร่วมค้า เอช เค 1 Joint Venture HK 1
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด กัมพลการโยธา
Kampol Construction Limited Partnership
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
Sureerat Construction Co., Ltd.
บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำ�กัด
Chokdee Engineer Products Co., Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ทรัพย์ธาดา
Supthada LTD.
กิจการร่วมค้า เอสซี - ดีพี
Joint Venture SC-DP
บริษทั อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จำ�กัด
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
Sureerat Construction Co., Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อัศวอังกูร
Adsawah Angkul Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด อัศวอังกูร
Adsawah Angkul Limited Partnership
บริษทั อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จำ�กัด
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

= Divisional Engineer, Bridge Maintenance Planning Division
= Division Engineer, (Hat Yai) Permanent Way Maintenance Division
= Divisional Engineer, Bridge Survey Division
= Director, Building and Quarters Center
= Divisional Engineer, Bridge Production, Repair and Construction Division
= Engineer, i/c Bridge Survey and Repair Design Section 2
% ถึงก.ย.2563
% by
September
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสัญญา
2020
Start Contract End Contract
แผน
Plan

จ�ำนวน
วันท�ำงาน
Operation
Days

วันรับมอบ
สถานที่
Date of
Location
Submission

900

16/09/2019

17/09/2019

4/3/2022

23.09

53.43

360

15/08/2019

16/08/2019

9/8/2020

100.00

100.00

360

05/09/2019

6/9/2019

30/8/2020

100.00

100.00

300

15/08/2019

16/08/2019

10/6/2020

100.00

100.00

720

22/08/2019

23/08/2019

11/8/2021

37.44

44.50

600

26/08/2019

27/08/2019

17/07/2021

95.60

94.50

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

86.56

92.79

180

20/02/2019

21/02/2019

19/08/2019

100.00

100.00

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

96.52

93.00

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

97.75

97.00

360

09/09/2019

10/09/2019

3/9/2020

100.00

77.87

270

19/12/2018

20/12/2019

15/09/2019

100.00

100.00

540

30/9/2019

01/10/2019

23/03/2021

94.44

73.42

ผล
Progress
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INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

Remark:
วบพ.
วบข.หใ.
วรส.
วอท.
วผส.
วศธ.รพ.2

แผนงาน/โครงการ
Plan/Project

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

แผนงาน
(%)
Plan
(%)

ผลงาน
(%)
Progress
(%)

1,081,030,000

40%

67.43%

จ�ำนวนสะพานที่ด�ำเนินการในปี 2562 จ�ำนวน 68 แห่ง
แบ่งเป็น 13 สัญญา ลงนามแล้ว 13 สัญญา ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2562 จ�ำนวน 3 แห่ง ปี 2563 จ�ำนวน
3 แห่ง เหลืออีก 62 แห่ง ก�ำลังด�ำเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2564
There were 68 bridges started the work in
2019 and they were divided into 13 contracts;
13 contracts were signed. The 3 bridges were
completed in 2019, another 3 bridges were
completed in 2020 while the other 62 bridges
will be completed by 2021

273,559,000

80%

49.57%

148,900,000

41.13%

53.88%

621,720,000

10.96%

8.06%

ช้ากว่าแผน
Delay
ส่งงานครบแล้ว 99.26% มีการปรับลดปริมาณงาน
handed over with 99.26% of work progress
(work quantity reduction)
ผลงานรวม 100%
100%

170,513,800

100%

100%

1,333,110,800

100%

92.45%

บ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
Infrastructure Maintenance to meet the Standard
1

2

3

4
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งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่
ช�ำรุดหรือรับน�้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U
20 ไม่ได้ จ�ำนวน 1,100 แห่ง จากปี 25622566 ด�ำเนินการปี 2562 จ�ำนวน 68 แห่ง
จบปี 2564
Structural strengthening or replacement of
damaged Railway Bridge or the bridges
which can’t bear the U20 axle load.
There are 1,100 bridges to be finished
in 2019 - 2023 and the 68 bridges
started the work in 2019 and they will
be completed in 2021.
งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง
Track Strengthening
สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย
Wongwian Yai - Maha Chai
สถานีชมุ ทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางคลองสิบเก้า
Chachoengsao Junction - Khlong Sip Kao
Junction
สถานีชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย
Khlong Sip Kao Junction - Kaeng Khoi
Junction
สถานีหัวตะเข้-ชุมทางฉะเชิงเทรา
Hua Takae - Chachoengsao Junction
งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก
(Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ
66 แห่ง (16 สัญญา)
Siding Rehabilitation at the area of 66
stations nationwide (16 contracts)
งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางหนัก
The Procurement of Heavy
Maintenance Machine
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รายละเอียด
Details

ผลการด�ำเนินงาน 100%
100%
ไม่มกี ารคิดความก้าวหน้าเนือ่ งจากขยายอายุสญ
ั ญาจ้าง
No progress; waiting for the consideration of
contract extension from Legal Bureau
รายละเอียดโครงการ หน้า 232
Project details Page 232

5

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

แผนงาน
(%)
Plan
(%)

ผลงาน
(%)
Progress
(%)

48.20%

19.65%

ช้ า กว่ า แผนงานเนื่ อ งจากกองทั พ เรื อ เปลี่ ย นแปลง
จุดก่อสร้างใหม่
The project was behind the plan because Thai
Navy has relocated the construction site.

10%

2.49%

75,165,500

32.89%

51.55%

การรถไฟฯเห็นว่าการปรับตัวรถไฟโดยสารให้รับกับ
ชานชาลาสูงในช่วงเปลีย่ นถ่ายเป็นอันตรายต่อผูโ้ ดยสาร
จึงตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ ทบทวนศึกษาให้รอบคอบอีกครัง้
โดยจะสรุปผลการศึกษาภายในเดือนธันวาคมนี้ ว่าจะ
ต้องด�ำเนินการหรือไม่อย่างไร เมือ่ ทราบผลการทบทวน
ศึกษาแล้ว ฝ่าย ยธ. จะเร่งรัดด�ำเนินการจ้างออกแบบ
และประมาณค่าใช้จา่ ย เพือ่ ของบลงทุนปี 64-65 เพือ่
ด�ำเนินการ
SRT found that the adjustment of the train floor
height to compatible with the heigh platform
may be dangerous for the passengers during the
transition. Therefore, SRT set up the committee
to restudy and provide the conclusion by
December 2020. Then, Civil Engineering Department
will hire the architect to design and evaluate the
budget in order to get the investment budget in
FS 2021 - 2022.
ส่งมอบงานครบแล้ว 99.92% งานแล้วเสร็จมีการปรับ
ลดปริมาณงาน
handed over with 99.92% of work progress
(work quantity reduction)

19,726,000

15%

2.75%

งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางเบา
The Procurement of Portable
Maintenance Tools
6 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟพืน้ ที่ 230,285,400
ท่าเรือจุกเสม็ด
Track construction and Track strengthening
at Chuk Samet Port project
การก่อสร้างรถไฟทางคู่
Construction of double track railway
1 โครงการปรับปรุงสถานีเป็น
High Platform Station Development

2

โครงการก่อสร้าง
Utapao Station (EEC)
Utapao Station (EEC) Construction

การลดค่าใช้จ่าย
Reduction of Expenses
1 งานศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนในการซ่อม
บ�ำรุงทางและสะพาน
The study and cost analysis of track
and bridge maintenance

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

แผนงาน/โครงการ
Plan/Project

รายละเอียด
Details

รายละเอียดโครงการ หน้า 234
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โครงการ
Project

เลขที่ งทป.
No. of
Project

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

วงเงินประมูลได้
(บาท)
Financial
Amount
(Baht)

3,791,073,000
งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางหนัก
The procurement of heavy
maintenance machine
1. จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) งบปี งทป.84/2560 540,600,000
2560 จ�ำนวน 2 คัน
The procurement of 2 Ballast Cleaners
for FY 2017

งทป.
1,066,683,000
2. จัดหารถไฟกึง่ รถบรรทุกเจียรรางแบบ Milling
(Rail Road Truck Milling) งบปี 2560 85/2560
จ�ำนวน 2 คัน (คันละ 533.342 ล้านบาท)
The procurement of 2 Milling Rail Road
Trucks for FY 2017 (Baht 533.342 Million
each)
3. งานจัดหา Electic Lifting Jack ขนาด 30 ตัน งทป.14/2561 20,010,000
จ�ำนวน 2 ชุด งบปี 2561 (ชุดละ 10.005
ล้านบาท)
The procurement of 2 set of 30-ton
Electic Lifting Jack for FY 2018 (Baht
10.005 million/set)
4. จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) งบปี งทป.97/2561 278,200,000
2561 จ�ำนวน 1 คัน
The procurement of a Ballast Cleaner
for FY 2018

5. งานจัดหารถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator) งทป.98/2561 111,280,000
งบปี 2561 จ�ำนวน 2 คัน (คันละ 55.640
ล้านบาท)
The procurement of 2 Ballast Regulators,
for FY 2018 (Baht 55.640 Million each)
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ผลงาน
(%)
Pregress
(%)

9

995,100,000

90

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles

กจจ. แจ้งว่าประกาศ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกวันที่
23 ธค.62 (3 คัน) งทป.84/2560 และ 97/2561
ราคากลางรวม 780,000,000.00 บาท อยูร่ ะหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
Draft TOR and focal price were cancelled
for this project because Chief, Civil Engineer
Department has assigned to combine this
project with Ngor Tor Por.99/2561 (3 cleaners).
The total of 10 cleaners prucurement is
in the process of focal price calculation
and TOR drafting.
รอรับของ
Waiting for delivery

2

อยู่ระหว่างจัดท�ำร่าง TOR และราคากลาง
In the process of TOR drafting and focal
price calculation

9

กจจ. แจ้งว่าประกาศ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกวันที่
23 ธค.62 (3 คัน) งทป.84/2560 และ 97/2561
ราคากลางรวม 780,000,000.00 บาท อยูร่ ะหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
Chief, Procurement Division annouced of
the procurement by a selection method
on December 23, 2019 (3 Cleaners)
Ngor Tor Por. 84/2560 and 97/2561, total focal
price is Baht 780,000,000.00 which have
been under the committee consideration
อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
In the process of Committee Selection
Consideration

9

6. งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle)
งบปี 2561 จ�ำนวน 3 คัน (คันละ 60.00
ล้านบาท)
The procurement of 3 Utility Track
Vehicles, for FY 2018 (Baht 60.00 Million
each)
7. งานจัดหารถสั่นหิน (Ballast Stabilizer
Machine) งบปี 2561 จ�ำนวน 5 คัน (คัน
ละ 139.100 ล้านบาท)
The procurement of 5 Ballast Stabilizer
Machines, for FY 2018 (Baht 139.100
Million each)
8. งานจัดหารถรถอัดหินแบบต่อเนือ่ ง 32 ใบพัด
(32 Continuous Tamping Machine) งบปี
2561 จ�ำนวน 4 คัน (คันละ 224.700 ล้านบาท)
The procurement of four 32-Continuous
Tamping Machines, for FY 2018 (Baht
224.700 Million each)
9. จัดหารถตรวจสภาพทาง จ�ำนวน 1 คัน
The procurement of a rail track
inspection vehicle

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

วงเงินประมูลได้
(บาท)
Financial
Amount
(Baht)

งทป.99/2561 180,000,000

ผลงาน
(%)
Pregress
(%)

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles

9

อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
In the process of Committee Selection
Consideration

งทป.
100/2561

695,500,000

9

อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
In the process of Committee Selection
Consideration

งทป.
101/2561

898,800,000

9

อยูร่ ะหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
In the process of Committee Selection
Consideration

งทป.
027/63/00

280,140,000

2

งทป.
10. งานจั ด หารถไฟกลึ ง รางแบบมิ ล ลิ่ ง (Rail
028/63/00
Milling Vehicle) จ�ำนวน 1 คัน
The procurement of a Rail Milling
Vehicle

530,185,000

11. งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle)
งทป.
จ�ำนวน 7 คัน
029/63/00
The procurement of 7 Utility Track
Vehicles

420,000,000

อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR. / ราคากลาง เพื่อขอ
อนุมัติ ผวก.
draft TOR and focal price were submitted
for the Governor’s Approval
ผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างแล้ว เมื่อ 22 ก.ย. 63
ผูร้ บั จ้างขอเบิก adv.15% = 79,126,500.00 บาท
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด�ำเนินการจัดหา
Draft TOR and focal price were cancelled
for this project because Chief, Civil Engineer
Department has assigned to combine this
project with NgorTorPor.z99/2561 (3 cleaners).
The total of 10 cleaners prucurement is
in the process of focal price calculation
and TOR drafting.
ยกเลิกครั้งแรก / ส่งเรื่องกลับให้คณะกรรมการ
แก้ไขร่าง TOR. ราคากลางใหม่ เนื่องจาก วญธ.
มีหนังสือให้รวมกับงทป.99/2561 จ�ำนวน 3 คัน
รวมเป็นจัดซื้อทั้งหมดอยู่ระหว่างจัดท�ำ TOR.
ราคากลางใหม่ 10 คัน
The fist termination / Mid-price and TOR
Re-drafting by committee because Chief,
Civil Engineer has assigned to collaborated
with Ngor Tor Por.99/2561 for 3 cleaners;
the total of 10 cleaners in the process of
mid-price and TOR drafting

527,510,000

15

2
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โครงการ
Project

เลขที่ งทป.
No. of
Project

โครงการ
Project

เลขที่ งทป.
No. of
Project

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

12. งานจัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner)
จ�ำนวน 1 คัน
The procurement of a Ballast Cleaner
งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางเบา
The Procurement of Portable
Maintenance Tools
1. จัดหาเครือ่ งดัดรางรัศมี จ�ำนวน 8 เครือ่ ง งบปี
2560 (เครื่องละ 7.500 ล้านบาท)
The procurement of 8 rail benders, for
FY 2017 (Baht 7.500 million each)
2. งานจัดหาชุด A-Frame (ส�ำหรับยกเปลี่ยน
รางช�ำรุดในทาง) จ�ำนวน 322 ตัว งบปี 2560
(ตัวละ 0.250 ล้านบาท)
The procurement of 322 set of A-Frame
(for damaged rail replacement), for FY
2017 (Baht 0.250 million each)
3. งานจัดหาแม่แรงยกหัวต่อรางทางดิ่ง จ�ำนวน
34 ชุด งบปี 2560 (ชุดละ 1.080 ล้านบาท)
The procurement of 34 set of the
Vertical Rail Connector Jack, for FY
2017 (Baht 1.080 million/set)
4. งานจัดหาเครื่องตัดรางรถไฟขนาด 70-100
ปอนด์ จ�ำนวน 161 เครือ่ ง งบปี 2560 (เครือ่ งละ
0.200 ล้านบาท)
The procurement of 161 rail cutters
(70-100 pounds), for FY 2017 (Baht
0.200 million each)
5. งานจัดหาเครือ่ งเจาะรูรางรถไฟขนาด 70-100
ปอนด์ จ�ำนวน 161 เครือ่ ง งบปี 2560 (เครือ่ งละ
0.260 ล้านบาท)
The procurement of 161 rail drilling
machines (70-100 pounds), for FY 2017
(Baht 0.260 million each)
6. จัดหาแม่แรงดัดรางทางราบ จ�ำนวน 68 ชุด
งบปี 2560 (ชุดละ 0.600 ล้านบาท)
The procurement of 68 set of horizontal
bending jack, for FY 2017 (Baht 0.600
million each)

งทป.
030/63/00

278,200,000

234

วงเงินประมูลได้
(บาท)
Financial
Amount
(Baht)

ผลงาน
(%)
Pregress
(%)

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles

2

อยู่ระหว่างจัดท�ำ TOR. ราคากลางใหม่
focal price calculation and TOR drafting
process

1,197,610,000

403,878,678

2/2560/1-4

60,000,000

59,555,555

70

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 16 มกราคม 2564
Due Date (360 days) on January 16, 2021

3/2560/1-4

80,500,000

35,888,888

70

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 16 มกราคม 2564
Due Date (360 days) on January 16, 2021

5/2560/1-4

36,720,000

24,500,000

90

ครบส่งมอบ (240 วัน) วันที่ 18 มกราคม 2564
Due Date (240 days) on September 18, 2020

6/2560/1-4

32,200,000

15,500,000

90

ส่งมอบตรวจรับแล้ว/รอออกใบจ่าย
Already submitted / Waiting for the payment

7/2560/1-4

41,860,000

24,117,800

90

ครบส่งมอบ (240 วัน) วันที่ 18 มกราคม 2564
Due Date (240 days) on September 18, 2020

8/25601-4

40,800,000

20,220,000

90

ครบส่งมอบ (240 วัน) วันที่ 18 มกราคม 25640
Due Date (240 days) on September 18, 2020
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7. จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
จ�ำนวน 195 เครื่อง งบปี 2561 (เครื่องละ
0.850 ล้านบาท)
The procurement of 195 power supply
ballast tempers, for FY 2018 (Baht
0.850 million each)
8. งานจัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าแบบพกพา จ�ำนวน 322 เครื่อง งบปี
2561 (เครื่องละ 0.200 ล้านบาท)
The procurement of 322 portable
power supply ballast tempers, for FY
2018 (Baht 0.200 million each)
9. งานจั ด หาเครื่ อ งเชื่ อ มพอกสั น รางแบบ
(Hand-Tool) จ�ำนวน 37 เครื่อง งบปี 2561
(เครื่องละ 0.200 ล้านบาท)
The procurement of 377 hand-tool
rail surface welding, for FY 2018 (Baht
0.200 million each)
10. งานจั ด หาเครื่ อ งเชื่ อ มพอกสั น รางแบบ
อัตโนมัติ จ�ำนวน 6 เครือ่ ง งบปี 2561 (เครือ่ งละ
12.000 ล้านบาท)
The procurement of 6 automatic rail
surface welding, for FY 2018 (Baht
12.000 million each)
11. งานจัดหาซีแคมป์ (Rail Clamp) จ�ำนวน
322 คู่ งบปี 2561 (คู่ละ 0.075 ล้านบาท)
The procurement of 322 paris of
C-Clamp (Rail Clamp), for FY 2018 (Baht
0.075 million/pair)
12. งานจัดหารถผลักเบาบรรทุกรางรถไฟ จ�ำนวน
644 กิ่ง งบปี 2561 (กิ่งละ 0.155 ล้านบาท)
The procurement of 644 light thrust
cars for railway, for FY 2018 (Baht 0.155
million per กิ่ง)
13. งานจัดหารถบรรทุกได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ตัน เพือ่
ต่อพ่วงกับรถ รบน. จ�ำนวน 9 คัน งบปี 2561
(คันละ 7.250 ล้านบาท)
The procurement of 9 over 10-ton
trucks to connect with Track Moter Car
for FY 2018 (Baht 7.250 million each)

2/2561

วงเงินประมูลได้
(บาท)
Financial
Amount
(Baht)
165,750,000 115,555,555

3/2561

64,400,000

4/2561

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

ผลงาน
(%)
Pregress
(%)

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles

60

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 14 มีนาคม 2564
Due Date (360 days) on March 14, 2021

60

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 14 มีนาคม 2564
Due Date (360 days) on March 14, 2021

7,400,000

8

อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

5/2561

72,000,000

8

อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

6/2561

24,150,000

9

คกก.เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering
the samples

7/2561

99,820,000

34,851,992

50

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 1 เมษายน 2564
Due Date (360 days) on April 5, 2021

8/2561

65,250,000

42,788,888

50

ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 1 สิงหาคม 2564
Due Date (360 days) on August 1, 2021

30,900,000
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โครงการ
Project

เลขที่ งทป.
No. of
Project

วงเงินประมูลได้
(บาท)
Financial
Amount
(Baht)

เลขที่ งทป.
No. of
Project

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

14. งานจัดหาเครื่องเจียรสันรางชนิดเครื่องยนต์ 9/2561
เบนชิน 4 จังหวะ จ�ำนวน 34 เครื่อง งบปี
2561 (เครื่องละ 0.450 ล้านบาท)
The procurement of 34 4-stroke engine
grinding machines, for FY 2018 (Baht
0.450 million each)
15. งานจัดหาเครื่องวัดขนาดทางแบบดิจิตอล 64/2561
จ�ำนวน 195 เครื่อง
The procurement of 195 digital track
gauge
16. งานจั ด หาเครื่ อ งตรวจสอบแนวเชื่ อ มแบบ 65/2561
ไม่ท�ำลายด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic
Flaw Detector) จ�ำนวน 3 เครื่อง
The procurement of 3 Ultrasonic Flaw
Detector
17. งานจัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบ 66/2561
ไม่ ท� ำ ลายด้ ว ยคลื่ น ความถี่ สู ง แบบ 2 มิ ติ
(Ultrasonic Phased Array) จ�ำนวน 1 เครือ่ ง
17. The procurement of a 2D Ultrasonic
Phased Array
18. งานจัดหาเครือ่ งตรวจสภาพทางแบบเดินเข็น 67/2561
ส� ำ รวจตรวจสภาพทางเรขาคณิ ต จ� ำ นวน
90 เครื่อง
The procurement of 90 geometrical
inspection trolleys
19. งานจั ด หาอุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มเทอร์ มิ ต จ� ำ นวน 098/62/00
12 ชุด
The procurement of 12 set of Thermit
rail welding
20. งานจัดหารถยนต์ราง จ�ำนวน 195 คัน
099/62/00
The procurement of 195 trolley motors

15,300,000

9

คกก. เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering
the samples

17,550,000

9

คกก. เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering
the samples

3,000,000

8

อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

10,000,000

2

วจร. พิจารณาอกสารตามข้อก�ำหนดจ�ำเพาะ
Specific Documents have been considered
by Division Engineer, Mechanized Equipment,
Switch, and Rail Welding Division..

225,180,000

2

อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบ
จากผู้ว่าการรถไฟ
Waiting for Governor approval

15,600,000

2

คกก. ก�ำลังจัดท�ำร่าง TOR ราคากลาง
focal price calculation and TOR drafting
process by the Committee

48,750,000

2

12,880,000

2

58,500,000

8

คกก. ก�ำลังจัดท�ำร่าง TOR ราคากลาง
focal price calculation and TOR drafting
by the Committee
เสนอคณะท�ำงานที่ 2 พิจารณาร่างรายการจ�ำเพาะ
Present a draft specification to the second
working group for consideration
อยู่ระหว่างตอบผู้แสดงความคิดเห็น (กจจ.)
In the process of responding by Chief,
Procurement Division.

โครงการ
Project

100/62/00
21. งานจัดหารถผลักเบา จ�ำนวน 322 คัน
The procurement of 322 light thrust
cars
22. งานจัดหาเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า จ�ำนวน 195 ชุด 101/62/00
The procurement of 195 set of power
generator
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ผลงาน
(%)
Pregress
(%)

ปัญหา/อุปสรรค
Problems/Obstacles

ล�ำดับ
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ระหว่างสถานี
The Distance between the Stations

ทางประธาน / Main Line
กรุงเทพ-เชียงใหม่ / Bangkok - Chiang Mai
ชุมทางบ้านดารา-สวรรคโลก / Ban Dara Junction
- Sawankhalok
ชุมทางบ้านภาชี-อุบลราชธานี / Ban Phachi Junction
- Ubon Ratchathani
ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ / Kaeng Khoi
Junction - Bua Yai Junction
ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย / Thanon Jira
Junction - Nong Khai
จิตรลดา-มักกะสัน / Chit Lada - Makkasan
ยมราช-อรัญประเทศ / Yommarat Aranyaprathet
มักกะสัน-แม่น�้ำ / Makkasan - Mae Nam
หัวตะเข้-สถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่อง ICD.
ลาดกระบัง / Hau Takae - ICD Ladkrabang
ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ / Chachoengsao
Junction - Sattahip
ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง / Sriracha Junction Laem Chabang
ชุมทางเขาชีจรรย์-มาบตาพุด / Kao Chi Chan
Junction - Map Ta Phut
ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย / Khlong Sip
Kao Junction - Kaeng Khoi Junction
ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางตลิ่งชัน / Bang Sue
Junction - Taling Chan Junction
ธนบุรี-สุไหงโก-ลก / Thonburi - Sungai Kolok
ชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี / Nong Pla Duk
Junction - Suphan Buri
ชุมทางหนองปลาดุก-น�้ำตก / Nong Pla Duk
Junction - Nam Tok
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์-คีรีรัฐนิคม / Ban Thung Pho
Junction - Khiri Rat Nikhom
ชุมทางทุ่งสง-กันตัง / Thung Song
Jungtion - Kantang

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

ระยะทางทีเ่ ปิดการเดินรถแล้ว (ส�ำรวจล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
The Operating Route Length (as of September 30, 2020)
ทางหลีกและ
ทางสามทาง (กม.)
ทางตัน (กม.)
Triple Track (KM) Siding and Dead
End Track (KM)

ทางเดี่ยว (กม.)
Single Track (KM)

ทางคู่ (กม.)
Double Track
(KM)

618.434
29.007

72.147
-

60.899
-

220.993
2.850

441.040

43.948

-

115.885

249.887

-

-

22.060

170.517

186.800

-

41.044

1.700
186.821

25.718

45.820

0.614
33.474

6.600
6.700

-

-

14.580
9.692

64.879

69.793

-

34.247

4.326

9.131

-

6.323

24.070

-

-

10.342

0.167

81.358

-

5.716

0.707

12.550

-

3.236

1,100.557
78.090

43.603
-

-

181.538
2.510

130.989

-

-

7.653

31.250

-

-

0.721

92.802

-

-

5.675
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ล�ำดับ
No.

ระหว่างสถานี
The Distance between the Stations

ทางเดี่ยว (กม.)
Single Track (KM)

ทางคู่ (กม.)
Double Track
(KM)

ทางหลีกและ
ทางสามทาง (กม.)
ทางตัน (กม.)
Triple Track (KM) Siding and Dead
End Track (KM)

20 ชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช / Khao Chumg
35.081
2.209
Thong Junction - Nakhon Si Thammarat
21 ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ / Hat Yai
43.502
0.540
Junction - Padang Besar
22 Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา / Chord Line
0.175
1.465
in Chachoengsao Yard Station area
23 Chord Line บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว / Chord Line
0.081
3.995
Ban Phai Na Bun Junction - Nong Bua
24 Chord Line ย่านสถานีหนองกวยเชื่อมเส้นทาง
0.241
1.088
สายเหนือ / Chord Line in Nong Kuay Yard
Station are, the Northern line connection
รวมระยะทางทุกสาย ( ทางประธาน )
3,317.623
551.596
106.719
721.902
Total Route Length (Main Line)
ทางแยก / Branch Line
25 วงเวียนใหญ่-มหาชัย / Wongwian Yai - Maha Chai
31.242
2.987
26 บ้านแหลม-แม่กลอง / Ban Laem - Mae Klong
34.041
0.060
รวมระยะทางสายมหาชัย, แม่กลอง
65.283
3.047
Total Route Length of Maha Chai, Mae Klong
27 ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ไม่มีการเดินรถ ) / Hat Yai
29.605
2.788
Junction - Songkhla (No traffic operation)
ทางคู่ : กรุงเทพ-รังสิต, ชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี, ชุมทางบ้านภาชี-มาบกะเบา, ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางตลิ่งชัน,
ชุมทางตลิ่งชัน-นครปฐม, ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น, ชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางแก่งคอย, ชุมทางฉะเชิงเทรา-ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง
Double Track: Bangkok - Rangsit, Ban Phachi Junction - Lopburi, Ban Phachi Junction - Map Kabao, Bang Sue Junction - Taling
Chan Junction, Taling Chan Junction - Nakhon Pathom, Thanon Chira Junction - Khon Khen, Chachoengsao Junction - Kaeng
Khoi Junction, Chachoengsao Junction - Sriracha Junction - Laem Chabang
ทางสามทาง : รังสิต-ชุมทางบ้านภาชี, หัวหมาก-ชุมทางฉะเชิงเทรา
Triple Track : Rangsit - Ban Phachi Junction, Hua Mak - Chachoengsao Junction
หมายเหตุ: ย่านสถานีชุมทางบางซื่อ, บางซ่อน, บางบ�ำหรุ, ชุมทางตลิ่งชัน และย่านพหลโยธิน, ความยาวทางหลีก/ทางตัน, ประแจทางหลีก/ทางตัน,
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง
Remarks: The digit of the route length of dead end track/siding and the switch of dead end/siding may be changed as the
red-line is under construction.
งานวิเคราะห์สภาพทางฯ / Rail Transportation Route Analysis Office
30 กันยายน 2563 / September 30, 2020
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ความยาวทางรถไฟ
Length of Rail Transport
ระยะทาง
ความยาวจริง
Track Length Antual Route
Length

รวมทั้งสิ้น Total

สายเหนือ
Northen Line

4,041.221

4,814.862

780.487

975.029

ทางคู่ Double Track

0.140

-

29.865

29.725

59.450

ทางสามทาง Triple Track

29.865

-

90.764

60.899

182.697

ทางคู่ Double Track

90.764

-

133.186

42.422

84.844

เหนือ North

133.186

-

751.620

618.434

619.031

สวรรคโลก Sawankhalok
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Line

458.281

-

487.288

29.007

29.007

1,093.521

1,332.367

Chord Line

91.988

-

92.049

0.061

0.061

Chord Line Double Track

92.049

-

93.137

1.088

2.176

Chord Line

93.137

-

93.317

0.180

0.180

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

90.612

-

90.764

0.152

0.152

ทางคู่
Double Track

90.764

-

134.712

43.948

87.896

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

134.712

-

258.000

123.288

125.116

สถานีกรุงเทพ-รังสิต
Bangkok Station - Rangsit Station
สถานีรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี (เริ่มใช้ ปี 2543)
Rangsit Station - Ban Phachi Junction
(Available in 2000)
สถานีชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี (เริ่มใช้ ปี 2545)
Ban Phachi Junction Station - Lopburi Station
(Available in 2002)
กม.488 ยาวเกิน 1 กม.= 0.597 กม.ยาวจริง =
1.597 กม.
KM.488 has 1 over length (0.597 km); actual
length is 1.597 km

เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern
Line (Available in 2019)
เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern
Line (Available in 2019)
เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern
Line (Available in 2019)
สถานีชมุ ทางบ้านภาชี-มาบกะเบา (เริม่ ใช้ ปี 2545)
Ban Phachi Junction Station - Map Kabao
Station (Available in 2002)
กม.206 ยาวเกิน 1 กม. = 1.828 กม.ยาวจริง
= 2.828 กม.
KM.206 has a km over length (1.828 km);
actual length is 2.828 km
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ระยะทาง
ความยาวจริง
Track Length Antual Route
Length

รวมทั้งสิ้น Total

4,041.221

4,814.862

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani
ชุมทางถนนจิระ
Thanon Chira Junction

258.000

-

575.600

317.600

317.600

266.583

-

267.300

0.717

0.717

ทางคู่ขอนแก่น
Double Track Khon Khen

267.300

-

454.100

186.800

373.600

หนองคาย
Nong Khai

454.100

-

623.900

169.800

172.457

บัวใหญ่
Bua Yai

125.713

-

375.600

249.887

252.412

532.799

816.899

สายตะวันออก
Eastern Line
ตะวันออก Eastern
I.C.D.

2.090
30.292

-

14.710
36.992

12.620
6.700

12.620
6.700

ทางคู่ Double Track

14.710

-

14.760

0.050

0.100

ทางสามทาง Triple Track

14.760

-

60.580

45.820

137.460

ทางคู่ Double Track

60.580

-

61.188

0.608

1.216

ตะวันออก Eastern

61.188

-

61.190

0.002

0.002
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สถานีชุมทางถนนจิระ - สถานีขอนแก่น (เริ่มใช้
ปี 2562)Thanon Chira Junction Station Khon Khen Station (Available in 2019)
เพิ่มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2.657
Added the length of first Thai–Lao Friendship
Bridge at 2.657 km
กม.164 ยาวเกิน 1 กม. = 0.019 กม. ยาวจริง
= 1.019 กม.
KM.164 has a km over length (0.019 km);
actual length is 1.019 km
กม.172 ยาวเกิน 1 กม. = 0.875 กม. ยาวจริง
= 1.875 กม.
KM.172 has a km over length (0.875 km);
actual length is 1.875 km
กม.182 ยาวเกิน 1 กม. = 0.631 กม. ยาวจริง
= 1.631 กม.
KM.182 has a km over length (0.631 km);
actual length is 1.631 km

สถานีหัวหมาก-สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (เริ่มใช้
ปี 2546)
Hua Mak Station - Chachoengsao Junction
Station (Available in 2003)
สถานีหัวหมาก-สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา (เริ่มใช้
ปี 2546)
Hua Mak Station - Chachoengsao Junction
Station (Available in 2003)

รวมทั้งสิ้น Total

4,041.221

4,814.862

ทางคู่ตะวันออก
Eastern Double Track

61.190

-

86.250

25.060

50.120

Chord Line

60.952

-

61.033

0.081

0.081

Chord Line Double Track

61.033

-

62.498

1.465

2.930

Chord Line

62.498

-

62.592

0.094

0.094

อรัญประเทศ Aranyaprathet
แม่น�้ำ Mae Nam

86.250
0.000

-

260.449
6.600

174.199
6.600

174.199
6.600

จิตรลดา Chit Lada

3.000

-

4.700

1.700

2.700

สัตหีบ Sattahip

61.188

-

61.359

0.171

0.171

ทางคู่(สายสัตหีบ)
Double Track
(Sattahip Line)

61.359

-

131.152

69.793

139.586

สัตหีบ Sattahip

131.152

-

195.860

64.708

64.708

ทางคู่(สายแหลมฉบัง)
Double Track
(Laem Chabang Line)

131.152

-

140.283

9.131

18.262

แหลมฉบัง Laem Chabang
มาบตาพุด Map Ta Put

140.283
179.000

-

144.609
203.070

4.326
24.070

4.326
24.070

ทางคู่แก่งคอย Double Track
Kaeng Khoi

86.250

-

167.608

81.358

162.716

แก่งคอย Kaeng Khoi

167.608

-

167.775

0.167

0.167

สถานี ฉ ะเชิ ง เทรา-สถานี ค ลองสิ บ เก้ า (เริ่ ม ใช้
ปี 2562)
Chachoengsao Junction Station - Khlong
Sip Kao Junction Station (Available in 2019)
Chord Line ย่ า นสถานี ฉ ะเชิ ง เทรา (เริ่ ม ใช้
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station
(Available in 2019)
Chord Line ย่ า นสถานี ฉ ะเชิ ง เทรา (เริ่ ม ใช้
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station
(Available in 2019)
Chord Line ย่ า นสถานี ฉ ะเชิ ง เทรา (เริ่ ม ใช้
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station
(Available in 2019)
กม.3 ยาวเกิน 1 กม.= 1.000 กม. ยาวจริง =
2.000 กม.
KM.3 has a km over length (1.000 km);
actual length is 2.000 km
สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา-สถานีชุมทางศรีราชา
(เริ่มใช้ ปี 2555)
Chachoengsao Junction Station - Sriracha
Junction Station (Available in 2012)
สถานีชุมทางศรีราชา-สถานีแหลมฉบัง (เริ่มใช้
ปี 2555)
Sriracha Junction Station - Laem Chabang
Station (Available in 2012)
สถานีชุมทางคลองสิบเก้า-สถานีชุมทางแก่งคอย
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Khlong Sip Kao Junction Station - Kaeng
Khoi Junction Station (Available in 2020)
(ย่านสถานีชุมทางแก่งคอย เริ่มใช้ ปี 2563)
(Kaeng Khoi Junction area is available in 2020)
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ระยะทาง
ความยาวจริง
Track Length Antual Route
Length

ระยะทาง
ความยาวจริง
Track Length Antual Route
Length

รวมทั้งสิ้น Total

4,041.221

4,814.862

Chord Line

163.390

-

163.393

0.003

0.003

Chord Line Double Track

163.393

-

167.388

3.995

7.990

Chord Line

167.388

-

167.466

0.078

0.078

1,569.131

1,625.284

9.239

0.546

0.546

สายใต้
Southern Line
พระราม 6 Rama VI

8.693

ทางคู่ พระราม 6
Double Track Rama VI

9.239

21.789

12.550

25.100

พระราม 6 Rama VI
ใต้ Southern

21.789
0.220

21.950
5.956

0.161
5.736

0.161
5.736

ทางคู่ใต้
Double Track Southern Line

5.956

49.559

43.603

87.206

ใต้ Southern
สุพรรณบุรี Suphan Buri
กาญจนบุรี Kanchanaburi
คีรีรัฐนิคม Khiri Rat Nikhom
กันตัง Kantang
นครศรีธรรมราช Nakhon si
Thammarat
ปาดังเบซาร์ Padang Besar
สายมหาชัย Maha Chai Line

49.559
64.572
64.709
631.500
757.443

1,144.380
142.662
195.698
662.750
850.245

1,094.821
78.090
130.989
31.250
92.802

1,094.821
78.090
130.989
31.250
92.802

781.257

816.338

35.081

35.081

929.054
2.015
0.194
สายแม่กลอง Mae Klong Line
0.000

972.556
33.257
0.000
33.847

43.502
31.242
0.194
33.847

43.502
31.242
0.194
33.847

65.283

65.283

-

สายมหาชัย - แม่กลอง
Maha Chai Line
- Mae Klong Line
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จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station
area (Available in 2020)
จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station
area (Available in 2020)
จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station
area (Available in 2020)

สถานีชุมทางบางซื่อ-ชุมทางตลิ่งชัน
(เริ่มใช้ ปี 2542)
Bang Sue Junction Station - Taling Chan
Junction Station (Available in 1999)
สถานีชุมทางตลิ่งชัน-นครปฐม (เริ่มใช้ปี 2545)
Taling Chan Junction Station - Nakhon
Pathom Station (Available in 2002)

สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

เหนือ
Northern

ระหว่าง
The Distance between
the Stations

กรุงเทพ-เชียงใหม่
Bangkok - Chiang mai

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

กรุงเทพ-ลพบุรี
Bangkok - Lopburi
สายเหนือ
รั
งสิต-ชุมทางบ้านภาชี
Northern Line ทางคู่ 3 ทาง
Rangsit
- Ban Phachi
Triple Track
Junction
ชุมทางบ้านดาราสวรรคโลก
สวรรคโลก
Sawankhalok
Ban Dara Junction Sawankhalok
รวมสายเหนือ Total Northern Line Length
หนองกวย-เชื่อมเส้นทาง
สายเหนือ
Chord Line
Nong Kuay - Connect
to Northern Line
Chord Line ทาง หนองกวย-เชื่อมเส้นทาง
คู่ 2ทาง
สายเหนือ
Double Track Nong Kuay - Connect
Chord Line
to Northern Line
ชุมทางบ้านภาชีนครราชสีมา
นครราชสีมา
Nakhon
Ban Phachi Junction สายตะวั น ออก Ratchasima
Nakhon Ratchasima
เฉียงเหนือ
ชุมทางบ้านภาชี-มาบกะ
Northeastern
ทางคู
่
2
ทาง
เบา
Line
Double Track
Ban Phachi Junction Map Kabao
นครราชสีมา-อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
Ratchasima Ubon Ratchathani Nakhon
Ubon Ratchathani
หนองคาย
Nong Khai

ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย
Thanon Chira Junction
- Nong Khai

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ระยะทาง
ความยาว
(กม.)
(กม.)
Track
Route
Length (km) Length (km)

0+140

751+620

751.480

752.077

0+140

133+186

-

133.046

29+865

90+764

-

60.899

458+281

487+288

29.007

29.007

780.487

975.029

หมายเหตุ
Remarks

กม.488 ความยาวจริง
1.597 กม.
The actual length of
KM.488 is 1.597 km

91+988

93+317

1.329

1.329

เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

92+049

93+137

-

1.088

เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

90+612

258+000

167.388

169.216

90+764

134+712

-

43.948

258+000

575+600

317.600

317.600

266+583

623+900

357.317

359.974

กม. 206 ความยาวจริง
2.828 กม.
The actual length of
KM.206 is 2.828 km

เพิม่ สะพานมิตรภาพไทย ลาว 2.657 กม.
Added the length of
first Thai–Lao Friendship
Bridge at 2.657 km
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ความยาวทางประธานทีเ่ ปิดการเดินรถแล้ว
The Operated Routh Length of the Main Line

สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between
the Stations

ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย
Thanon Chira Junction
- Nong Khai
ชุมทางแก่งคอย-ชุมทาง
บัวใหญ่
บัวใหญ่
Bua Yai Junction Kaeng Khoi Junction Bua Yai
รวมสายตะวันออกเฉียงเหนือ Total Northeastern Line Length
ตะวันออก
ยมราช-อรัญประเทศ
Eastern
ทางคู่ 2 ทาง
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า
Double Track
ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

Chord Line

สายตะวันออก
Eastern Line
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ย่านสถานีฉะเชิงเทรา

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

267+300

454+100

125+713

375+600

ระยะทาง
ความยาว
(กม.)
(กม.)
Route
Track
Length (km) Length (km)

249.887

186.800

เปิดใช้งานปี 2562
Available in 2019

252.412

กม.164 = 1.019,172
= 1.875,182 = 2.631
KM.164 = 1.019,172
= 1.875,182 = 2.631

1,093.521 1,332.367
2+090

260+449

258.359

258.359

61+190

86+250

-

25.060

60+952

62+592

1.640

1.640

61+033

62+498

-

1.465

30+292

36+992

6.700

6.700

Double Track ย่านสถานีฉะเชิงเทรา
Chord Line
หัวตะเข้-สถานีบรรจุและ
I.C.D.
แยกสินค้า
กล่อง I.C.D.ลาดกระบัง
ทางคู่ 2 ทาง
หัวหมาก-ชุมทาง
Double Track
ฉะเชิงเทรา
ทางคู่ 3 ทาง
หัวหมาก-ชุมทาง
Triple Track
ฉะเชิงเทรา

14+710

61.188

-

46.478

14+760

60+580

-

45.820

แม่น�้ำ
Mae Nam

มักกะสัน-แม่น�้ำ

0+000

6+600

6.600

6.600

จิตรลดา
Chit Lada

จิตรลดา-มักกะสัน

3+000

4+700

1.700

2.700

สัตหีบ
Sattahip
ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ

61+188

131+152

69.964

69.964

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ

61+359

131+152

-

69.793
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หมายเหตุ
Remarks

เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

ทางสายโรงกลั่ น ฯยาว
7.235 กม.รวมทางแยก
ท่าเรือความยาว 2.452 กม.
The Actual Length of
Bangchak Oil Refinery
Line is 7.235 km
included 2.452 km of
Port Branch Line
ความยาวจริง 2.700 กม.
Actual Length of
2.700 km

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ

131+152

195+860

64.708

64.708

ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง

131+152

144+609

13.457

13.457

ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง

131+152

140+283

-

9.131

ชุมทางเขาชีจรรย์มาบตาพุด
ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย
ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย
ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย

179+000

203+070

24.070

24.070

86+250

167+608

81.358

81.358

86+250

167+608

-

81.358

167+608

167+775

0.167

0.167

บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว

163+390

167+466

4.076

4.076

Double Track
บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว
Chord Line
รวมสายตะวันออก Total Eastern Line
ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
พระราม 6
ตลิ่งชัน
Rama VI
Bang Sue Junction Taling Chan Junction
ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
พระราม 6
ตลิ่งชัน
Rama VI
Bang Sue Junction Taling Chan Junction
สายใต้
ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
Southern Line พระราม 6
ตลิ่งชัน
Rama VI
Bang Sue Junction Taling Chan Junction
ธนบุรี-สุไหงโก-ลก
ใต้
Thonburi - Sungai
Southern
Kolok

163+393

167+388

-

3.995

532.799

816.899

สายย่อย
Branch Line

สัตหีบ
Sattahip
แหลมฉบัง
Laem Chabang
ทางคู่ 2 ทาง
แหลมฉบัง
Double Track
Laem Chabang
มาบตาพุด
Map Ta Put
ทางคู่ 2 ทาง
Double Track
Chord Line

ใต้(ทางคู่ 2 ทาง
ชุมทางตลิ่งชัน-นครปฐม
Southern (Doble Taling Chan Junction Track)
Nakhon Pathom

8+693

9+239

0.546

0.546

9+239

21+789

12.550

25.100

21+789

21+950

0.161

0.161

0+220
5+956

1,144+380 1,144.160
49+559

-

หมายเหตุ
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ระยะทาง
ความยาว
(กม.)
(กม.)
Route
Track
Length (km) Length (km)

ระหว่าง
The Distance between
the Stations

สายหลัก
Main Line

เปิดใช้งานปี 2555
Available in 2012

เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

1,144.160
43.603
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สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between
the Stations

ชุมทางหนองปลาดุกสุพรรณบุรี
Nong Pla Duk Junction
- Suphan Buri
ชุมทางหนองปลาดุก-น�้ำตก
กาญจนบุรี
Nong Pla Duk Junction
Kanchanaburi
- Nam Tok
ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์คีรีรัฐนิคม
คีรีรัฐนิคม
Khiri Rat Nikhom Ban Thung Pho - Khiri
Rat Nikhom
ชุ
มทางทุ่งสง-กันตัง
กันตัง
Thung
Song Junction Kantang
Kantang
ชุมทางเขาชุมทองนครศรี ธ รรมราช นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Tham- Khao Chum Thong
marat
Junction - Nakhon Si
Thammarat
ชุมทางหาดใหญ่-ปาดัง
ปาดังเบซาร์
เบซาร์
Padang Besar
Hat Yai Junction Padang Besar
รวมสายใต้ Total Southern Line
สุพรรณบุรี
Suphan Buri

ถึง กม.
End

64+572

142+662

78.090

78.090

64+709

195+698

130.989

130.989

631+500

662+750

31.250

31.250

757+443

850+245

92.802

92.802

781+257

816+338

35.081

35.081

929+054

972+556

43.502

43.502

1,569.131 1,625.284

รวมระยะทางในทางประธาน Total Routh Length of Main Line
สายมหาชัย

-

สายแม่กลอง

-

วงเวียนใหญ่-มหาชัย
Wongwian Yai - Maha Chai
บ้านแหลม-แม่กลอง
Ban Laem - Mae Klong

รวมระยะทางในทางสายมหาชัยและแม่กลอง
Total Routh Length of Maha Chai and Mae Klong Line
รวมระยะทางสายประธาน + สายมหาชัยและแม่กลอง
Total Route Length of Main Line, Maha Chai and Mae
Klong Line
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ระยะทาง
ความยาว
(กม.)
(กม.)
Route
Track
Length (km) Length (km)

จาก กม.
Start

3,975.938 4,749.579
2+015

33+257

31.242

31.242

0+194

0+000

0.194

0.194

0+000

33+847

33.847

33.847

65.283

65.283

4,041.221 4,814.862

หมายเหตุ
Remarks
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ศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมมีผลการด�ำเนินงานโครงการซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 4 รายการ ดังนี้

The Project and System Development Center, Signalling and
Telecommunications Department operated 4 important projects
for fiscal year 2020 as follows;

1. โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม 1. The project of the procurement and installation of
ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร
Signalling and Telecommunications system for Nakhon
ขอบเขตและรายละเอียดสังเขปของงานประกอบด้วย การออกแบบ
Pathom - Chumphon section
จัดหา และติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคมส�ำหรับ
The scope of work for this project is to design, to procure,
ทางรถไฟที่ก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม จ�ำนวน 59 สถานี
and to install the signalling and telecommunications for new
พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ
and current railway lines with a total of 59 stations, and also
the Automatic Train Protection (ATP) according to European
(Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European
Train Control System (ETCS) Level 1 and level crossings barrier
Train Control System (ETCS) Level 1 งานจัดหาและ
installation where the elevated railway cannot build including
ติดตั้งเครื่องกั้นถนนที่ไม่สามารถก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ
Centralised Traffic Control (CTC) which can control traffic
ตลอดจนการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมการ
operation of the whole range. The contract was signed on
เดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC) เพื่อ
December 27, 2019 and started the operation on January
ควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ
โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มีกำ� หนดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�ำงาน
ให้แล้วเสร็จ 36 เดือน ก�ำหนดแล้วเสร็จของงานคือวันที่ 26
มกราคม 2566
2. โครงการจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณและ
โทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรีปากน�ำ้ โพ
ขอบเขตและรายละเอี ย ดสั ง เขปของงานประกอบด้ ว ย
การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมส�ำหรับทางรถไฟทีก่ อ่ สร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม
จ�ำนวน 20 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอนั ตรายของขบวนรถ
โดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตาม
มาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1
งานจัดหาและติดตัง้ เครือ่ งกัน้ ถนนทีไ่ ม่สามารถก่อสร้างเป็นทาง

27, 2020.

According to the contract, the operation will take 36 months
which is scheduled to be finished on January 26, 2023.

2. The project of the procurement and installation of
Signalling and Telecommunications system for double
track railway construction from Lopburi to Pak Nam
Pho station

The scope of work for this project is to design, to procure,
and to install the signalling and telecommunications for new
and current railway line with a total of 20 stations, and also
the Automatic Train Protection (ATP) according to European
Train Control System (ETCS) Level 1 and barrier level crossings
installation where the elevated railway cannot build including
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พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี Digital and Information Technology Infrastructure
สารสนเทศ และดิจทิ ลั
Improvement and Development

ต่างระดับ ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ ระบบควบคุม
การเดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC)
เพื่อควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ
โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีกำ� หนด
เริม่ งานเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�ำงานให้แล้วเสร็จ
39 เดือน ก�ำหนดแล้วเสร็จของงานคือวันที่ 23 เมษายน 2566

Centralised Traffic Control (CTC) which can control traffic
operation of the whole range. The contract was signed
on December 24, 2019 and started the operation on
January 24, 2020.
According to the contract, the operation will take 39 months
which is scheduled to be finished on April 26, 2023.

3. โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม 3. The project of the procurement and installation
of Signalling and Telecommunications system for
ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
double track railway construction from Map Kabao
ขอบเขตและรายละเอี ย ดสั ง เขปของงานประกอบด้ ว ย
to Thanon Chira Junction
การออกแบบ จั ด หา และติ ด ตั้ ง ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณและ
The scope of work for this project is to design, to procure,
โทรคมนาคมส�ำหรับทางรถไฟที่ก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม
and to install the signalling and telecommunications for
จ�ำนวน 18 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถ
new and current railway lines with a total of 18 stations,
โดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน
and also the Automatic Train Protection (ATP) according
European Train Control System (ETCS) Level 1 งานจัดหา
to European Train Control System (ETCS) Level 1 and
และติดตั้งเครื่องกั้นถนนที่ไม่สามารถก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ
barrier level crossings installation where the elevated
ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเดิน
railway cannot build including Centralised Traffic Control
รถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC) เพื่อควบคุม
(CTC) which can control traffic operation of the whole
การเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ
โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีกำ� หนด
เริม่ งานเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�ำงานให้แล้วเสร็จ
45 เดือน ก�ำหนดแล้วเสร็จของงานคือวันที่ 23 ตุลาคม 2566
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range. The contract was signed on December 24, 2019
and started the operation on January 24, 2020.

According to the contract, the operation will take
45 months which is scheduled to be finished on October
23, 2023.

โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
มีกำ� หนดเริม่ งานเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาท�ำงาน
ให้แล้วเสร็จ 20 เดือน ก�ำหนดแล้วเสร็จของงานคือวันที่ 19
มิถนุ ายน 2565

รูป : แสดงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณที่เป็นป้ายหลักเขตสถานี
ประเเจมือ ทีอ่ าจจะมองเห็น ท่าสัญญาณไม่ชดั เจน โดยปรับปรุงเป็นแบบ
ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า พร้อมประแจกลไฟฟ้า

was signed on September 21, 2019 and started the operation
on October 20, 2020.
According to the contract, the operation will take 20 months
which is scheduled to be finished on June 19, 2022.

Image : Showing signalling system as Limit of Station, Hand
Operated Point, which may not shows the signal clearly. Then,
it was changed to Three aspect color light with Interlocking
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4. โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณเส้นทางสาย 4. The project of the procurement and installation of
ตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบ
Railway Signal in the Eastern line from Yothaka Station,
ทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานี
including the block clear connection at Khlong Sip
คลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสี
Kao Junction Station, to Aranyaprathet Station and
Ban Klong Luk Border Station, according to Color Light
ทัว่ ประเทศ
Signals nationwide
ขอบเขตและรายละเอียดสังเขปของงานประกอบด้วย การออกแบบ
The scope of work for this project is to design, to procure,
จั ด หา และติ ด ตั้ ง ระบบอาณั ติ สั ญ ญาณและโทรคมนาคม
ส�ำหรับทางรถไฟเดิม จ�ำนวน 14 สถานี พร้อมระบบป้องกัน
and to install the signalling and telecommunications for
เหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train
new and current railway lines with a total of 14 stations,
and also the Automatic Train Protection (ATP) according to
Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control
European Train Control System (ETCS) Level 1. The contract
System (ETCS) Level 1

สรุปสถิตเิ หตุอนั ตรายปีงบประมาณ 2563
The Statistics of Incident Record for the Fiscal Year 2020

เจ็บ / Injured

2
1
3

32
32

ตาย / Died

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ลักษณะเหตุอันตราย / Types of Incident

ตุลาคม 2562 / พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 / มกราคม 2563 / กุมภาพันธ์ 2563
October 2019 / November 2019 December 2019 January 2020 / February 2020

ครั้ง / Cases

เดือน / Month

1. ขบวนรถตกราง / Derailments
1.1 ในย่านสถานี / Station Yard
1.2 ระหว่างสถานี / Between Stations
รวมตกราง / Total of Derailments

2

2

2

2
2

2

1
1
2

5
5

1
4
5

9
9

7
7

4
4

9
9

6
6

3
3

5
5

2
9
11

1
2
3

1
7
8

5
5

1
1

4
4

2
2

3
4
7

4
3
7

1
1

12

10
4
15
38

46

8

2. ยานพาหนะชนกับขบวนรถ (ตกราง) Vehicle Crashes
(Derailments)
- ในย่านสถานี / Station Yard
- ระหว่างสถานี / Between Stations
ยานพาหนะชนกับขบวนรถ / Vehicle Crashes
- ในย่านสถานี / Station Yard
- ระหว่างสถานี / Between Stations
รวมยานพาหนะชนกับขบวนรถ Total Vehicle Crashes

1
11
12

11
11

1
7
8

1
1
2

6
6

3
3

1
1

3. ขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / People Hit by trains
- ในย่านสถานี / Station Yard
3.2 ระหว่างสถานี / Between Stations
รวมขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / Total People Hit by trains

6
6

4
4

1
1

1

1

3
3

1
1

4
4

4. คนตกรถ / กระโดดลงจากขบวนรถ / Falling off /
Jumping off
- ในย่านสถานี / Station Yard
4.2 ระหว่างสถานี / Between Stations
รวมคนตก / กระโดดลงจากขบวนรถ / Total Falling off
/ Jumping off

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1

2
2

5

6
1
7
31

5. เหตุอันตรายอื่น ๆ / Other Incidents
5.1 การกระท�ำของคนร้าย / Terrorists
5.2 ขบวนรถชนสัตว์ / Animals Crashes
5.3 ภัยธรรมชาติ / Disasters
รวมเหตุอันตรายอื่น ๆ / Total Other Incidents

รวมทั้งหมด / Total
254
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5
1
6
30

15

12

1
2

3
6

1

3
15

9
22

1
2

5

4

12

4
4

6
6

1
1

9
3
12
28

1
1

2
2

6
6

1

1

1

7

4
3
7
9

3

7
7

4
4

1
1

2
3
5

2
2
4

1

1

1

1

2
2

1
1

1

1

2

2
17

9

4
4

3

1
1

4
4

2
2

3
3

3
3

1
9
10

1
5
6

1

1

1
1
2

1

1

1

1
1

39
39

21
21

4
4

1
5
6

1
1
2

7
57
64

6
14
20

1
43
44

1
1

3
2
5

3
2
5

13
11
24

12
9
21

2
2
4

6

1
9
8
18
36

8

5
1
59
23
87 1
270 113 69

1

6

9

4
4

4
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3
3

ตาย / Died

1
1

2
64
66

ตาย / Died

32

3
3
23

เจ็บ / Injured

32

ครั้ง / Cases

21
8
29

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

2
2

3
2
5
16

3
1
4

3
1
4

1

2
1
1
5

ครั้ง / Cases

2

1
1

1

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

1
1

1

5

1
1

3

เจ็บ / Injured

5
5

1
1

2

รวม / Total

ครั้ง / Cases

3
1
4

เจ็บ / Injured

เมษายน 2563 / พฤษภาคม 2563 / มิถุนายน 2563 / กรกฎาคม 2563 / สิงหาคม 2563 / กันยายน 2563 /
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020 September 2020

ครั้ง / Cases

ตาย / Died

เจ็บ / Injured

ครั้ง / Cases

มีนาคม 2563 /
March 2020

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะเร่งด่วน

EXPEDITING DOUBLE-TRACK RAILWAY
CONSTRUCTION PROGRESS

โครงการรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ

The Northern Line Double Track Railway Project
of Lop Buri - Pak Nam Pho Section

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการรถไฟทางคูส่ ายเหนือ ช่วงลพบุร-ี ปากน�ำ้ โพ ซึง่ ประกอบด้วย
ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม (ยกระดับ) และท่าแค-ปากน�้ำโพ
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง
สนับสนุนการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า รองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารและ
ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย
การพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ
ของรัฐบาล ทีส่ นับสนุนให้มกี ารใช้ระบบขนส่งระบบราง เพือ่ ช่วย
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

Project Background
The Northern Line Double Track Railway Project of Lop Buri - Pak
Nam Pho Section which includes Ban Klap-Khok Krathiam
(Elevated) Section and Tha Kae - Pak Nam Pho Section is
one of the projects under Thailand’s Transport Infrastructure
Development Strategy 2015-2022. Its purposes are to enhance
the capability of rail transport service, support passengers and
freight transport and support the higher number of passengers
and freight. This is in line with transport system and logistics
development policies, and other development plans of the
government which encourage the use of rail transport service
to reduce road accidents, pollution, cost of freight and save
the country’s energy consumption in the long run.

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
มูลค่างานก่อสร้าง ทั้งหมด 640,000,000.00 บาท

Construction Progress
Total construction value : 640,000,000.00 Baht

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม
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สัญญาเลขที่
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

: กส.12/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - เอสเอช
1. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
: คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น
ลิมิเต็ด จ�ำกัด
: 15 มิถุนายน 2561

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 16 กรกฎาคม 2565
งานช่วงที่ 1
ระยะเวลาด�ำเนินการ : 48 เดือน
ค่าก่อสร้าง
: 10,050,000,000.00 บาท

Service Contract 1 From Ban Klap to Khok Kathiam

Contract No.
Employer
Contractor
Start Date
End Date of
Section 1 Work
Operation Duration
Construction Cost

: GorSor.12/TorKor./2560
Dated December 28, 2017
: The State Railway of Thailand
UN-SH Joint Venture
1. Unique Engineering and
: Construction Public Company
Limited
2. Sinohydro Corporation Limited
: June 15, 2018

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม

: July 1, 2022
: 48 months
: 10,050,000,000.00 Baht

รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม
=
38.139 %
แผนงานสะสม		
=
23.060 %
เร็วกว่าแผนงาน		
=
+15.079 %

Construction Progress Report up to October 2020 is as
follows:
Cumulative Progress
=
38.139%
Cumulative Schedule
=
23.060%
A head of the schedule =
+15.079 %

งานสัญญาที่ 1 ช่วง บ้านกลับ-โคกกระเทียม
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิม่ 2 ทาง บริเวณเลีย่ งเมืองลพบุรี
โดยแบ่งเป็น ก่อสร้างทางรถไฟทางคูร่ ะดับพืน้ ดิน (At-Grade)
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และก่อสร้างทางรถไฟ
ทางคู่ยกระดับ (Elevated Railway) ระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ 1 สถานี คือสถานีรถไฟลพบุรี 2
(สถานียกระดับ) ในช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรี
• งานปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟเดิม 1 สถานีคือสถานีรถไฟ
บ้านกลับ
• งานก่อสร้าง สะพานกลับรถรูปตัวยู (U-Turn Bridge) จ�ำนวน
2 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge)
จ�ำนวน 1 แห่ง เพือ่ แก้ปญ
ั หาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างโยธาอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งรั้ว

Contract 1 Work: From Ban Klap to Khok Kathiam
comprising of
• Construction of two new additional tracks along Lop
Buri’s bypass which divided into an approximately
6-kilometer at-grade double track railway and an
approximately 23-kilometer elevated double track railway
• Construction of one new railway station: Lop Buri Station 2
(an elevated station) in Lop Buri bypass section
• Railway station building renovation of one existing
station: Ban Klap Station
• Construction of two U-turn bridges to solve the problem
of intersections between road and railway
• Construction of one overpass bridge to solve the problem
of intersections between road and railway
• Other civil construction such as fence installation

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ภาพถ่ายความก้าวหน้า
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม

Progress Photography
Contract 1 From Ban Klap to Khok Kathiam

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน�้ำโพ

Service Contract 2 From Tha Kae to Pak Nam Pho

Contract No.

ผู้ว่าจ้าง

: กส.13/ทค.2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
: การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง

ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
: บริ
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

Contractor

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
งานช่วงที่ 2
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ค่าก่อสร้าง

: 1 กุมภาพันธ์ 2561

Start Date
End Date of
: January 31, 2021
Section 2 Work
Operation Duration : 36 months
Construction Cost : 8,649,000,000.00 Baht

สัญญาเลขที่

: 31 มกราคม 2564
: 36 เดือน
: 8,649,000,000.00 บาท

Employer

: GorSor.13/TorKor./2560
Dated December 28, 2017
: The State Railway of Thailand
Unique Engineering
: and Construction Public Company
Limited
: February 1, 2018

รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม
=
62.92%
แผนงานสะสม		
=
82.59%
ช้ากว่าแผนงาน		
=
-19.67%

Construction Progress Report up to October 2020 is as
follows:
Cumulative Progress
=
62.92%
Cumulative Schedule
=
82.59%
Slower than the schedule =
-19.67%

งานสัญญาที่ 2 ช่วง ท่าแค-ปากน�้ำโพ
ประกอบด้วยงาน
• การก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้น (At Grade) ใหม่เพิ่ม 1 ทาง
ขนานไปกับทางรถไฟเดิม รวมระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ จ�ำนวน 5 สถานี แบ่งเป็น
- สถานีรถไฟขนาดเล็ก จ�ำนวน 2 สถานี ได้แก่
สถานีหนองทรายขาว สถานีช่องแค

Contract 2 Work: From Tha Kae to Pak Nam Pho
comprising of
• Construction of one additional at-grade track parallel to the
existing track with the total distance of approximately
116 kilometers
• Construction of five new railway stations divided into
- Two small-sized railway stations: Nong Sai Khao
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Station and Chong Khae Station

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

สถานีจันเสน สถานีบ้านตาคลี
งานก่อสร้างป้ายหยุดรถใหม่ จ�ำนวน 4 สถานี ได้แก่ ทีห่ ยุดรถไฟ
โรงเรียนจันเสน ที่หยุดรถไฟไผ่ใหญ่ ที่หยุดรถไฟห้วยแก้ว
ที่หยุดรถไฟกกกว้าว
งานปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม จ�ำนวน 12 สถานี ได้แก่ สถานี
ท่าแค สถานีโคกกระเทียม สถานีหนองเต่า สถานีโพนทอง
สถานีหัวหวาย สถานีดงมะกุ สถานีหนองโพ สถานีหัวงิ้ว
สถานีเนินมะกอก สถานีเขาทอง สถานีนครสวรรค์ สถานี
ปากน�ำ้ โพ
งานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Central Traffic
Control : CTC) ที่สถานีนครสวรรค์ 1 แห่ง
งานก่อสร้างสะพานกลับรถรูปตัวยู (U-Turn Bridge) จ�ำนวน
25 แห่ง
งานก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จ�ำนวน 5 แห่ง
งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge)
จ�ำนวน 3 แห่ง
งานก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�ำนวน 29 แห่ง
งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม (Pedestrian Bridge)
จ�ำนวน 23 แห่ง
งานก่อสร้างท่อลอด (Box Culvert) จ�ำนวน 33 แห่ง
งานก่อสร้างโยธาอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งรั้ว งานรางระบายน�้ำ

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน�ำ้ โพ

- Three medium-sized railway stations: Ban Mi Railway

Station, Chan Sen Station and Ban Takhli Station

• Construction of four new railway halt signs: Chan Sen
School Halt, Phai Yai Halt, Huai Kaeo Halt and Kok
Kwao Halt
• Renovation of 12 existing railway stations includes Tha
Kae Station, Khok Kathiam Station, Nong Tao Station,
Phon Thong Station, Hua Wai Station, Dong Maku
Station, Nong Pho Station, Hua Ngiu Station, Noen
Makok Station, Khao Thong Station, Nakhon Sawan
Station and Pak Nam Pho Station
• Construction of one Central Traffic Control (CTC)
building at Nakhon Sawan station
• Construction of 25 U-turn bridges
• Construction of five underpasses
• Construction of three overpass bridges
• Construction of 29 railway bridges
• Construction of 23 pedestrian bridges
• Construction of box culvert in 33 locations
• Other civil construction such as fence installation,
drainage gutter works

Progress Photography
Contract 2 From Tha Kae to Pak Nam Pho
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- สถานีรถไฟขนาดกลาง จ�ำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบา้ นหมี่

สัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ST8)

สัญญาเลขที่
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

Service Contract 3 Signalling and Telecommunications Works (ST8)

: สส./พ.5/2562
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น ประกอบด้วย
1. บริษัท บอมบาดิเอร์ ทรานสปอร์
: เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
: 24 มกราคม 2563

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
: 23 เมษายน 2566
งานช่วงที่ 1
ระยะเวลาด�ำเนินการ : 39 เดือน
ค่าก่อสร้าง
: 2,768,000,000.00 บาท

Contract No.
Employer
Contractor

: SorSor./Por.5/2562
Dated December 24, 2019
: The State Railway of Thailand
BT-UN Joint Venture
1. Bombardier Transportation Signal
:
(Thailand) Ltd.
2. Unique Engineering and
Construction Public Company Limited
: January 24, 2020

Start Date
End Date of Section : April 23, 2023
1 Work
Operation Duration : 39 months
Construction Cost : 2,768,000,000.00 Baht

รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม
=
1.751 %
แผนงานสะสม		
=
2.530 %
ช้ากว่าแผนงาน		
=
-0.779 %

Construction Progress Report up to October 2020 is as
follows:
Cumulative Progress
=
1.751%
Cumulative Schedule
=
2.530%
Slower than the schedule =
-0.779%

งานสัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
• งานติดตั้ง Back Drive, Controlled Balise และ Fixed
Balise (ติดตั้งบนหมอนคอนกรีต) ของ Mock-up Point
Machine (54E1 Rail 1:16) และทดสอบในเบื้องต้น
• งานก่อสร้างอาคารส�ำนักงานโครงการฯ

Contract 3 Work: Signalling and Telecommunications Works
• Installation of Back Drive, Controlled Balise and Fixed
Balise (on concrete sleepers) of Mock-up Point Machine
(54E1 Rail 1:16) and run basic tests
• Construction of the project’s office building

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
สัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ST8)
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Progress Photography
Contract 3 Signalling and Telecommunications Works (ST8)

The Northeastern Line Double Track Railway
Construction Progress from Map Kabao to Thanon
Chira Junction

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ ซึ่งประกอบด้วย ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร และ
คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการภาย
ใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
การให้ บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า รองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล ทีส่ นับสนุนให้มี
การใช้ระบบขนส่งระบบราง เพือ่ ช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้
พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว โดยมีระยะทางการก่อสร้าง
ประมาณ 134 กิโลเมตร

Project Background

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ถึงเดือนตุลาคม 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม 		
=
62.545 %
แผนงานสะสม			
=
57.634 %
ผลงานสะสมช้ากว่าแผนสะสม
=
- 4.911 %
มูลค่างานก่อสร้าง ทั้งหมด 19,295,000,000.00 บาท
เบิกจ่ายสะสม 9,485,225,743.99 บาท
คงเหลือ 9,809,774,256.01 บาท

The Northeastern Line Double Track Railway Construction
Project of Map Kabao - Thanon Chira Junction Section which
includes Map Kabao - Klong Khanan Chit Section and Klong
Khanan Chit - Thanon Chira Junction Section is one of the
projects under Thailand’s Transport Infrastructure Development
Strategy 2015-2022. Its purposes are to enhance the capability of
rail transport service, support passengers and freight transport
and support the higher number of passengers and freight. This
is in line with transport system and logistics development
policies, and other development plans of the government
which encourage the use of rail transport service to reduce
road accidents, pollution, cost of freight and save the country’s
energy consumption in the long run. The construction distance
of this project is approximately 134 kilometers.

Construction Progress
Construction Progress Report up to October 2020 is
as follows:
Cumulative Progress
=
62.545%
Cumulative Schedule
=
57.634%
Cumulative Work slower than Cumulative Schedule = 4.911%
Total construction value: 19,295,000,000 Baht
Cumulative Disbursement: 9,485,225,743.99 Baht
Balance: 9,809,774,256.01 Baht

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
Progress Photography
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ Double Track Railway Construction Progress from Map Kabao to Thanon Chira Junction
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โครงการรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 งานโยธาและระบบราง
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร

: กส.14/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ผู้ว่าจ้าง
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์
ผู้รับจ้าง
: บริ
จ�ำกัด (มหาชน)
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
: 1 กุมภาพันธ์ 2563
ความก้าวหน้าสะสม
: 80.910%
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2565
แผนงานสะสม
: 80.770%
ระยะเวลาด�ำเนินการ : 48 เดือน
เร็วกว่าแผนงาน
: +0.140 %
วงเงินค่าจ้าง
: 7,560,000,000.00 บาท
(มูลค่าสัญญา)
สัญญาเลขที่

งานสัญญาที่ 1 งานโยธาและระบบราง ช่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
ประกอบด้วยงาน
• ก่อสร้างรถไฟทางคูใ่ หม่ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
• ก่อสร้างรถไฟทางเดีย่ วใหม่ขนานทางเดิม ระยะทางประมาณ
23 กิโลเมตร
• ก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ (Elevated Structure) ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร
• ก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ จ�ำนวน 3 สถานี และปรับปรุงสถานีเดิม
จ�ำนวน 4 สถานี
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟยกระดับ (Overpass) จ�ำนวน 1 แห่ง
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ รูปเกือกม้า (U-Turn) จ�ำนวน 6 แห่ง
• ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ (Underpass) จ�ำนวน 2 แห่ง
• ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (Interchange) จ�ำนวน 1 แห่ง
• ก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�ำนวน 6 แห่ง
• ก่อสร้างงานโยธาและอืน่ ๆ เช่น งานระบบระบายน�ำ้ สะพานลอย
คนเดินข้าม งานรัว้ เป็นต้น
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Service Contract 1: Civil Work and Track Work of
Map Kabao - Thanon Chira Junction Section
Contract 1: Map Kabao - Klong Khanan Chit Section

Contract No.
Employer
Contractor

GorSor.14/TorKor./2560
: Dated December 28, 2017
: The State Railway of Thailand
Development Public
: Italian-Thai
Company Limited
: February 1, 2018
: 80.910%
: January 31, 2022
: 80.770%
: 48 months
: +0.140%

Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
A head of the schedule
Wage Amount
: 7,560,000,000.00 Baht
(Contract Value)

Contract 1 Work: Civil Work and Track Work of Map
Kabao - Thanon Chira Junction Section
Contract 1: Map Kabao - Klong Khanan Chit Section
comprising of
• Construction of a new double track railway with an
approximate distance of 30 kilometers
• Construction of a new single track railway parallel to the
existing track with an approximate distance of 23 kilometers
• Construction of an elevated structure with an approximate
distance of five kilometers
• Construction of three new railway stations and renovation
of four existing stations
• Construction of one overpass bridge
• Construction of six U-turn bridges
• Construction of two underpasses
• Construction of one interchange
• Construction of six railway bridges
• Civil construction and others such as drainage system
works, pedestrian bridges, fence works, etc.

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

ภาพถ่ายความก้าวหน้า
สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร

Progress Photography
Contract 1: Map Kabao - Klong Khanan Chit Section

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 งานโยธาและระบบราง
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ

Service Contract 2: Civil Work and Track Work
of Map Kabao - Thanon Chira Junction Section
Contract 2: Klong Khanan Chit - Thanon Chira Junction Section

อยู่ระหว่างด�ำเนินขออนุมัติโครงการ

Under the process of applying for project permission

งานสัญญาที่ 2 งานโยธาและระบบราง ช่วงมาบกะเบา
-ชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ
ประกอบด้วยงาน
• ก่อสร้างรถไฟทางคูใ่ หม่ ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
• ก่อสร้างรถไฟทางเดีย่ วใหม่ขนานทางเดิม ระยะทางประมาณ
60 กิโลเมตร
• ก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ จ�ำนวน 6 สถานี และปรับปรุงสถานีเดิม
จ�ำนวน 6 สถานี
• ก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตูส้ นิ ค้า (CY) 1 แห่ง
• ก่ อ สร้ า งศู น ย์ ก ลางควบคุ ม การเดิ น รถ (LACC) ที่ ส ถานี
นครราชสีมา
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟยกระดับ (Overpass) จ�ำนวน 10 แห่ง
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ รูปเกือกม้า (U-Turn) จ�ำนวน 18 แห่ง
• ก่อสร้างท่อเหลีย่ มลอดทางรถไฟ (Box Underpass)
• ก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�ำนวน 56 แห่ง
• ก่อสร้างงานโยธาและอืน่ ๆ เช่น งานระบบระบายน�ำ้ สะพานลอย
คนเดินข้าม งานรัว้ เป็นต้น

Contract 2 Work: Civil Work and Track Work
of Map Kabao - Thanon Chira Junction Section
Contract 2: Klong Khanan Chit - Thanon Chira
Junction Section
• comprising of
• Construction of a new double track railway with an
approximate distance of 10 kilometers
• Construction of a new single track railway parallel to
the existing track with an approximate distance of 60
kilometers
• Construction of six new railway stations and renovation
of six existing stations
• Construction of one Storage and Container Yard
• Construction of Local Area Control Center at Nakhon
Ratchasima province
• Construction of 10 overpass bridges
• Construction of eighteen U-turn bridges
• Construction of Box underpasses
• Construction of fifty-six railway bridges
• Civil construction and others such as drainage system
works, pedestrian bridges, fence works, etc.

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

263

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 งานโยธาและระบบราง
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ

สัญญาเลขที่

:

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:
:
:
:
:
:

กส.15/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการค้าร่วม ไอทีดี-อาร์ที
1 กรกฎาคม 2561
53.861%
30 ธันวาคม 2564
63.831 %
42 เดือน
- 9.970 %

: 9,290,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 3 งานโยธาและระบบราง ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
ประกอบด้วยงาน
• เป็นงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
- งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 (กม.136+000 ถึง กม.141+850)
เป็นอุโมงค์คู่-ทางเดี่ยว ตั้งแต่ กม.136+400 - กม.
141+600 รวมระยะทางอุโมงค์ทงั้ หมดเป็น 10,400 เมตร
- งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 2 (กม.144+400 ถึง กม.145+050)
เป็นอุโมงค์เดี่ยว-ทางคู่ ตั้งแต่ กม.144+840 - กม.
145+100 รวมระยะทางอุโมงค์ทั้งหมดเป็น 260 เมตร
- งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 3 (กม.198+200 ถึง กม.199+600)
เป็นอุโมงค์คู่-ทางเดี่ยว ตั้งแต่ กม.198+380 - กม.
199+550 รวมระยะทางอุโมงค์ทั้งหมดเป็น 2,340 เมตร
• งานระบบรางเป็ น ทางกว้ า ง 1 เมตร (Meter Gauge)
งานระบบระบายอากาศ (Tunnel Ventilation System)
งานระบบ Power Supply for Tunnel งานระบบ Fire
Protection System for Tunnel
• งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่
โครงการ (ถ้ามี) โดยผูร้ บั จ้างต้องด�ำเนินการรือ้ ย้าย ตามความ
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Service Contract 3: Civil Work and Track Work
of Map Kabao - Thanon Chira Junction Section
Contract 3: Railway Tunnelling Work

Contract No.
Employer
Contractor
Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
Slower than the
schedule
Wage Amount
(Contract Value)

GorSor.14/TorKor./2560
December 28, 2017
: Dated
Agreement Addendum of Contract
1 Dated February 21, 2020
:
:
:
:
:
:
:

The State Railway of Thailand
Joint-Venture ITD-RT
July 1, 2018
53.861%
December 30, 2021
63.831%
42 months

: -9.970%
: 9,290,000,000.00 Baht

Service Contract 3: Civil Work and Track Work of Map
Kabao - Thanon Chira Junction Section Contract 3 :
Railway Tunnelling Work
comprising of
• Construction of new double track railway tunnels which
comprising of
- Construction of Tunnel 1 (km.136+000 to
km.141+850): a double-tube, single-track tunnel
from km.136+400 to km.141+60 with the total tunnel
length of 10,400 meters
- Construction of Tunnel 2 (km.144+400 to
km.145+050): a double-tube, single-track tunnel
from km.144+840 to km.145+100 with the total
tunnel length of 260 meters
- Construction of Tunnel 3 (km.198+200 to
km.199+600): a double-tube, single-track tunnel
from km.198+380 to km.199+550 with the total
tunnel length of 2,340 meters
• Trackwork of one meter width (Meter Gauge), tunnel
ventilation system works, power supply works for
tunnels and fire protection system works for tunnels
• Remove buildings and obstacles within the area of the
project (if any). Contractor shall remove as required and
appropriate as the case may be.

: สส./พ.6/รว./2562
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ผู้ว่าจ้าง
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
The Consortium of Italian Thai
Development Public Company Limited
ผู้รับจ้าง
: and LSIS Co., Ltd., comprising Italian
Thai Development Public Company
Limited and LSIS Co., Ltd.,
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
: 24 มกราคม 2563
ความก้าวหน้าสะสม
: 1.370 %
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 23 ตุลาคม 2566
แผนงานสะสม
: 1.310 %
ระยะเวลาด�ำเนินการ : 45 เดือน
เร็วกว่าแผนงาน
: +0.060 %
วงเงินค่าจ้าง
: 2,445,000,000.00 บาท
(มูลค่าสัญญา)
สัญญาเลขที่

ตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานสัญญาที่ 4 (SC 4) งานจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
และโทรคมนาคม ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 4
งานจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
ประกอบด้วยงาน
• งานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน ช่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ

Supply and installation of signalling and telecommunications
for the Northeastern Line Double Track Railway Construction
Project, Map Kabao - Thanon Chira Junction Section

: Sorsor./Por.6/2562
Dated December 24, 2019
Employer
: The State Railway of Thailand
The Consortium of Italian Thai
Development Public Company Limited
Contractor
: and LSIS Co., Ltd., comprising Italian
Thai Development Public Company
Limited and LSIS Co., Ltd.
Start Date
: January 24, 2020
Cumulative Progress : 1.370%
End Date
: October 23, 2023
Cumulative Schedule : 1.310%
Operation Duration : 45 months
A head of the schedule : +0.060%
Wage Amount
: 2,445,000,000.00 Bah
(Contract Value)
Contract No.

Service Contract 4 (SC 4): Procurement and Installation
of Signalling and Telecommunications of Map Kabao Thanon Chira Junction Section
comprising of
• Supply and installation of signalling and

telecommunications for the Northeastern Line
Double Track Railway Construction Project, Map
Kabao - Thanon Chira Junction Section
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งานสัญญาที่ 4 (SC 4) งานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 4 งานจัดหา
และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

โครงการรถไฟทางคู่ นครปฐม-ชุมพร

The Southern Line Double Track Railway
Construction Project of Nakhon Pathom - Chumphon

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟทางคู ่ ส ายใต้ ช่ ว งนครปฐม-ชุ ม พร
ซึ่งประกอบด้วย ช่วงนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน หัวหินประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารและสินค้ารองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารและปริมาณการขนส่ง
สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล
ที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และ
สามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว
โดยมีระยะทางการก่อสร้างประมาณ 421 กิโลเมตร

Project Background
The Southern Line Double Track Railway Construction Project
of Nakhon Pathom - Chumphon Section which includes
Nakhon Pathom-Nong Pla Duk - Hua Hin Section, Hua Hin
- Prachuap Khiri Khan Section and Prachuap Khiri Khan Chumphon Section is one of the projects under Thailand’s
Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022.
Its purposes are to enhance the capability of rail transport
service, support passengers and freight transport and support
the higher number of passengers and freight. This is in line
with transport system and logistics development policies,
and other development plans of the government which
encourage the use of rail transport service to reduce road
accidents, pollution, cost of freight and save the country’s
energy consumption in the long run. The construction
distance of this project is approximately 421 kilometers.

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานก่อสร้าง
ถึงเดือนตุลาคม 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม
=
71.542 %
แผนงานสะสม		
=
82.399 %
ผลงานสะสมช้ากว่าแผนสะสม =
-10.857 %
มูลค่างานก่อสร้าง ทั้งหมด 33,982,000,000.00 บาท
เบิกจ่ายสะสม 19,079,678,382.03 บาท
คงเหลือ 14,902,321,617.97 บาท

266

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

Construction Progress
Construction Progress Report up to October 2020 is
as follows:

Cumulative Progress
=
71.542%
Cumulative Schedule
=
82.399%
Cumulative Work slower than Cumulative Schedule = -10.857%
Total construction value: 33,982,000,000.00 Baht
Cumulative Disbursement: 19,079,678,382.03 Baht Balance:
14,902,321,617.97 Baht

สัญญาเลขที่

:

ผู้ว่าจ้าง

:

ผู้รับจ้าง

:

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:
:
:
:

กส.16/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษทั เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่
(1964) จ�ำกัด
1 กุมภาพันธ์ 2561
74.914 %
31 มกราคม 2564
77.971%
36 เดือน
-3.057 %

: 8,198,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 1 (SC 1) งานโยธาและระบบราง ช่วงนครปฐมหัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟ
เดิม ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.47+700 และ
สิน้ สุดที่ กม. 140+700 รวมระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร
• งานสะพานรถไฟ คสล. จ�ำนวน 82 สะพาน และสะพานรถไฟ
เหล็ก 1 สะพาน
• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�ำนวน
12 สะพาน ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass U-Turn)
จ�ำนวน 19 สะพาน และถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass)
จ�ำนวน 3 แห่ง เพือ่ แก้ปญ
ั หาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้นดิน 17 สถานี
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว

Service Contract 1 (SC 1): Civil Work and Trackwork
of Nakhon Pathom - Hua Hin Section,
Contract 1: Nakhon Pathom - Nong Pla Lai Section

Contract No.

:

Employer

:

Contractor

:

Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
Slower than the
schedule
Wage Amount
(Contract Value)

:
:
:
:
:

GorSor.16/TorKor./2560
Dated December 28, 2017
Agreement Addendum of Contract
1 Dated February 21, 2020
The State Railway of Thailand
A.S. Associate Engineering
(1964) Co., Ltd.
February 1, 2018
74.914%
January 31, 2021
77.971%
36 months

:

-3.057%

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 (SC 1) งานโยธาและระบบราง
ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล

: 8,198,000,000.00 Baht

Contract 1 Work (SC 1): Civil Work and Track Work of
Nakhon Pathom - Hua Hin Section, Contract 1: Nakhon
Pathom - Nong Pla Lai Section
comprising of
• Construction of one new additional double track railway
parallel to the existing track with the width of one
meter starting at km.47+700 and end at km. 140+700.
The total distance is approximately 93 kilometers.
• Reinforced concrete railway bridge works of 82 bridges
and steel railway bridge of one bridge
• Construction of 12 flyovers, 19 overpass U-turns and
three underpasses to solve the problem of intersections
between road and railway
• Construction of 17 at-grade stations
• Civil construction and other works of the project such as
drainage system works, pedestrian bridges, fence works
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สัญญาผู้รับจางสัญญาที่ 2 (SC 2) งานโยธาและระบบราง
ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน

สัญญาเลขที่

:

ผู้ว่าจ้าง

:

ผู้รับจ้าง

:

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:
:
:
:

กส.17/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
1 กุมภาพันธ์ 2561
77.496 %
31 มกราคม 2564
77.494 %
36 เดือน
-0.002 %

: 7,520,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 2 (SC 2) งานโยธาและระบบราง ช่วงนครปฐมหัวหิน สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่ พิม่ 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม
ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 140+700 และ
สิน้ สุดที่ กม. 217+008 รวมระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร
• งานก่อสร้างสะพานรถไฟ คสล. จ�ำนวน 92 สะพาน โครงสร้าง
ทางรถไฟทางคู่ยกระดับ 1 แห่ง
• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�ำนวน
17 สะพาน และถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass
U-Turn) จ�ำนวน 11 สะพาน เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่าง
ถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้นดิน 9 สถานี งานก่อสร้าง
สถานีรถไฟยกระดับ 1 สถานี
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว
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Service Contract 2 (SC 2): Civil work and trackwork
of Nakhon Pathom - Hua Hin Section,
Contract 2 : Nong Pla Lai - Hua Hin Section

Contract No.

:

Employer

:

Contractor

:

Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
Slower than the
schedule
Wage Amount
(Contract Value)

:
:
:
:
:

GorSor.17/TorKor./2560 Dated
December 28, 2017 Agreement
Addendum of Contract 1 Dated
February 21, 2020
The State Railway of Thailand
Sino-Thai Engineering and Construction
Public Company Limited
February 1, 2018
77.496%
January 31, 2021
77.494%
36 months

:

-0.002%

: 7,520,000,000.00 Baht

Service Contract 2 (SC 2): Civil work and trackwork of
Nakhon Pathom - Hua Hin Section, Contract 2:
Nong Pla Lai - Hua Hin Section
comprising of
• Construction of one new additional double track railway
parallel to the existing track with the width of one meter
starting at km. 140+700 and end at km. 217+008. The
total distance is approximately 76 kilometers.
• Reinforced concrete railway bridge construction of 92
bridges, one elevated double track structure
• Construction of 17 flyovers and 11 overpass U-turns to
solve the problem of intersections between road and
railway
• Construction of nine at-grade stations, construction of
one elevated station
• Civil construction and other works of the project such as
drainage system works, pedestrian bridges, fence works

สัญญาเลขที่

:

ผู้ว่าจ้าง

:

ผู้รับจ้าง

:

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม

:
:

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน :
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:

กส.19/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 2 กันยายน 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน)
1 กุมภาพันธ์ 2561
77.420 %
31 มกราคม 2563 (เดิม)
30 มิถุนายน 2564 (ใหม่)
82.456 %
30 เดือน
-5.036%

: 5,807,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 3 (SC 3) งานโยธาและระบบราง
ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่ พิม่ 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม
ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 216+815 และ
สิน้ สุดที่ กม. 301+061 รวมระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร
• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด มีสะพาน
รถไฟจ�ำนวน 82 สะพาน
• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�ำนวน
3 สะพาน ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass U-Turn)
จ�ำนวน 3 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้
ท่อเหลีย่ ม (Underpass Box) จ�ำนวน 34 แห่ง เพือ่ แก้ปญ
ั หา
จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพืน้ 12 สถานี และป้ายหยุดรถ
1 แห่ง
• งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตูส้ นิ ค้า (CY) ก�ำหนดไว้
2 แห่ง ได้แก่ สถานีสามร้อยยอด และสถานีทุ่งมะเม่า
• งานก่อสร้างโยธาและอื่น ๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว

Service Contract 3 (SC 3) : Civil work and trackwork
of Hua Hin - Prachuap Khiri Khan Section

Contract No.

GorSor.18/TorKor./2560
Dated December 28, 2017
Addendum of Contract 1
: Agreement
Dated September 9, 2019
Agreement Addendum of Contract 2
Dated September 2, 2020

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (SC 3) งานโยธาและระบบราง
ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

Employer

: The State Railway of Thailand
Development Public
Contractor
: Italian-Thai
Company Limited
Start Date
: February 1, 2018 (Current)
Cumulative Progress : 77.420%
31, 2021 (Primary)
End Date
: January
June 30, 2021 (New)
Cumulative Schedule : 82.456%
Operation Duration : 30 months
Slower than the
: -5.036%
schedule
Wage Amount
: 5,807,000,000.00 Baht
(Contract Value)

Service Contract 3 (SC 3) : Civil work and trackwork
of Hua Hin - Prachuap Khiri Khan Section

comprising of
• Construction of one new additional double track railway
parallel to the existing track with the width of one
meter starting at km. 216+815 and end at km. 301+061.
The total distance is approximately 84 kilometers.
• The entire structure of the track is an at-grade track with
82 railway bridges.
• Construction of three flyovers, three overpass U-turns
and 34 box underpasses to solve the problem of
intersections between road and railway.
• Construction of 12 at-grade stations and one railway
halt sign.
• Construction of container yards (CY) was specified
in two locations: Sam Roi Yot Station and Thung Mamao
Station.
• Civil construction and other works of the project such
as drainage system works, pedestrian bridges, fence wor.
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สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 (SC 4) งานโยธาและระบบราง
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย

สัญญาเลขที่

:

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:
:
:
:
:
:

กส.19/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า เคเอส-ซี
1 กุมภาพันธ์ 2561
69.804 %
31 ตุลาคม 2563
68.639 %
33 เดือน
- 1.165 %

: 6,465,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 4 (SC 4) งานโยธาและระบบราง
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่ พิม่ 1 ทาง ขนานไปกับเส้นรถไฟ
เดิม ขนาดทางกว้าง 1 เมตร และมีชว่ งทีเ่ ปลีย่ นแนวเส้นทาง
จากแนวทางรถไฟเดิม 1 ช่วง มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 301+000
และสิ้นสุดที่ กม. 389+300 ระยะทางรวมประมาณ 88
กิโลเมตร
• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด มีสะพาน
รถไฟ คสล. จ�ำนวน 88 สะพาน สะพานเหล็ก จ�ำนวน
8 สะพาน
• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�ำนวน
10 สะพาน ถนนกลั บ รถยกระดั บ รู ป ตั ว ยู (Overpass
U-Turn) จ�ำนวน 10 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทาง
รถไฟโดยใช้ท่อเหลี่ยม (Underpass Box) จ�ำนวน 21 แห่ง
เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพืน้ 10 สถานี ทีห่ ยุดรถ 4 แห่ง
และป้ายหยุดรถ 1 แห่ง
• งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตูส้ นิ ค้า (CY) ก�ำหนดไว้
2 แห่ง ได้แก่ สถานีหว้ากอ (สถานีใหม่) และสถานีนาผักขวง
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบ
ระบายน�ำ้ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรัว้ ตลอดแนวโครงการ
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Service Contract 4 (SC 4): Civil work and trackwork
of Prachuap Khiri Khan - Chumphon Section,
Contract 1: Prachuap Khiri Khan - Bang Saphan Noi Section

Contract No.
Employer
Contractor
Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
Slower than the
schedule
Wage Amount
(Contract Value)

GorSor.19/TorKor./2560
December 28, 2017
: Dated
Agreement Addendum of Contract
1 Dated February 21, 2020
:
:
:
:
:
:
:

The State Railway of Thailand
KS-C Joint-Venture
February 1, 2018
69.804%
October 31, 2019
68.639%
33 months

:

-1.165%

: 6,465,000,000.00 Baht

Service Contract 4 (SC 4): Civil work and trackwork of
Prachuap Khiri Khan - Chumphon Section,
Contract 1: Prachuap Khiri Khan - Bang Saphan Noi Section
comprising of
• Construction of one new additional double track railway
parallel to the existing track with the width of one
meter and the alignment will be different from the
existing track alignment for one section starting at km.
301+000 and end at km. 389+300. The total distance
is approximately 88 kilometers.
• The entire structure of the track is an at-grade track with
88 reinforced concrete bridges and eight steel bridges.
• Construction of 10 flyovers, 10 overpass U-turns and 21
box underpasses to solve the problem of intersections
between road and railway Construction of 10 at-grade
stations, four railway halts and one railway halt sign
• Construction of container yards (CY) was specified in
two locations
• Wa Ko Station (a new station) and Na Phak Khuang
Station Civil construction and other works of the project
such as drainage system works, pedestrian bridges, fence
works along the length of the project

สัญญาเลขที่
ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าสะสม
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
แผนงานสะสม
ระยะเวลาด�ำเนินการ
ช้ากว่าแผนงาน
วงเงินค่าจ้าง
(มูลค่าสัญญา)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

กส.20/ทค./2560
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี
1 กุมภาพันธ์ 2561
60.473%
31 มกราคม 2564
89.193%
36 เดือน
-28.720%

: 5,992,000,000.00 บาท

งานสัญญาที่ 5 (SC 5) งานโยธาและระบบราง
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2
ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร
ประกอบด้วยงาน
• งานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง โดยจะท�ำการก่อสร้าง
ทางรถไฟ 1 ทางขนานไปกับทางรถไฟเดิม และมีชว่ งทีเ่ ปลีย่ น
แนวเส้นทางจากแนวทางรถไฟเดิม 3 ช่วงเพื่อลดโค้งท�ำให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 389+300
และสิ้ น สุ ด ที่ กม. 468+800 ระยะทางรวมประมาณ
80 กิโลเมตร
• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด มีสะพาน
รถไฟ คสล. จ�ำนวน 73 สะพาน และสะพานเหล็ก จ�ำนวน
3 สะพาน
• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�ำนวน
12 สะพาน ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass U-Turn)
จ�ำนวน 3 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้
ท่อเหลีย่ ม (Underpass Box) จ�ำนวน 21 แห่ง เพือ่ แก้ปญ
ั หา
จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 10 สถานี ที่หยุดรถ 3 แห่ง
• งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) ก�ำหนดไว้
2 แห่ง ได้แก่ สถานีมาบอ�ำมฤต และสถานีสะพลี
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�ำ้ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรัว้ ตลอดแนวโครงการ

Service Contract 5 (SC 5): Civil work and trackwork of
Prachuap Khiri Khan - Chumphon Section,
Contract 2: Bang Saphan Noi - Chumphon Section

Contract No.

:

Employer
Contractor
Start Date
Cumulative Progress
End Date
Cumulative Schedule
Operation Duration
Slower than the
schedule
Wage Amount
(Contract Value)

:
:
:
:
:
:
:

GorSor.20/TorKor./2560
Dated December 28, 2017
Agreement Addendum of Contract
1 Dated February 21, 2020
The State Railway of Thailand
STTP Joint-Venture
February 1, 2018
60.473%
January 31, 2020
89.193%
36 months

:

-28.720%

INCREASE RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPACITY

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 (SC 5) งานโยธาและระบบราง
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2
ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

: 5,992,000,000.00 Baht

Service Contract 5 (SC 5): Civil work and trackwork of
Prachuap Khiri Khan - Chumphon Section, Contract 2:
Bang Saphan Noi - Chumphon Section

comprising of

• Construction of one new additional track which one
track will be built paralleling to the existing track and
the alignment will be different from the existing track
alignment for three sections to reduce the curve and
enhance efficiency in train operation starting at km.
389+300 and end at km. 468+800. The total distance
is approximately 80 kilometers.
• The entire structure of the track is an at-grade track
with 73 reinforced concrete bridges and three steel
bridges.
• Construction of 12 flyovers, 19 overpass U-turns and
34 box underpasses to solve the problem of intersections
between road and railway
• Construction of 10 at-grade stations, three railway halts
• Construction of container yards (CY) was specified in
two locations: Map Ammarit Station and Saphli Station
• Civil construction and other works of the project such
as drainage system works, pedestrian bridges, fence
works along the length of the project
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development

ในปี 2563 ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ ได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรของการรถไฟฯ ดังนี้

In 2020, State Railway of Thailand Training Center provided training
courses for the officers of State Railway of Thailand as follows:

กลุ่มหลักสูตร
Programs

กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
Executive Development Program
กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�ำแหน่งงานแบบเจาะจง
Functional Development Program
กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�ำแหน่งงานแบบทั่วไป
General Development Program
กลุ่มหลักสูตรตามค่านิยมองค์กร
Winning Culture Program
รวม
Total

รูปภาพ : หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective
People
Image: The 7 Habits of Highly Effective People
Training Program
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จ�ำนวนหลักสูตร
No. of Programs

จ�ำนวนรุ่น
No. of Batches

จ�ำนวนคน
Person

5

8

176

59

82

2,196

42

66

1,883

5

11

348

111

167

4,603

1. โครงการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง 1. Executive officers development
หลักสูตร The 7 Habits of Highly
program, The 7 Habits of Highly
Effective People
Effective People Course
หลักสูตร 7 อุปนิสยั ของผูม้ ปี ระสิทธิผล
The 7 Habits of Highly Effective People
สู ง จะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก รบรรลุ
Course would help the organization
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการ
achieve sustainable results. It focused
ปลู ก ฝั ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลให้ กั บ
on fostering effectiveness for executive
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ผู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
officers. Effective people will attain two
จะมีชัยชนะ 2 ประการในชีวิต ได้แก่
victories in their lives: private victory
ชัยชนะส่วนตนและชัยชนะส่วนรวม
and public victory. Private victory will
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หลักสูตร The 7 Habits of Highly
Effective People จัดขึ้นวันที่ 27-29
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมศศิดารา
รีสอร์ท จังหวัดน่าน มีผู้บริหารเข้าร่วม
จ�ำนวน 19 คน

รูปภาพ : หลักสูตร Leadership Greatness : Great
Leaders, Great Teams, Great Results
Image: Leadership Greatness: Great Leaders, Great
Teams, Great Results Training Program

2. โครงการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
หลักสูตร Leadership Greatness :
Great Leaders, Great Teams,
Great Results
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาผู้น�ำให้เป็น
เลิศด้วยกระบวนการที่ทรงพลัง ซึ่ง
ผู้บริหารจะได้ค้นพบวิสัยทัศน์ของการ
เป็นผู้นำ� ที่เป็นเลิศ และการเติมไฟเพื่อ
มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ กรอบความคิดแบบใหม่
ส� ำ หรั บ ผู ้ น� ำ ในยุ ค ของคนท� ำ งาน
ด้วยความรู้ แนวคิดอันทรงพลังส�ำหรับ
การแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะผู ้ น� ำ ที่ เ รื้ อ รั ง
ทักษะเชิงปฏิบัติของการเป็นผู้น�ำและ
เครื่ อ งมื อ ที่ พ ร้ อ มน� ำ ไปใช้ ทั น ที
กระบวนการและแผนปฏิบัติส�ำหรับ
การเริ่มต้นสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้น
วันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม
ศศิดารา รีสอร์ท จังหวัดน่าน มีผบู้ ริหาร
เข้าร่วมจ�ำนวน 16 คน

happen when you have discipline and
expertise. Public victory will happen
when you have good and long-lasting
relationship with other people. People
who practice the seven habits in their
daily lives will overcome being
dependent on others to independence
and interdependence eventually which
will lead to effective cooperation and
collaboration.
The training program was held on
February 27 – 29, 2020 at Sasidara
Resort, Nan with attendance of 19
executive officers.

2. Executive officers development
program, Leadership Greatness :
Great Leaders, Great Teams,
Great Results Course

This course would help develop leaders
toward excellence by a powerful
process. Executive officers would discover
visions of being an excellent leader and
light the fire to achieve excellence, a
new framework for leaders in the era
where people use knowledge to work,
a powerful idea to solve persistent
leadership problems, practical skills of
being a leader and ready-to-use tools,
and process and action plan for the
beginning of working toward excellence.
It was held on March 5-7, 2020 at
Sasidara Resort, Nan with attendance
of 16 executive officers.
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ชั ย ชนะส่ ว นตนจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี วิ นั ย
และความเชี่ ย วชาญในตนเอง ส่ ว น
ชัยชนะส่วนรวม จะเกิดขึ้นเมื่อมีความ
สัมพันธ์อันดีและยืนยาวกับผู้อื่น ผู้ที่
ฝึกฝน 7 อุปนิสัยฯ ในชีวิตประจ�ำวัน
จะข้ามผ่านการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่การพึ่ง
ตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ในทีส่ ดุ อันจะน�ำมาซึง่ ความร่วมมือและ
การท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปภาพ : หลักสูตร Coach and Counselor
Image: Coach and Counselor Course

3. หลักสูตร Coach and Counselor 3. Coach and Counselor Course
หลักสูตร Coach and Counselor จัดขึน้
Coach and Counselor Course was held
ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ
on July 30-31, 2020 at Safety Education
Center of the State Railway of Thailand
ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ มีผบู้ ริหารเข้าร่วม
จ�ำนวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
with attendance of 8 executive officers.
ให้ผบู้ ริหาร เข้าใจในบทบาทของ Coach
The objective was to provide understanding
for executive officers about the role of a
และ Counselor เกิดความรู้สึกมั่นใจ
Coach and a Counselor. The executive
ในการเลือกใช้เครื่องมือ ในบทบาท
officers would feel confidence in choosing
ของที่ปรึกษาได้หลากหลายตามความ
a variety of tools as required in the role
ต้องการ สามารถมองเห็นศักยภาพ
of a counselor, able to see potential and
และยอมรับในทัศนคติที่แตกต่างกัน
accept different perspectives of people
ของผู้มารับการปรึกษา พร้อมช่วยให้
who seek counselling and help people
ผู้รับการปรึกษาค้นหาวิธีการเผชิญกับ
who seek counselling find a way to face
อุปสรรคได้ด้วยตนเอง
obstacle by themselves.

รูปภาพ : “Smart Train Driver : STD”
Image: “Smart Train Driver: STD”
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4. หลักสูตร “Smart Train Driver : 4. “Smart Train Driver: STD” Course
“Smart Train Driver : STD” Course was
STD”
หลักสูตร “Smart Train Driver :
held on September 8-11 and 13-18,
STD” จัดขึ้นในวันที่ 8-11, 13-18
2020 to develop skills and expertise in
operation of employees of State Railway
กันยายน 2563 เป็นการพัฒนาทักษะ
ความช�ำนาญในการปฏิบัติการ ของ
of Thailand in Locomotive Driver and
พนักงานของการรถไฟฯ ในต�ำแหน่ง
Mechanic positions. The course would
พนักงานขับรถและช่างเครื่อง เพื่อให้
provide confidence, and help learners
prevent dangerous incidents from train
เกิดความมั่นใจและสามารถป้องกัน
operation and fix the incidents promptly
แก้ไขมิให้เกิดเหตุอนั ตรายจากการเดิน
and safely which would provide
ขบวนรถได้ดว้ ยความปลอดภัย รวดเร็ว
confidence for service users. It also
และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ
created good relationship among officers
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
and integrated trainings to be effective.
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านและเป็ น การบู ร ณาการ
This training was held for Locomotive
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ จัดอบรม
ให้กบั พนักงานรถจักร ระดับ 4-7 จ�ำนวน
Drivers Level 4-7 at State Railway of
1 รุน่ ผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 28 คน
Thailand Training Centre and Security
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และกอง
Division of Royal Thai Marine Corps, Chon
Buri Province and it is only one class with
รักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ
28 attendees.
นาวิกโยธิน จ.ชลบุรี
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รูปภาพ : หลักสูตร การสื่อสารให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กร “IAMSRT”
Image: “IAMSRT” Winning Culture Awareness
Course

according to the goal effectively.
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5. หลั ก สู ต ร การสื่ อ สารให้ ค วามรู ้ 5. “IAMSRT” Winning Culture
พนั ก งานเกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร Awareness Course
“IAMSRT”
Among changes that occurred to State
ในการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ช่วงเปลีย่ นผ่าน Railway of Thailand during transition
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การรถไฟฯ การพั ฒ นา period, personnel development was
โครงสร้างพืน้ ฐานหลายด้านจ�ำเป็นต้องมี needed to be included in various areas
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับ of infrastructure development in order
การพัฒนาดังกล่าว เพือ่ ให้องค์กรอยูไ่ ด้ to be in line with those development.
มีความสามารถแข่งขันทางธุรกิจกับ It would help sustain the organization
การขนส่งรูปแบบอืน่ ทัง้ นีพ้ บว่าองค์กร and provided a competitive edge over
ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงได้ other types of transportation. It was also
ในระยะยาวนั้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นา found that a fast-growing organization
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี with long-term stability requires continued
ทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน มีแรงบันดาล personnel capability development. This
ใจในตนเอง เข้าใจงาน เข้าใจผูอ้ นื่ มุง่ มัน่
development would foster positive
ทุม่ เทในงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ attitude at work and self-motivation. It
พัฒนางานทีท่ ำ� อย่างมีระบบ สม�ำ่ เสมอ would help personnel understand their
และมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในทิ ศ ทาง work and others. They would devoted
ธุรกิจขององค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจาก to their work with their full effort. They
รากฐานวัฒนธรรมองค์กร หากองค์กรใด would improve their work systematically
มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สำ� เร็จได้ and regularly and understand business
ย่อมท�ำให้องค์กรนัน้ มีความสามารถสูง direction of the organization. All of these
ในการแข่งขัน เพราะความแตกต่าง came from cultural foundation of an
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยในศั ก ยภาพ ความรู ้ organization. If an organization succeeds
ความสามารถนั้ น สามารถน� ำ ไปสู ่ in creating organizational culture, that
ความแตกต่ า งของผลลั พ ธ์ ไ ด้ อ ย่ า ง organization shall have high levels of
มหาศาล ทั้งด้านคุณภาพ (Quality) competitive advantages. A small
ความรวดเร็ว (Speed) และผลงาน difference in capability, knowledge and
มีประสิทธิภาพสูง (High performance) competence may leads to vastly different
การมี ค ่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร results in terms of quality, speed and
จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะน� ำ พาองค์ ก าร high performance. Thus, core values and
ให้ บ รรลุ ค วามส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย organizational culture are important in
leading the organization to achievement
ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสือ่ สารให้ความรูพ้ นักงาน
เกีย่ วกับค่านิยมองค์กร “IAMSRT” จัด
ขึ้นจ�ำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่
21 มกราคม 2563, 4 กุมภาพันธ์ 2563,
3 มีนาคม 2563, 5 สิงหาคม 2563,
1 กันยายน 2563, 8 กันยายน 2563
มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้ หมด 231 คน

รูปภาพ : นิทรรศการภาพถ่ายด้านความปลอดภัย
หัวข้อ “มองผ่านเลนส์ 4 มุมมอง ความปลอดภัย”
(4 Prospects of Safety)
Image: Photography exhibition in the aspect of
safety under the topic of “4 Prospects of Safety”
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“IAMSRT” Winning Culture Awareness
Course was divided into six classes and
they were held on January 21, 2020, F
ebruary 4, 2020, March 3, 2020, August 5,
2020, September 1, 2020 and September
8, 2020 with 231 attendees.

6.นิทรรศการภาพถ่ายด้านความปลอดภัย 6. Photography exhibition in the
หัวข้อ “มองผ่านเลนส์ 4 มุมมอง aspect of safety under the topic of
ความปลอดภัย” (4 Prospects of “4 Prospects of Safety”
Safety Education Center (SEC) is a
Safety)
ศูนย์การเรียนรูค้ วามปลอดภัย (Safety new form of providing knowledge to
Education Center : SEC) เป็นรูปแบบ employees. It provides opportunities
ของการจั ด การความรู ้ รู ป แบบใหม่ to employees in every section/office of
ให้กบั พนักงานในองค์กร เพือ่ ให้โอกาส State Railway of Thailand to participate
แก่ พ นั ก งานการรถไฟฯ ทุ ก ฝ่ า ย/ in knowledge exchanging, provide
ส�ำนักงาน ได้เข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ guidance and train employees. Employees
ให้ค�ำแนะน�ำ อบรมร่วมกับพนักงาน can also study guidelines in controlling
รวมถึงศึกษาถึงแนวทางในการควบคุม and preventing accidents or dangerous
และป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุอันตราย incidents which is a way to study
เป็ น การศึ ก ษาข้ อ มู ล และเนื้ อ หาที่ information and content that is close to
the actual incidents.
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
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โดยในปี 2563 คณะท�ำงาน “ศูนย์การ
เรียนรูค้ วามปลอดภัยระบบขนส่งทางราง
ของการรถไฟฯ (Safety Education
Center : SEC)” โดยมีนางสาวเจษฎาพร
ยุ ท ธนวิ บู ล ย์ ชั ย ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การด้ า น
บริ ห าร เป็ น ประธานคณะท� ำ งาน
ขับเคลื่อนโครงการ ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม ฝึกปฏิบตั ิ โดยให้คณะท�ำงาน
ย่ อ ยด้ า นวิ ช าการเข้ า ฝึ ก อบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น การเขียนหนังสือ/
ต�ำรา การถ่ายภาพ การผลิตสื่อการ

In 2020, “Rail Transport Safety Education
Center (SEC) of State Railway of Thailand”
Working Group with Miss Jessadaporn
Yutanawiboonchai, Assistant Governor
(Administration), as the president, had
driven projects through training and practice.
The working group assigned technical
affairs sub-working groups to attend training
courses such as how to write books/
textbooks, photography and how to
produce video media. These activities

led to photography exhibition project in
the aspect of safety under the topic of “4
Prospects of Safety” which share perspectives
about safety through photography intended
to emphasize on safety. The photography
works were done by employees in many
sections/offices of State Railway of Thailand
who had attended trainings and gained
knowledge about how to share photography
perspectives from skilled and experienced
professional trainers. The exhibition was
honored by Mr. Niruj Maneepun, Governor
of State Railway of Thailand, to be the
person to open the photography exhibition
in the aspect of safety under the topic of
“4 Prospects of Safety” on 23 September
2020 at 1.30 PM. Miss Jessadaporn
Yutanawiboonchai, Assistant Governor
(Administration); Miss Karnrawee Thongpoon,
Chief,State Railway of Thailand Training
Center, and the working group along with
Dr. Chaianan Sakhajun, Project Advisor,
had welcomed Governor of State Railway
of Thailand.
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เรียนรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ จึงท�ำให้เกิด
โครงการนิทรรศการภาพถ่ายด้านความ
ปลอดภัย หัวข้อ “มองผ่านเลนส์ 4
มุมมอง ความปลอดภัย” (4 Prospects
of Safety) เพื่อถ่ายทอดมุมมองเรื่อง
ความปลอดภัย ผ่านภาพถ่ายทีต่ อ้ งการ
สื่อให้เห็นถึงเรื่องของความปลอดภัย
ซึง่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของพนักงาน
การรถไฟฯ จากฝ่าย/ส�ำนักงานต่าง ๆ
ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมและถ่ า ยทอด
มุ ม มองการถ่ า ยภาพจากวิ ท ยากร
มื อ อาชี พ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
มีประสบการณ์และได้รับเกียรติ จาก
ผู้ว่าการรถไฟฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์
เปิ ด งานนิ ท รรศการภาพถ่ า ยด้ า น
ความปลอดภั ย “มองผ่ า นเลนส์ 4
มุมมอง ความปลอดภัย” ในวันพุธที่
23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
โดยมีนางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบลู ย์ชยั
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การด้ า นบริ ห าร นางสาว
กานต์รวี ทองพูล หัวหน้าส�ำนักงาน
ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ และคณะท�ำงาน
พร้อมด้วย ดร.ชัยอนันต์ สาขะจันทร์
ที่ปรึกษาโครงการ ให้การต้อนรับ

การพัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฝึกอบรม

รูปภาพ : สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดท�ำแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
Image: Human Resources Development Operation
Seminar
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Course and Training System
Development

1. การพัฒนาหลักสูตร
1. The Development of Courses
ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ ได้ประชุมร่วม
State Railway of Thailand Training
กับฝ่าย/ส�ำนักงาน ทีน่ ำ� เสนอโครงการ/
Center held meetings with sections/
หลักสูตร ได้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์
offices that propose projects/courses
ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา
in order to analyze the requirements
บุคลากรตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร
in development training of personnel
ความจ�ำเป็นในงาน และความสามารถ
in accordance with the organization’s
(Competency) ที่เกี่ยวข้องกับการ
strategic plans, and requirements in
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาจัดท�ำแผน
work and competency related to
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ
work. The meetings to determine State
จ�ำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 5 มิถุนายน
Railway of Thailand’s human resource
2563, 19 มิถนุ ายน 2563, 3 กรกฎาคม
development plan were held three
2563 ตามล�ำดับ และหลังจากนัน้ ได้จดั
times on 5 June 2020, 9 June 2020
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�ำ
and 3 July 2020 respectively. After that,
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในวันที่
a workshop on preparing of human
21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรม
resource development plan was held
รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญ
on 21-22 September 2020 at Rama
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรและ
Gardens Hotel, Bangkok. Dr. Chatchawal
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร
Orawongsuphathat, human resource
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
management development trainer
บริษทั โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิง่ แอนด์
and advisor of Professional Training
คอนซัลแทนซี่ จ�ำกัด ให้มาเป็นวิทยากร
and Consultancy Company Limited
บรรยาย และท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
was invited to be the speaker and
ตัวแทนของฝ่าย/ส�ำนักงาน เพื่อสร้าง
participated in activities with
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานของการพั ฒ นา
representatives of sections/offices. The
บุคลากรในภาพรวมขององค์กร ร่วมกัน
workshop was to build understanding
วิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
about basic of overall human resource
พัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
development; analyze requirements
แผนกลยุทธ์ขององค์กร ความจ�ำเป็นในงาน
in personnel development training
และความสามารถ (Competency)
in accordance with visions, missions
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รูปภาพ : เว็บไซต์ระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

and strategic plans of the organization
including requirements in work and
competency related to work;
understanding about the framework
and ways in preparing projects/courses
systematically and completely
according to the guidelines of State
Railway of Thailand Training Center
both for public trainings and in-house
trainings; learn about methods in
preparing scope of project’/course’
titles; practice conducting trainings/
seminars both public trainings and
in-house trainings; provide guidelines
in selecting development techniques
according to 70:20:10 approach; and
how to evaluate and follow up after
trainings and seminars.

2. การพัฒนาระบบฝึกอบรม
1) โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม
ออนไลน์ (e-Training)
		 ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟมีภารกิจ
หลักในการให้ความรู้ และฝึก
อบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ให้มีทักษะในการท�ำงานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ แต่ เ นื่ อ งจาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระ
ทบต่ อ การฝึ ก อบรมระบบ
ห้องเรียน (Classroom Training)
ในปั จ จุ บั น ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรม
การรถไฟจึงเห็นความส�ำคัญของ

2. The Development of Training
System
1)

e-Training Development Project
State Railway of Thailand
Training Center’s main mission is
to educate and train personnel
to have skills required in order
to work effectively. However,
classroom trainings were
effected by trends of changes in technologies in the present and coronavirus pandemic
or COVID-19. Therefore, State
Railway of Thailand Training
Center saw the important of
using technology in training
through the development of

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

279

ORGANIZATION DEVELOPMENT AND INTEGRATED
CONNECTION MANAGEMENT

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เข้าใจ
กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดท�ำ
โครงการ/หลักสูตร ทั้งที่เป็น Public
Training และ In-House Training
อย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามแนว
ปฏิ บั ติ ข องศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมการรถไฟ
เรียนรู้แนวทางการจัดท�ำกรอบหัวข้อ
โครงการ/หลั ก สู ต ร การฝึ ก อบรม/
สัมมนาทัง้ ทีเ่ ป็นแบบ Public Training
หรือ In-House Training รวมทั้ง
แนวทางการเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก าร
พั ฒ นาตามแนว 70:20:10 วิ ธี ก าร
ประเมิ น ผลและติ ด ตามผลหลั ง จาก
ฝึกอบรมสัมมนาเสร็จสิ้น

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมผ่านการพัฒนา
ระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเรียนรู้ในอนาคต ที่มุ่งไปสู่ระบบการเรียนรู้
ด้วยวิธกี ารและสือ่ แบบผสมผสาน (Blended Learning)
สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น สามารถรองรับจ�ำนวน ผู้เข้ารับการอบรมได้
มากกว่าระบบห้องเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
ความยืดหยุน่ สูง สามารถจัดตารางการอบรมทีเ่ หมาะสม
กับผู้อบรมแต่ละคนได้ การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และ
แบบทดสอบท�ำได้สะดวกโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลา
สถานที่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
และประหยัดงบประมาณของการรถไฟฯ ในระยะยาว
เป็นช่องทางส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ซึง่ กัน
และกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคูไ่ ปกับการรับความ
รู้จากภายนอก น�ำไปสู่การพัฒนาฐานความรู้หรือทุน
ปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนือ่ ง สนับสนุนให้การรถไฟฯ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization
หรือ LO) อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
การรถไฟฯ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำ
ไปสู่การ “เป็นผูใ้ ห้บริการระบบรางของรัฐทีด่ ที สี่ ดุ ใน
อาเซียน ในปี 2570” ตามวิสัยทัศน์ของการรถไฟฯ

online training (e-Training) to be in line with future
learning trends which aim for blended learning that
enhance the way of learning and attract learners
better. Training via internet provides more learning
channels and can support more learners than classroom
trainings. It is also a modern learning method that is
flexible and able to arrange training schedules that
suit each learners. Access to learning content and test
can be done with convenient without the limitations
of time and place. It does not affect the practice of
responsible duties and save State Railway of Thailand’s
budget in the long run. It is an important channel that
foster knowledge sharing among personnel in the
organization along with obtaining knowledge from
outside of the organization which lead to continued
development of basic knowledge or the organization’s
resources of knowledge. It helps support State Railway
of Thailand to be a learning organization or LO which
would lead to sustainable development of personnel’s
capability. It is also an important factor that will lead to
State Railway of Thailand’s vision of being “the best
state-owned rail system operator inASEAN in 2027.”

ดังนั้นจึงได้ด�ำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ Therefore, procurement of e-Training development was processed
(e-Training) และจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ จ�ำนวน 3 and three online training courses were conducted as follows:
วิชา คือ
1. Risk and basic internal control management
1. การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในขัน้ พืน้ ฐาน
2. English for providing services
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
3. Strengthen understanding on policies and guidelines
3. การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งแนวนโยบายและแนว
in IT security
ปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
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Infrastructure Development of
Training Tools

1. ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟได้ปรับปรุงห้อง 1. State Railway of Thailand Training Center
ฝึกอบรม และจัดซื้ออุปกรณ์ส�ำหรับใช้
had renovated training rooms and
ในการฝึกอบรม เพื่อใช้อ�ำนวยความ
procured equipment that will be used
สะดวกและใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรม
in trainings to provide convenience and
จ�ำนวน 5 ห้อง ได้แก่ 1. ห้อง Driving
used as media in trainings in the number
Simulator 2. ห้อง Safety Education
of five rooms as follows: 1. Driving
Simulator Room 2. Safety Education
Center 3. ห้อง Civil Engineering 4. ห้อง
Center Room 3. Civil Engineering Room
Signalling & Telecommunication
4. Signalling & Telecommunication
5. ห้อง Lecture Room
Room 5. Lecture Room

รูปภาพ : จอระบบสื่อการเรียนการสอน
Image: Learning Media Monitor

รูปภาพ : ห้อง Driving Simulator
Image: Driving Simulator Room
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การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
อุปกรณ์การฝึกอบรม

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก The Collaboration with Third-party Organization Building
1. ความร่วมมือหว่าง การรถไฟฯ และ สจล. เพื่อ
ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟและโรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนัก งานศูน ย์ฝึก อบรมการรถไฟ
เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์
สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ในการพัฒนาและยกระดับ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ที่ จ ะผลิ ต บุ ค ลากรในระดั บ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
รองรับกับเทคโนโลยีระบบรางสมัยใหม่ อีกทั้ง
การขยายตัวของโครงการระบบรางที่จะเชื่อมต่อ
ไปยั ง ภู มิ ภ าค และมี ผู ้ ป ระกอบการระบบราง
ที่หลากหลาย ของประเทศไทยในอนาคต

รูปภาพ : ประชุมระหว่าง รฟท. และ สจล.
Image: The Meeting between SRT and KMITL
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1. Collaboration between State Railway of Thailand and King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) to enhance
State Railway of Thailand Training Center and Railway Technical
School.
On June 1, 2020, Governor of State Railway of Thailand together
with board members and employees of State Railway of Thailand
Training Center participated in a conference between State Railway of
Thailand and King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
leading by Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat, the president of KMITL.
The collaboration will help develop and enhance Railway Technical
School to increase its capability in producing personnel on the level
of expertise that correspond with modern rail system technology;
and the expansion of rail system project that will connect to regions
of Thailand in the future including the having of several rail system
operators in the future.

in order to be in line with Vocational Education Standard
Criteria in the level of High Vocational Certificate as required
by Ministry of Education.

รูปภาพ : ประชุมระหว่าง ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ สจล. และ มจพ.
Image: The Meeting among SRT, KMITL and KMUTNB

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

283

ORGANIZATION DEVELOPMENT AND INTEGRATED
CONNECTION MANAGEMENT

2. ความร่วมมือระหว่าง การรถไฟฯ สจล. และ มจพ. เพื่อ 2. Collaboration between State Railway of Thailand, King
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิศกรรมรถไฟ
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
(KMUTNB) to develop courses for Railway Technical School
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558
In the improvement of courses and development of High
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟได้เรียนเชิญ
Vocational Certificate (Voc. Cert.) Curriculum B.E. 2558
คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
(2015) on August 6, 2020, State Railway of Thailand Training
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.วันวิสา
Center invited faculty members of Engineering Faculty of King
ชัชวงษ์ และ อ.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ และคณาจารย์จากคณะ
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) which
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
include Asst.Prof.Dr.Vanvisa Chutchavong and Lecturer
พระนครเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก รองคณบดี
Thanavit Anuwongpinit and faculty members from
ด้านวิชาการ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม ผศ.ดร.เอกรินทร์
Engineering Faculty of King Mongkut’s University of
พงพินิจธนา ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธ์ ร่วมหารือปรับปรุงและ
Technology North Bangkok (KMUTNB) which include Asst.
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
Prof.Dr.Piyorose Promdirek, Associate Dean for Academic
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่กระทรวง
Affairs; Asst.Prof.Dr.Sittisak Jamnam; Asst.Prof.Dr.Ekkarin
ศึกษาธิการก�ำหนด เพือ่ ให้หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบสนอง
Phongphinittana; Asst.Prof.Dr.Kittichai Fukpun to a participate
การพัฒนาศักยภาพแรงงานระดับช่างเทคนิครองรับความ
in a conference on course improvement and development
ต้องการของอุตสาหกรรมระบบรางทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
INCREASE REVENUE REDUCE EXPENSES

ผลการด�ำเนินงานด้านการโดยสาร
ปีงบประมาณ 2563

The Performance of Passenger Service in the
Fiscal Year 2020

จ�ำนวนผู้โดยสาร (คน)
No. of Passengers (person)

กิโลเมตรผู้โดยสาร (คน/กม.)
Passenger-Kilometers (person/km)

รายได้การโดยสาร (บาท)
Passenger Revenue (Baht)

26,238,080

4,050,165,350

2,625,210,370

จ�ำนวนของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2563 (เบื้องต้น)
มีจ�ำนวนผู้โดยสาร 26.20 ล้านคน, กิโลเมตรผู้โดยสาร
4,050.16 ล้านคน/กม. และมีรายได้การโดยสาร 2,625.21
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

The number of passengers in the fiscal year 2020 (initially)
is 26.20 million passengers with passenger kilometers of
4,050.16 million passengers/km and passenger revenue of
2,625.21 million Baht and was divided into:

ด้านการโดยสารเชิงพาณิชย์ มีจำ� นวนผูโ้ ดยสาร 7.60 ล้านคน, The Commercial Service: 7.60 million passengers,
กิโลเมตรผู้โดยสาร 3,038.19 ล้านคน/กม. และมีรายได้ passenger-kilometer of 3,038.19 million passenger/km
การโดยสาร 2,418.19 ล้านบาท
and passenger revenue of 2,418.19 million Baht
ด้านการโดยสารเชิงสังคม มีจำ� นวนผูโ้ ดยสาร 18.63 ล้านคน, The Public Service Obligation Service: 18.63 million
กิโลเมตรผู้โดยสาร 1,011.97 ล้านคน/กม. และมีรายได้ passengers, passenger-kilometer of 1,011.97 million
การโดยสาร 207.02 ล้านบาท
passenger/km and passenger revenue of 207.02 million Baht

การโดยสารเชิงพาณิชย์

Commercial Service

ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้มี
มาตรการคุมเข้มในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนเดินทาง
ค่อนข้างบางตา แต่ยงั คงมีการเดินทางเฉพาะกลุม่ คนท�ำงานประจ�ำ

In the fiscal year 2020 starting from March 2020, many provinces
issued strict control measures due to COVID-19 pandemic. This
measure significantly resulted in lower travelling among the
population. However, full-time workers and people who need
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การรถไฟฯ มีความจ�ำเป็นในการประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์
และเชิ ง สั ง คม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ป ระกาศห้ า มเข้ า พื้ น ที่ แ ละ
งดเดินขบวนรถโดยสารตามประกาศเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเป็นการ
ควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้
พระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

to travel between provinces were still travelling. For the trains
that still operated, State Railway of Thailand issued strict travel
safety measures. The measure emphasized on requiring officials
and passengers to comply with infection control and prevention
measure, passenger screening measure both before and after
travelling at stations across the country. It also emphasized
on social distancing measure for commercial passenger trains
which restrict the number of tickets sold in order to keep safe
distancing to prevent transmission inside the trains. There was
also communication on how to wear surgical masks and apply
hand sanitizer correctly in order to be aware of safety for oneself
and for the public.
It was necessary for State Railway of Thailand to halt commercial
passenger trains and public service obligation passenger trains
in the areas of provinces under lockdown and suspend running
passenger trains in line with curfew hours. This was to control,
to prevent, and to decrease the risk of spreading COVID-19
pursuant to cabinet resolution that has issued Emergency Decree
on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 (2005)
and policies of Ministry of Transport.

การจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
อย่างรุนแรง ได้มีการจ�ำกัดการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ
50 ของจ�ำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจ�ำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว
จะไม่จำ� หน่ายตัว๋ อีก รวมทัง้ ตัว๋ ไม่มที นี่ งั่ (ตัว๋ ยืน) จนกว่าสถานการณ์ Ticket selling during severe pandemic were restricted to
50 percent of the total seats. After every seat was occupied,
จะคลี่คลาย
tickets would no longer be sold until the situation improved.

การรถไฟฯ มีขบวนรถบริการเชิงพาณิชย์ให้บริการประจ�ำ จ�ำนวน
84 ขบวนต่อวัน (ไป-กลับ) และจากสถานการแพร่ระบาดของ State Railway of Thailand has 84 commercial passenger trains
เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถบริการเชิง per day (roundtrip). Due to COVID-19 pandemic, it has suspended
running of commercial passenger trains in the fiscal year 2020
พาณิชย์ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. เดือนมีนาคม งดเดินขบวนรถจ�ำนวน 24 ขบวนต่อวัน (ไปกลับ) รวมทั้งขบวนรถจักรไอน�้ำที่ให้บริการในวันสถาปนา
กิจการรถไฟ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 จ�ำนวน 2 ขบวน
(ไป-กลับ)

as follows:

1. In March, 24 trains were suspended per day (roundtrip) including
2 steam locomotive trains (roundtrip) that operate on the
occasion of the SRT establishment day on March 26, 2020.
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และคนทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ในส่วนของขบวนรถ
ทีย่ งั คงมีให้บริการ การรถไฟฯ ได้คมุ เข้มมาตรการความปลอดภัย
ในการเดินทาง โดยเน้นย�้ำให้พนักงานและผู้โดยสารปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มาตรการคัดกรอง
ผูโ้ ดยสารทัง้ ก่อนและหลังการเดินทางตามสถานีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ
และมาตรการ Social Distancing กับขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์
(ขบวนรถทีม่ กี ารส�ำรองทีน่ งั่ ) โดยการจ�ำกัดการขายตัว๋ เพือ่ ให้มี
ระยะห่างที่ปลอดภัยต่อการแพร่ก ระจายเชื้ อ ในขบวนรถไฟ
มีการประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือ
อย่างถูกต้อง เพือ่ ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม

2. เดือนเมษายน งดเดินขบวนรถเพิม่ อีก จ�ำนวน 58 ขบวนต่อวัน
(ไป-กลับ) เหลือขบวนรถให้บริการจ�ำนวน 2 ขบวน
3. เดือนพฤษภาคม งดเดินขบวนรถทีใ่ ห้บริการประจ�ำเพิม่ อีก 2 ขบวน
รวมเป็น 84 ขบวน และมีการเปิดขบวนรถพิเศษโดยสารให้
บริการในทางสายหลักเส้นทางละ 2 ขบวน รวมเป็น 8 ขบวน
ต่อมาในเส้นทางสายใต้มหี ลายจังหวัดมีการประกาศห้ามมีการ
เดินทางเข้า-ออก จึงมีการงดเดินขบวนรถพิเศษโดยสารทีเ่ ปิด
ให้บริการ 2 ขบวน ท�ำให้เมือ่ ถึงสิน้ เดือนพฤษภาคมมีขบวนรถ
ให้บริการจ�ำนวน 6 ขบวน
4. เดือนมิถนุ ายน สถานการณ์โดยทัว่ ไปเริม่ คลีค่ ลาย และกลับมา
เปิดให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มอีกจ�ำนวน 20 ขบวน
ท�ำให้ในเดือนมิถนุ ายนมีขบวนรถให้บริการทัง้ หมด 26 ขบวน
5. เดือนกรกฎาคม มีการเปิดเดินขบวนรถทีใ่ ห้บริการประจ�ำเพิม่ ขึน้
อีก 40 ขบวน และประกาศยกเลิกขบวนรถพิเศษโดยสารจ�ำนวน
6 ขบวน ท�ำให้ในเดือนกรกฎาคมมีขบวนรถให้บริการทัง้ หมด
60 ขบวน
6. เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน มีขบวนรถให้บริการประจ�ำ
ทัง้ หมด 60 ขบวนต่อวัน (ไป-กลับ) ได้แก่
• สายเหนือ จ�ำนวน 14 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ 4 ขบวน,
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง 2 ขบวน, ขบวนรถด่วน 2 ขบวน
และขบวนรถเร็ว 6 ขบวน
• สายตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 20 ขบวน ได้แก่ ขบวน
รถด่วนพิเศษ 4 ขบวน, ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง 2 ขบวน,
ขบวนรถด่วน 2 ขบวน, ขบวนรถด่วนดีเซลราง 4 ขบวน และ
ขบวนรถเร็ว 8 ขบวน
• สายใต้ จ�ำนวน 24 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ 4 ขบวน,
ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง 4 ขบวน, ขบวนรถด่วน 4 ขบวน,
ขบวนรถเร็ว 6 ขบวน และขบวนรถน�ำเทีย่ ว 6 ขบวน
• สายตะวันออก จ�ำนวน 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพิเศษโดยสาร

การโดยสารเชิงสังคม
การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการรถโดยสารเชิงสังคมจ�ำนวนทั้งสิ้น
152 ขบวนต่อวัน ในกลุ่มประเภทรถโดยสาร ได้แก่ รถธรรมดา
รถชานเมือง รถท้องถิน่ และรถรวม แต่เนือ่ งด้วยในปีงบประมาณ
2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในทุกทวีปทัว่ โลก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจทัว่ โลก การติดต่อสือ่ สาร
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2. In April, further 58 trains were suspended per day (roundtrip)
and only two trains operated.
3. In May, further 2 trains were suspended and 84 trains were
suspended in total. 2 special trains were provided in the each
main lines and there were 8 trains in total. After that, many
provinces issued lockdown along Southern Line, led to the
suspension of 2 special trains. At the end of May, there were
only 6 trains in operation.
4. In June, the overall situation had improved. So and
20 commercial passenger trains resumed the service. Thus,
26 trains operated in June.
5. In July, further 40 regularly trains resumed the service and
6 special trains were cancelled. Thus, 60 trains operated in July.
6. In August and September, 60 regularly trains operated per
day (roundtrip) as follows:
• Northern Line: 14 trains, they were 4 special express trains,
2 special express trains (diesel rail), 2 express trains, and
6 rapid trains.
• Northeastern Line: 20 trains, they were 4 special express
trains, 2 special express trains (diesel rail), 2 express trains,
and 8 rapid trains.
• Southern Line: 24 trains, they were 4 special express
trains, 4 special express trains (diesel rail), 4 express trains,
6 rapid trains, and 6 excursion trains.
• Eastern Line: 2 special trains.

Public Service Obligation Passenger
State Railway of Thailand has provided 152 public service
obligation passenger trains per day. In the category of public
service obligation passenger trains, there were ordinary trains,
Bangkok commuter trains, local commuter trains and mixed
trains. However, coronavirus 2019 (COVID-19) has affected world
economy in the fiscal year 2020. It interrupted international
contact among countries. Many countries issued
measures to control the spread of the virus such as nationwide
lockdown to control foreigners travelling in and out of the country,

ระหว่างวันที่ 7-27 เมษายน 2563
From April 7-27, 2020
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2563
From April 28-May 2, 2020
ระหว่างวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2563
From May 3-17, 2020
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563
From May 18-June 10, 2020
ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563-30 กันยายน 2563
From June 11-September 30, 2020

application of travel restrictions for its citizen and adoption
of social distancing measures. In Thailand, Thai government
declared an emergency situation in all areas of the Kingdom when
the number of cases increased. From March 26, 2020 onward,
the government announced temporary closure of places and
imposed a curfew to deal with the situation. Thai government
under the name of Center for the Administration of the Situation
due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus
issued measures to control and prevent the outbreak. The
measures required the citizen to practice social distancing
measures, requested of citizen cooperation in adjusting to a new
normal lifestyle, banned of inter-provincial travel, requested
cooperation from public and private sectors in changing their
work to work from home, ordered educational institutes to
hold online teaching, and ordered transport organizations to
decrease its service. If transport organizations provide passenger
transport services, such organizations must adopt social distancing
measures. State Railway of Thailand had adjusted passenger trains
in pursuant to such measure with details as follows:

เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�ำนวน 38 ขบวน
Operated 38 public service obligation passenger trains
เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�ำนวน 46 ขบวน
Operated 46 public service obligation passenger trains
เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�ำนวน 30 ขบวน
Operated 30 public service obligation passenger trains
เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�ำนวน 60 ขบวน
Operated 60 public service obligation passenger trains
เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคมครบทั้ง 152 ขบวน
Operated all 152 public service obligation passenger trains

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ระหว่างประเทศหยุดชะงัก โดยประเทศต่าง ๆ ได้ดำ� เนินการก�ำหนด
มาตรการเพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส เช่น การปิด
ประเทศเพือ่ ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนชาวต่างชาติ
การควบคุมการเดินทางของประชากรในประเทศ ก�ำหนดให้มกี าร
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส�ำหรับประเทศไทย
เมือ่ ปรากฏมีผตู้ ดิ เชือ้ ในประเทศไทยจ�ำนวนเพิม่ สูงขึน้ รัฐบาลไทย
ได้มปี ระกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องทีท่ วั่ ราชอาณาจักร
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มีประกาศปิดสถานที่
ต่าง ๆ ชัว่ คราว และได้ประกาศเคอร์ฟวิ เพือ่ รับมือกับสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ รัฐบาลไทยโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำ� หนดมาตรการเพือ่ ควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดฯ เช่น ก�ำหนดให้ประชาชนต้องมีการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขอความร่วมมือให้
ประชาชนปรับรูปแบบการด�ำรงชีวิตของเป็นรูปแบบวิถีใหม่
New normal งดการเดินทางข้ามจังหวัด ขอความร่วมมือให้
ภาคส่วนราชการและเอกชนปรับรูปแบบท�ำงานของพนักงานให้
ท�ำงานที่บ้าน (Work from Home) ให้สถาบันการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้หน่วยงานด้านการคมนาคมขนส่ง
ปรับลดการให้บริการคมนาคม และหากมีการให้บริการด้านการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึง่ การรถไฟฯ
ได้ปรับปรุงการเดินขบวนรถโดยสารเพื่อให้สอดคล้องในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากการปรับปรุงการเดินขบวนรถในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่
ระบาด และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผลการ
ด�ำเนินงานด้านการโดยสารเชิงสังคมในปีงบประมาณ 2563
ลดลงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าแม้
ปัจจุบนั ประเทศไทยจะมีการผ่อนคลายมาตรการเพือ่ คุมการแพร่
ระบาดของโรคของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว
แต่ประชาชนในประเทศมีการใช้บริการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ลดลง แต่หนั มาใช้รถโดยสารส่วนบุคคลมากขึน้ รวมทัง้ ประชาชน
มี ค วามนิ ย มใช้ บ ริ ก ารสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ในช่ อ งทางการขนส่ ง
ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น แทนการเดิ น ทางไปซื้ อ สิ น ค้ า ด้ ว ยตั ว เอง
จากพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานด้านการโดยสารในปีงบประมาณ 2564 ลดลง
กว่าในอดีต อย่างไรก็ตามเพือ่ รักษาฐานลูกค้าผูใ้ ช้บริการโดยสาร
เชิงสังคมที่เดินทางกับรถไฟเป็นประจ�ำ ในปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายบริการโดยสารได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้
บริการบัตรโดยสารรายเดือน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ เมื่อวันที่
19-20 สิงหาคม 2563 และสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 23
กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้
และเพิ่มจ�ำนวนการใช้บัตรโดยสารรายเดือนให้มากขึ้น

The adjustment of train schedule during outbreak control period
and the occurring economic results caused public service
obligation performance in the fiscal year 2020 to decrease lower
than the goal that expected. Furthermore, though Thailand has
eased measures controlling coronavirus 2019 (COVID-19), but the
use of public transportation by the citizen still decreased and
they preferred using personal cars. People also favored online
shopping applications with parcel delivery services instead of
shopping at physical stores. The changes of travel behavior
have affected passenger performance in the fiscal year 2021
to decrease lower than the past. However, Passenger Service
Department held a campaign to encourage the using of monthly
ticket at Bangkok Railway Station during August 19 - 20, 2020
and at Wongwian Yai Railway Station on September 23, 2020 in
order to retain customer base that regularly travel by train using
public service obligation in the fiscal year 2020. The campaign was
to publicize and increase the number of monthly ticket users.

กิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock Door)
ประจ�ำปีงบฯ 2563

Knock Door Proactive Marketing Activity of the
fiscal year 2020

วัตถุประสงค์
เพื่อด�ำเนินการทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดเชิงรุก
ในการรณรงค์ เ พิ่ ม ยอดผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร (บั ต รโดยสารรายเดื อ น)
สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อการรถไฟฯ โดยการส�ำรวจ
ศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สถานการณ์
ทางการตลาดของการรถไฟฯ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์
และจัดท�ำแผนงานในอนาคต และการจัดกิจกรรมสัมมนานอก
สถานที่ในรูปแบบสัมมนาเชิงวิชาการ และสันทนาการเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ เสริมสร้างความเข้าใจหารือถึงปัญหาอุปสรรค
โอกาส และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปฏิบตั ริ ะหว่างพนักงาน
การรถไฟฯ และผู้ใช้บริการ

Objective
This activity is to market and use proactive marketing
communication in the campaign aiming at increasing the number
of passengers (monthly ticket); to build credibility and confident
toward State Railway of Thailand by surveying, studying, and
analyzing opinions of users and marketing situation of State
Railway of Thailand in order to analyze the data and prepare plans
in the future; to hold a public seminar in form of an academic
seminar and recreation activities to build relationship, increase
understanding, and discuss problems, obstacles, opportunities
and find solution guidelines for a better performance between
SRT’s officers and users/passengers.
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Target Group
Students, public and private agencies, and people
Goal of Activities
1. Participants and general public get to know about (monthly
ticket) goods/services, and current and future products of
State Railway of Thailand.
2. Advertise and publicize information about current and
future services of State Railway of Thailand

เป้าหมายการด�ำเนินกิจกรรม
1. ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมรูจ้ กั สินค้า/บริการ (บัตรโดยสารรายเดือน)
และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะด�ำเนินการในอนาคต
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการให้บริการต่าง ๆ
ของการรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่จะด�ำเนินการ
Key Performance Indicator
ในอนาคต
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
1. เชิงปริมาณ ก�ำหนดเป้าหมายมีผเู ขารวมกิจกรรมฯ รวม 2 ครัง้
จ�ำนวน 1,000 คน โดยต้องมีผู้เข้าร่วมฯ ไมนอยกวาร้อยละ
50 ของจํานวนเป้าหมายที่กําหนด
• ครั้งที่ 1 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) รวม 800 คน
แยกเป็นผูต้ อบแบบสอบถามผ่าน QR-Code จ�ำนวน 688
คน และลงทะเบียนในสมุดเยี่ยมชม จ�ำนวน 112 คน
• ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ รวม 200
คน แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ผ่าน QR-Code จ�ำนวน
112 คน และลงทะเบียนในสมุดเยี่ยมชม จ�ำนวน 88 คน
• สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมฯ รวม 2 ครัง้ มีเข้าร่วมกิจกรรมฯ
จ�ำนวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้

1. In the aspect of quantity: setting the goal of 1,000 participants
in the total of two times of the activity with participants of
at least 50 percent of the setting goal.
• The first activity holds at Bangkok Railway Station (Hua
Lamphong) in the total of 800 participants dividing into
688 participants answering questionnaires via QR-Code
and 112 participants registering in the guestbook.
• The second activity holds at Wongwian Yai Railway
Station in the total of 200 participants dividing into
112 participants answering questionnaires via QR-Code
and 88 participants registering in the guestbook.
• The performance conclusion of two times of the
activity: there were 1,000 participant which is 100
percent of goal.

2. เชิงเวลา ก�ำหนดเป้าหมายจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock
Door) ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 จ�ำนวน 2 ครั้ง
• สรุปผลการด�ำเนินกิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมการตลาด
เชิงรุกได้ครบจ�ำนวน 2 ครั้ง ตามเป้าหมายที่กำ� หนดไว้

2. In the aspect of time: setting the goal of arranging the Knock
Door proactive activity for the fiscal year 2020 two times.
• The performance conclusion of the activity: able to
arrange two times of proactive marketing

สถานที่จัดกิจกรรรม
ครั้งที่ 1 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
ครั้งที่ 2 ณ สถานีวงเวียนใหญ่

Venue

First activity: At Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)
Second activity: At Wongwian Yai Station
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กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป

รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรม คือ
การจัดบูธ นิทรรศการ เพือ่ ประชาสัมพันธ์แนะน�ำบริการ (บัตรโดยสาร
รายเดือน) และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแจกสือ่ สิง่ พิมพ์และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้สนใจหรือผู้ใช้บริการ

Format and type of the activity
Arranging of an exhibition booth to advertise and introduce the
(monthly ticket) service and products including handing out print
media and questionnaire to people who are interested and users.

ระยะเวลาด�ำเนินการ
จ�ำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2563

Period
2 Times:
First Time: August 19 - 20, 2020
Second Time: September 23, 2020

ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทัว่ ไป ได้รจู้ กั กับสินค้า/บริการ
(บัตรโดยสารรายเดือน) และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่การรถไฟฯ
ด�ำเนินการอยูในปัจจุบันและอนาคต
2. ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการให้บริการ
ต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ที่มีการด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อได้รับข้อมูลจากการจัดกิจกรรม หากมี
ความสนใจในสินค้า/บริการของการรถไฟฯ และตัดสินใจซื้อ
สินค้า/บริการ จะท�ำให้มีผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
4. น�ำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้
บริการทีไ่ ด้รบั มาวิเคราะห์และจัดท�ำแผนงานตลาดในอนาคต
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

Activity Results
1. Participants and general public get to know about (monthly
ticket) goods/services, and current and future products of
State Railway of Thailand.
2. Advertises and publicizes information about current and
future services of State Railway of Thailand for participants
and general public.
3. If participants interested in goods/services of State Railway
of Thailand when they received information from the activity
and decided to buy such goods/services, it will increase
the number of new users.
4. Bring back feedback, opinions and requirements from users
to analyze and prepare future marketing plans that match
the requirement of users.
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The Photos

The 1st Knock Door Proactive Marketing Activity of the Fiscal
Year 2020
At Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)
August 19 - 20, 2020
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รูปภาพการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock Door)
ที่สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563

รูปภาพการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2
การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock Door)
ที่สถานีวงเวียนใหญ่
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
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The Photos
The 2nd Knock Door Proactive Marketing Activity of the
Fiscal Year 2020
At Wongwian Yai Station
September 23, 2020

Locomotive and Rolling Stock Improvement and
Modification

1. โครงการดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้าก�ำลัง จ�ำนวน 8 คัน

1. The Modification Project of Eight Power Cars

การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับ กิจการร่วมค้า ไซโน
เจน-ปิ่นเพชร จ�ำกัด ด�ำเนินการดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้าก�ำลัง
จ�ำนวน 8 คัน ตามสัญญาเลขที่ พด.021/2559 เมื่อวันที่
16 มกราคม 2560 โดยมีก�ำหนดให้บริษัทส่งมอบงานภายใน
360 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั มอบรถจากการรถไฟฯ วงเงินรวม
ทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

The State Railway of Thailand (SRT) signed a contract with
joint venture Sinogen-Pin Petch Co., Ltd. to modify 8 power
cars according to the contract no. Pordor.021/2559 on January
16, 2017. The delivery date must be within 360 days after
the date that receive the cars from the State Railway of
Thailand and the total amount is Baht 100,000,000.

Objectives:
วัตถุประสงค์
It is to increase the efficiency of air-conditioned trains, to
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของขบวนรถโดยสารปรับอากาศ ลดการใช้
reduce energy consumption, to reduce pollution, to become
พลังงาน ลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ท�ำให้การเดินทาง
environmentally friendly, to provide better comfort for
ของผู้โดยสารในระยะทางไกลเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย
long-distance passenger, and to save fuel cost with the
ยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีแผน
intention to be used along with 95 improved passenger trains.
จะน�ำไปใช้งานร่วมกับรถโดยสารทีป่ รับปรุงจ�ำนวน 95 คัน
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การปรับปรุงและดัดแปลงรถจักรและล้อเลือ่ น

ผลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินการได้แบ่งงานเป็นงวด จ�ำนวน 4 งวด ผูร้ บั จ้าง
ส่งมอบที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 4 งวด โดยงาน
งวดที่ 1 จ�ำนวน 1 คัน ส่งมอบในปีงบประมาณ 2561
งวดที่ 2 และ 3 งวดละ 2 คันรวม 4 คัน ด�ำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2562 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
ส่งมอบจ�ำนวน 3 คัน ในวันที่ 23 กั น ยายน 2562
คณะกรรมการตรวจรับประชุมพิจารณาตรวจรับงวดสุดท้าย
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
2. โครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จ�ำนวน
36 คัน
ฝ่ายการพัสดุรายงานสรุปผลการวิจารณ์ครัง้ ที่ 1 เสนอต่อ
ผู้ว่าการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ปิ ระกาศวิจารณ์รา่ ง TOR ครัง้ ที่ 2

Performance:
The project is divided into four batches and the contractor has
to deliver 8 power cars. The first batch, 1 car was delivered in
the fiscal year 2018. The second and third batches, 4 cars were
delivered in the fiscal year 2019. The fourth batch (the last batch),
3 cars were delivered on September 23, 2019. The Inspection
Committee held a meeting on consideration of receiving the last
batch on March 27, 2020.
2. 36 GEA Diesel Electric Locomotives Maintenance Project
Stores Department reported the conclusion on the first review
to Governor of State Railway of Thailand on July 14, 2020.
The project is currently in the process of applying for an
announcement approval for the second review of the Terms of
Reference (TOR) draft.

3. โครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จ�ำนวน
21 คัน
ฝ่ายการพัสดุรายงานสรุปผลการวิจารณ์รา่ ง TOR ครัง้ ที่ 1
เสนอต่อผู้ว่าการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
น�ำร่าง TOR ขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม
2563-4 กันยายน 2563 ปัจจุบนั คณะกรรมการร่าง TOR
ได้จัดท�ำรายงานสรุปผลวิจารณ์ร่าง TOR เสนอผู้ว่าการ
รถไฟฯ

3. 21 HID Diesel Electric Locomotives Maintenance Project
Stores Department reported the conclusion on the first review of
the TOR draft to Governor of State Railway of Thailand on July 13,
2020. TOR draft was published for a second review from August
20 - September 4, 2020. Currently, TOR Drafting Committee has
conducted a report on the conclusion of TOR draft for proposing
to Governor of State Railway of Thailand.

4. โครงการซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง แดวู จ�ำนวน 36 คัน
ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาร่าง Specification
(ศูนย์ซ่อมรถดี เ ซลรางและรถปรั บ อากาศ จั ด ส่ ง ร่ า ง
Specification ให้ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาร่าง
TOR เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

4. 36 Daewoo Diesel Railcars Maintenance Project
Mechanical Engineering Center is in the process of considering
the draft of Specification (Diesel Railcar and Air-Conditioned
Carriage Repair Center submitted the draft of Specification to
Mechanical Engineering Center in order to consider the TOR draft
on June 5, 2020).
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5. Toilet System Upgrading Project (Toilet in Air-conditioned
Second Class Passenger coach to be Vacuum Toilet together with Installation of Sanitary Ware for 54 Coaches)
The committee considered the Bidding Results. Deputy
Governor of Locomotive and Rolling-Stock Business Cluster
concluded the results of bidding consideration. Stores
Department submitted the report and the Governor of State
Railway of Thailand approved the bidding results.

6. โครงการดัดแปลงรถโดยสาร จ�ำนวน 95 คัน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานเสนอ
ขอข้อคิดเห็นผูว้ า่ การรถไฟฯ หัวข้อพิจารณาด้าน TOR และ
การสรุปผลการพิจารณา, ผู้ว่าการรถไฟฯ บันทึกให้คณะ
อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา พิจารณา TOR เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นัดประชุมสรุปผลการพิจารณา
ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาผลการประกวด
ราคา

6. 95 Passenger Coaches Modification Project
The committee considered the Bidding Results and reported
the Bidding Results and requested the Governor of the State
Railway of Thailand to give an opinion on the TOR. The Governor
of the State Railway of Thailand assigned Subcommittee of
Law and Contract to consider the TOR on June 15, 2020 and
the conclusion meeting was set on September 29, 2020 to
consider the results of bidding.

7. โครงการดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้าก�ำลัง จ�ำนวน 12 คัน
ผวก. อนุมตั เิ ห็นชอบให้เผยแพร่รา่ ง TOR เมือ่ 30 มิถนุ ายน
2563 และก�ำหนดขึน้ วิจารณ์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563-14
สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการวิจารณ์
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุป
ผลการวิจารณ์ ครั้งที่ 1 เสนอ ผวก. เพื่อเสนอขึ้นวิจารณ์
ครั้งที่ 2 ต่อไป

7. 12 Bogie Power Vans (B.P.V.) Modification Project
The Governor of the State Railway of Thailand approved the
draft TOR on June 30, 2020 and the draft was published for
a review from July 13 - August 14, 2020. The Committee held
the conclusion meeting of the first review on September
1, 2020. The project is currently in the process of concluding
the first review to propose a request for the second review
to the Governor of State Railway of Thailand.

8. โครงการดัดแปลงปรับปรุงรถ JR Hokkaido จ�ำนวน 10 คัน
การรถไฟฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม
2562 ประชุ ม คณะกรรมการร่ า ง TOR ในวั น ที่ 28
พฤษภาคม 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ วิ จ ารณ์ ครั้ ง ที่ 3
คณะกรรมการสรุปผล และจัดท�ำรายงานเสนอ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการแก้ไขการก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และราคากลาง เพื่อพิจารณาข้อวิจารณ์ ครั้งที่ 4

8. 10 JR Hokkaido Modification Cars Project
The State Railway of Thailand appointed a committee for
Bidding Results Consideration and an Inspection Committee
on October 28, 2020. A TOR Drafting Committee on May 28,
2020 considered the third review. The committees concluded
and conducted the report. The project is currently under
drafting the scoring criteria and pricing for the fourth review.
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5. โครงการปรับปรุงระบบห้องน�้ำรถปรับอากาศชั้น 2 เป็น
ระบบสุญญากาศพร้อมติดตัง้ เครือ่ งสุขภัณฑ์ใหม่ จ�ำนวน
54 คัน
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน สรุปผลการ
พิจารณาการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการพัสดุ
เสนอรายงานผู้ว่าการรถไฟฯ เห็นชอบการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา

9. โครงการซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง JR-Hokkaido
จ�ำนวน 17 คัน
ประชุมร่วมระหว่าง ฝ่ายบริการโดยสาร กองการต่าง
ประเทศ และฝ่ายการช่างกล วันที่ 28 มีนาคม 2563
เรื่องแนวทางการด�ำเนินโครงการ โดยให้ฝ่ายบริการ
โดยสารจัดท�ำแผนการใช้รถ ว่ามีความต้องการหรือไม่
รวมถึงความคุม้ ค่าทางการตลาด เพือ่ เป็นแนวทางการ
ด�ำเนินโครงการฯ ต่อไป

9. 17 JR-Hokkaido Diesel Railcars Maintenance Project
The joint meeting between Passenger Service Department,
Foreign Affairs Division, and Mechanical Engineering
Department was held on March 28, 2020 to discuss the ways in
processing the project. Passenger Service Department was assigned
the responsibility in conducting usage plan whether there is any
requirements and the worthiness in terms of marketing which
would be guidelines on how to process the project.

10. ซ่ อ มหนั ก และดั ด แปลงรถโบกี้ สั ม ภาระ (บพห.)
จ�ำนวน 17 คัน และซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้
สัมภาระ (บพห.) จ�ำนวน 10 คัน รวม 27 คัน
ความคืบหน้าสรุปผลการวิจารณ์ร่าง TOR เรียบร้อย
แล้ว เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 หัวหน้าส�ำนักงานจัดหา
พัสดุซ่อมบ�ำรุง จัดท�ำรายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ
และขออนุมัติการประกวดราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม
2563 ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ เปิดซองประกวดราคา
แล้ว และคณะกรรมการฯ นัดประชุมเพื่อพิจารณาผล
ทางด้านเทคนิค ในวันที่ 29 กันยายน 2563

10. 27 Bogie Full Vans (B.F.V.) Overhaul and Modification Project
The draft TOR was reviewed and concluded on August 3, 2020.
Chief, Procurement Bureau (Rolling Stock Maintenance) conducted
a report for proposing to the Governor of the State Railway of
Thailand and applied for bidding approval on August 24, 2020.
The Committee opened bid envelopes and scheduled a meeting
on September 29, 2020 to consider technical results.

11. โครงการจัดหาและติดตั้ง ATP รถจักร จ�ำนวน
57 คัน
รายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ ขอความเห็นชอบ ร่าง
TOR วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (การวิจารณ์ครั้งที่ 2 ไม่มี
วิ จ ารณ์ ) และขออนุ มั ติ ก ารประกวดราคา ผวก.
เห็นชอบ ร่าง TOR และอนุมัติการประกวดราคาแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายการพัสดุด�ำเนินการประกวด
ราคา
12. โครงการจัดหาและติดตัง้ ATP รถดีเซลราง จ�ำนวน
117 คัน
ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR (1 มิถุนายน 2563)
โดยให้จัดท�ำร่างขอบเขตงานและราคากลางเพิ่มเติม
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11. Locomotives’ ATP Supply and Installation Project of
57 Locomotives
A report was submitted to the Governor of State Railway of
Thailand to request for draft TOR approval on August 7, 2020
(there was no review on the second review) and applied for
bidding approval. The Governor of State Railway of Thailand
approved the TOR draft and the bidding. The project is currently
under bidding process by Stores Department.
12. ATP Diesel Railcar Supply and Installation Project of 117 Cars
The result from a TOR Drafting Committee meeting (Dated on
June 1, 2020) indicated the requirement in conducting additional
draft TOR and pricing.

INCREASE FREIGHT TRANSPORT CAPACITY

1. โครงการติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ รักษาฐาน
ลูกค้าเก่า
ความคืบหน้าตามแผนงานร้อยละ 99.4 ต�่ำกว่า
แผนงานร้อยละ 0.6 ปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ แต่ในส่วนการตรวจเยีย่ ม
ลูกค้าไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ โดย
เจ้าหน้าทีข่ องฝ่ายฯ สามารถออกไปตรวจเยีย่ ม/ประชุม
กับลูกค้า จ�ำนวน 48 ครัง้ จาก 37 บริษทั จากแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 52 ครั้ง จาก 44 บริษัท

1. The Project of Operating Results Follow-Up for Customer Retention
The progress of the schedule is 99.4% which is lower than the schedule
for 0.6%. The number of freight transport met the expected goals.
However, customer visits could not be done according to the plan as
the officers of the division could visit/hold meetings with customers
48 times out of 37 companies (the original plan was 52 times out of
44 companies).

2. โครงการเพิม่ ปริมาณ/จ�ำนวนเทีย่ ววิง่ ระหว่าง ICD
ลาดกระบัง กับท่าเรือแหลมฉบัง
ความคืบหน้าตามแผนงานร้อยละ 100 โดยปัจจุบนั
มีการเดินรถคอนเทนเนอร์จากไอซีดลี าดกระบังไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบังสูงสุดวันละ 22 ขบวน ขบวนละ
32 บทต. (เฉลีย่ วันละ 16-17 ขบวนบรรทุก) และ
ในอนาคตมีแผนจะเพิม่ การเดินรถในวันพุธ-วันศุกร์
ไปเป็นวันละ 30 ขบวนบรรทุก
3. บริการสินค้ามีการขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์)
ในเส้นทางใหม่ จ�ำนวน 2 เส้นทาง ประกอบด้วย
• การขนส่งเม็ดพลาสติกในตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์)
เส้นทางระหว่างสถานีมาบตาพุด ถึง สถานีบา้ น
ป่าหวาย โดยเริม่ การขนส่งตัง้ แต่เดือนมกราคม
2563 มีปริมาณการขนส่งสินค้า 73,908 ตัน และ
รายได้การขนส่งสินค้า 11,557,650 บาท (ผลงาน
จริง 8 เดือน (มกราคม 2563-สิงหาคม 2563)
+ คาดการณ์ 1 เดือน (กันยายน 2563))
• การขนส่ ง เกลื อ อุ ต สาหกรรมในตู ้ สิ น ค้ า
(คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่างสถานีบา้ นกระโดน
ถึง สถานีมาบตาพุด โดยเริ่มการขนส่งตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณการขนส่งสินค้า
27,847 ตั น และรายได้ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า
4,834,220 บาท (ผลงานจริง 2 เดือน (กรกฎาคม
2563-สิงหาคม 2563) + คาดการณ์ 1 เดือน
(กันยายน 2563))

2. The Project in Increasing the Quantity/Number of Trains between
Lat Krabang ICD and Laem Chabang Port
The progress of the schedule is 100%. Currently, container wagons
operation from Lat Krabang ICD to Laem Chabang Port has 22 trains
per day at maximum. Each train has 32 BCF. (16-17 freight trains per
day on average). There is a plan to increase the number of trains
from Wednesday to Friday to 30 freight trains per day in the future.
3. Freight service with container transport in two new routes
comprising of:
• Transportation of plastic pallets in containers between Map Ta Phut
Station and Ban Pa Wai Station. The transportation started in
January 2020 with the freight quantity of 73,908 tons and gained
11,557,650 Baht of income. (Eight months of actual work (January
2020 to August 2020) + one month estimation (September 2020)
• Transportation of industrial salts in containers between Ban Kradon
Station and Map Ta Phut Station. The transportation started in
July 2020 with the freight quantity of 27,847 tons and gained
4,834,220 Baht of income. (Two months of actual work (July 2020
to August 2020) + one month estimation (September 2020)
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การเพิม่ ขีดความสามารถการขนส่งสินค้า

ผลการด�ำเนินงานการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2563
(ผลงานจริง 11 เดือน (ตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563) + คาดการณ์
1 เดือน กันยายน 2563))
ประเภทการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
Type of freight transport Railway

Operating Results of Rail Freight Transport of Fiscal Year
2020 (11 months of actual work (October 2019 to August
2020) + one month estimation (September 2020))

ผลงานจริง 11 เดือน (ต.ค. 62 – ส.ค. 63) + คาดการณ์ (ก.ย. 63)
(11 months of actual work (October 2019 to August 2020) + one month
estimation (September 2020)
ปริมาณ (พันตัน)
Quantity (Thousand Tons)

รายได้ (พันบาท)
Income (Thousand Baht)

ก๊าซแอลพีจี LPG gas

406.77

140,855.55

น�้ำมันดิบ Crude oil

1,016.07

397,428.44

ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน Petroleum products

342.13

127,952.37

ปูนซีเมนต์ผงและถุง Powdered and bagged cement

2,092.11

341,110.60

คอนเทนเนอร์ Containers

7,018.69

644,229.87

สินค้าอื่น ๆ Other Goods

149.69

40,612.05

11,025.47

1,692,188.89

รวม Total

TYPE OF RAIL FREIGHT TRANSPORT

ประเภทการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
1. คอนเทนเนอร์
1.1 การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ
		 Landbridge
• Landbridge สายยาว
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ
ต้นทางจากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่าน
ปาดังเบซาร์ ไปยังย่านขนส่งสินค้าพหลโยธิน, ICD
ลาดกระบัง และสถานีมาบตาพุด
• Landbridge สายสั้น
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ
ต้นทางจากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่าน
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1. Containers
1.1 Landbridge international container transport
• Short Landbridge
International container transport starting from a port
in Malaysia passing through Padang Besar Custom
House toward Phaholyothin Transportation Center,
Lat Krabang ICD and Map Ta Phut Station
• Short Landbridge
International container transport starting from a port
in Malaysia passing through Padang Besar Custom
House toward Hat Yai Junction, Thung Song Junction
and Ban Thung Pho
Junction
1.2 Cross-border container transport
Container transport of the route between Laem
Chabang Port and Nong Khai Station (Thailand) passing
through the 1st Thai-Lao Friendship Bridge (Nong Khai
Province) toward a container yard (CY) in Tha Na Laeng
(Lao PDR)
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1.3 Eastern line container transport
ปาดังเบซาร์ ไปยังสถานีชมุ ทางหาดใหญ่, สถานี
Container transport of the route between Lat Krabang
ชุมทางทุ่งสง และสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์
ICD-Laem Chabang Port, Map Ta Phut Station-Laem Chabang
1.2 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ผ่านแดน
Port, Map Ta Phut Station-Ban Pa Wai Station and Map Ta Phut
การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่าง
Station-Ban Kradon Station
ท่าเรือแหลมฉบัง ถึง สถานีหนองคาย(ประเทศไทย)
1.4 Container transport in form of charter train
ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 (จังหวัด
Container transport that customers wish to transport by
หนองคาย) ไปยัง CY ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)
trains that do not operate regularly in that route and pay
1.3 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) สายตะวันออก
freight rates for each train individually such as Thung Song
การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่าง
Junction/Ban Thung Pho Junction to Kantang route.
ICD ลาดกระบั ง -ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง , สถานี
1.5 General container transport
มาบตาพุด-ท่าเรือแหลมฉบัง, สถานีมาบตาพุดContainer transport by trains that has arranged operation
สถานีบ้านป่าหวาย และสถานีมาบตาพุด-สถานี
according to transportation plans of State Railway of
บ้านกระโดน
Thailand in the following routes: Train 555/556 between
1.4 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) รูปแบบเหมาขบวน
Laem Chabang Port-Nong Khai Station, Train 777/778
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) โดยลูกค้า
between Laem Chabang Port-Hat Yai Junction, the route
ที่ประสงค์จะท�ำการขนส่งไปกับขบวนที่ไม่มีเดิน
between Thanon Chira Junction and Mae Nam Station, the
ประจ�ำเส้นทาง และช�ำระค่าระวางเป็นรายขบวน
route between Tha Rua Noi Station/Tha Muang Railway Halt/
ยกตัวอย่างเส้นทางสถานีชมุ ทางทุง่ สง/สถานีชมุ ทาง
Sa Kosi Narai Station and Lat Krabang ICD, etc.
บ้านทุ่งโพธิ์-กันตัง เป็นต้น
1.5 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ทัว่ ไป
การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ไปกับขบวนทีม่ ี 2. Cement products
2.1 Bagged cement transportation
การจัดการเดินรถตามแผนการขนส่งของการรถไฟฯ
TPI Polene (Public) Company Limited between the origin
ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่ ขบวน 555/556 ระหว่าง ท่าเรือ
station of Hin Lap Station to Chiang Rak Noi Station, Lamphun
แหลมฉบัง-สถานีหนองคาย, ขบวน 777/778
Station, Nong Khon Kwang Station and Ubon Ratchathani
ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง-สถานีชมุ ทางหาดใหญ่,
Station
เส้ น ทางระหว่ า งสถานี ชุ ม ทางถนนจิ ร ะ-สถานี
2.2 Powdered cement transportation
แม่นำ�้ , เส้นทางระหว่างสถานีทา่ เรือน้อย/ทีห่ ยุดรถ
TPI Polene (Public) Company Limited between the origin
ท่าม่วง/สถานีสระโกสินารายณ์-ICD ลาดกระบัง
station of Hin Lap Station to Chiang Rak Noi Station, Preng
เป็นต้น
Station, Nong Khon Kwang Station, Lam Chi Station,
Huai Khayung Station, Bueng Phra Station, Lamphun Station,
2. ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
Na San Station and Khuan Niang Station
2.1 การขนส่งปูนซีเมนต์ถงุ
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานี
หินลับ ไปยัง สถานีเชียงรากน้อย, สถานีล�ำพูน,
สถานีหนองขอนกว้าง และสถานีอุบลราชธานี
2.2 การขนส่งปูนซีเมนต์ผง
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานี
หินลับ ไปยังสถานีเชียงรากน้อย, สถานีเปรง,
สถานีหนองขอนกว้าง, สถานีลำ� ชี, สถานีหว้ ยขยุง,
สถานีบึงพระ, สถานีล�ำพูน, สถานีนาสาร และ
สถานีควนเนียง

3. ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
3.1 การขนส่งน�ำ้ มันดิบ
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ำกัด ระหว่างต้นทาง
สถานีบงึ พระ ไปยังสถานีแม่นำ�้ , สถานีแหลมฉบัง
และสถานีมาบตาพุด
3.2 การขนส่งน�ำ้ มันทัว่ ไป
• บริษัท ปตท. น�ำ้ มันและการค้าปลีก จ�ำกัด
(มหาชน) ระหว่างต้นทางสถานีบา้ นป๊อกแป๊ก
ไปยังสถานีเชียงใหม่, สถานีพิษณุโลก และ
สถานีอุบลราชธานี
• บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ระหว่าง
ต้นทางสถานีบา้ นป๊อกแป๊ก ไปยังสถานีขอนแก่น
และสถานีนครล�ำปาง
• บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีบ้านป๊อกแป๊ก
ไปยังสถานีนครล�ำปาง
4. ก๊าซแอลพีจี
การขนส่งก๊าซแอลพีจี บริษัท ปตท. น�้ำมันและ
การค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างต้นทางสถานี
บางละมุง ไปยังสถานีนครสวรรค์ และสถานีสำ� ราญ
5. สินค้าอื่นๆ
• สินค้าทั่วไป หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้
สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ ได้แก่
วัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
เป็นต้น
• สินค้าราชการ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ
หน่วยงานภาครัฐ สามารถขนส่งหรือเคลือ่ นย้าย
ไปมาได้ ได้แก่ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร เป็นต้น
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3. Petroleum products
3.1 Crude Oil Transportation
PTTEP Siam Limited between the origin station of Bueng Phra
Station to Mae Nam Station, Laem Chabang Station and
Map Ta Phut Station
3.2 General Petroleum Transportation
• PTT Oil and Retail Business Public Company Limited between
the origin station of Ban Pok Paek Station to Chiang Mai
Station, Phitsanulok Station and Ubon Ratchathani Station
• Shell Company of Thailand Limited between the origin
station of Ban Pok Paek Station to Khon Kaen Station and
Nakhon Lampang Station
• Esso Standard Thailand Co., Ltd. between the origin station
of Ban Pok Paek Station to Nakhon Lampang Station
4. LPG gas
LPG gas transportation PTT Oil and Retail Business Public Company
Limited between the origin station of Bang Lamung Station to Nakhon
Sawan Station and Sam Ran Station
5. Other goods
• Examples of other goods transportation General goods refer to
physical products which can be transported or moved such as
construction materials of the double track railway construction
projects.
• Public goods refer to products that belong to government
agencies which can be transported or moved such as military
munitions.

Rescue Capability Enhancement

1. โครงการปรับปรุงรถปั้นจั่นเดิม หมายเลข 1

1. Crane No.1 Maintenance Project

การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับ กลุ่มกิจการค้าร่วม
เอ็ม.ยู.เอ็ม ด�ำเนินการซ่อมปรับปรุงดัดแปลงรถโบกีป้ น้ั จัน่ กล
หมายเลขที่ 1 จ�ำนวน 1 คัน ตามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.239/
งทป/63 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสัญญา
ด�ำเนินการปรับปรุง 180 วัน โดยปรับปรุงที่งานรถจักรธนบุรี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบรถจากการรถไฟฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น
14,886,332.20 บาท

INCREASE REVENUE REDUCE
EXPENSES

การเพิม่ ประสิทธิภาพการกูภ้ ยั

The State Railway of Thailand signed a contract No. PorZor.
WorJor.239/NgorThorPor/63 on November 14, 2020 with
M.U.M Joint Venture Group to maintain and modify Crane
No. 1. The contract period was 180 days after the date of
receiving the crane from State Railway of Thailand. The work
was performed at Thonburi Locomotive Depot. The total
amount was Baht 14,886,332.20.

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง

Objective:
To increase rescue capability in the case of derailment

ผลการด�ำเนินงาน
ผู้รับจ้างด�ำเนินการประกอบและติดตั้ง Hydraulic Motor &
Brake Unit Set ในเดือนกรกฎาคม 2563 ด�ำเนินการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ ขั้นสุดท้ายของรถปั้นจั่นในเดือนสิงหาคม 2563
และด�ำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กบั พนักงานการรถไฟฯ
ในเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาตรวจรับ
ของคณะกรรมการ

Performance:
The contractor assembled and installed Hydraulic Motor &
Brake Unit Set in July 2020, conducted the final system test
of the crane in August 2020, and provided usage training for
SRT officers in September 2020. The project is currently under
consideration of accepting by the Committee.
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2. โครงการจัดหารถโบกีป้ น้ั จัน่ ขนาดยก
ไม่ต�่ำกว่า 80 ตัน จ�ำนวน 3 คัน
การรถไฟฯ ลงนามในสัญญากับ บริษทั
จีเนียส ทราฟิค ซิสเต็ม จ�ำกัด ตามสัญญา
เลขที่ พด.002/2563 ลว. 14 กุมภาพันธ์
2563 เพือ่ จัดหารถโบกีป้ น้ั จัน่ ขนาดยก
ไม่ตำ�่ กว่า 80 ตัน จ�ำนวน 3 คัน รวมเป็น
เงินทัง้ สิน้ 798 ล้านบาท รวมภาษีมลู ค่า
เพิ่มแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนิน
การตามสัญญา (ก�ำหนดส่งมอบสิ่งของ
ภายใน 550 วัน) คาดว่าจะได้รับรถใน
เดือนกันยายน 2564
3. โครงการปรับปรุงรถปัน้ จัน่ เดิม
หมายเลข 1
ลงนามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.239/งทป./
63 ลว.14 พฤศจิกายน 2562 ผู้รับจ้าง
ด�ำเนินการปรับปรุงรถเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว รอการตรวจรั บ และหั ว หน้ า
ส�ำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ำรุงจัดท�ำ
การตรวจสอบการปรับลดค่าปรับเนือ่ งจาก
ความล่าช้าจากปัญหา Covid-19

2. 3 Bogie Cranes Procurement Project (Minimum Lifting Capacity of 80 Tons)
The State Railway of Thailand signed a contract with Genius Traffic System
Company Limited to procure 3 bogie cranes with minimum capacity of 80 tons.
The total amount was 798 million Baht including Value Added Tax. The project
is currently underway according to the contract (the item delivery time was
within 550 days) and expected to be received in September 2021.
3. The Existing Railway Crane No. 1 Maintenance Project
Contract No. PorZor.WorJor239/NgorThorPor/63 LorWor. was signed on November
14, 2019. The contractor completed the Maintenace of the crane. It is in the process
of waiting to be inspected. Chief, Procurement Bureau (Rolling Stock Maintenance)
issued verification on penalty reduction from the delay due to COVID-19.

การก่อสร้างโรงซ่อมบ�ำรุง

Depot Construction

1. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมหนักรถสินค้าทีย่ า่ นสถานีคลองสิบเก้า
จ�ำนวน 1 แห่ง
เสนอขออนุมตั กิ ารจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาและจัดการประกวดราคา (Tender Management :
TM) และแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ด�ำเนินการจ้าง (รองผูว้ า่ การฯ)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

1. Overhaul Depot Construction Project at Klong Sip Kaow
Station Yard
The report was submitted to get the approval to hire a
consultant in the preparation of bidding documents and
manage bidding (Tender Management: TM) including appointed
Engagement Committee (Deputy Governor) on July 8, 2020.
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3. โครงการก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรศรีราชา และอาคาร
ทีท่ ำ� การหน่วย 10 ลาดกระบัง
ฝ่ายการช่างกลจัดท�ำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มงาน งทป.
124/62/00 ย้ายที่ทำ� การหน่วย 10 ฉท. น�ำมารวมกับ
โครงการโรงซ่อมรถจักรศรีราชา เพือ่ รวมหน่วยซ่อมและ
หน่วยพนักงานรถจักรเข้าไว้ด้วยกัน และออกประกวด
ราคาในโครงการพร้อมกัน

3. Sriracha Locomotive Depot and Unit 10 Lat Krabang Office
Building Construction Project
Mechanical Engineering Department made changes to NgorThorPor.
124/62/00 portfolio on moving the ChaChoengSao Unit 10 Office
Building to be included in the Sriracha Locomotive Depot project.
This was to combine Repair Unit and and Locomotive Driver Unit,
and put out for bidding in the project at the same time.

4. โครงการก่อสร้างโรงรถโดยสารประเภทชุดพร้อม
เครือ่ งจักร บ้านพักพนักงาน ทีส่ พุ รรณบุรี
คณะกรรมการเสนอ การรถไฟฯ ประกาศลงวิจารณ์ ร่าง
TOR เมื่อ สิงหาคม 2563

4. Passenger Coach Depot with Machinery and Officials’ Lodging
Construction Project at Suphan Buri
The Committee proposed the State Railway of Thailand to
announce the draft TOR for review in August 2020.
รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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2. Kaeng Khoi Locomotive Depot Construction Project
2. โครงการสร้างโรงรถจักรแก่งคอย
Civil Engineer Department submitted a report to an Executive
ฝ่ายการช่างโยธาจัดท�ำรายงานเสนอ คกก. EX.COM
Committee informing the a complaint case and the Executive
ประเด็นมีผรู้ อ้ งเรียน โดย คกก. EX.COM ให้จดั ท�ำข้อมูล
Committee ordered SRT to prepare an additional information;
เพิ่มเติม
1. Examine and conclude the complaint;
1. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลประเด็นข้อร้องเรียน
2. Compare the draft announcement, and the draft bidding
2. จัดท�ำตารางเปรียบเทียบ TOR ร่างประกาศ และ
documents with the bidding documents (e-Bidding);
ร่างเอกสารประกวดราคา กับเอกสารประกวดราคา
3. Verify the complainer “Public Sector Corruption Monitor Group”
(e-Bidding)
whether they submit the issue to State Railway of Thailand;
3. ตรวจสอบผูร้ อ้ งเรียน “กลุม่ ประชาชนตรวจสอบทุจริต
4. Verify the complainer whether they follow Procurement
ภาครัฐ” ส่งเรื่องให้การรถไฟฯ หรือไม่
Regulations B.E. 2560
4. ตรวจสอบผูร้ อ้ งเรียนดังกล่าว ด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
5. Civil Engineer Department discussed the complaint with Legal
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 หรือไม่
Bureau as the main point on advantages and disadvantages. Later
5. ฝ่ายการช่างโยธาหารือร่วมกับส�ำนักงานอาณาบาล
on the Department sent the discussion letter to the Comptroller
ตามประเด็นข้อร้องเรียนเป็นสาระส�ำคัญ ส่งผลต่อ
General’s Department since May 13, 2020 about the complaint.
การได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ ซึ่งต่อมา ยธ. จัดท�ำ
The Comptroller General’s Department replied on July 15,
ข้อหารือต่อกรมบัญชีกลางแต่วันที่ 13 พฤษภาคม
2020 that the complaint would be under the State Railway
2563 ประเด็ น มี ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น และกรมบั ญ ชี ก ลาง
of Thailand’s discretion. The Civil Engineer Department then
ตอบกลับ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยให้เป็น
conducted a report proposing to the Governor of the State Railway
ดุลยพินิจของการรถไฟฯ ฝ่ายการช่างโยธาจึงจัดท�ำ
of Thailand and the Board of Commissioners to further approve
รายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ และคณะกรรมการ
of the engagement. Currently, the Civil Engineer Department sent
รถไฟฯ อนุมัติจ้างต่อไป ปัจจุบันฝ่ายการช่างโยธา
the discussion letter to the Comptroller General’s Department
จัดท�ำข้อหารือต่อกรมบัญชีกลาง ประเด็นการยื่น
about the joint ventures offer whether the offering can be done
ข้อเสนอของกิจการร่วมค้า สามารถยื่นข้อเสนอและ
and considered in August 2020.
พิจารณาได้หรือไม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563

การจัดหารถจักรและล้อเลือ่ นเพิม่ เติม

Additional Procurement of Locomotives and
Rolling Stocks

1. โครงการจัดหารถจักรดีเซล จ�ำนวน 50 คัน พร้อมอะไหล่
การรถไฟฯ ลงนามในสัญญากับกิจการร่วมค้าเอสเอฟอาร์ (เป็น
ร่วมมือกันระหว่างบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และบริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2563 วงเงินรวม 6,525 ล้านบาท จ่ายเงินงวดแรก 978.75
ล้านบาท (ร้อยละ 15) ในเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการผลิตรถจักร ฝ่ายการช่างกลนัดประชุมกับผู้ผลิต
(ผ่าน Zoom Meeting) เรื่องรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อการ
ผลิตรถจักร

1. 50 Diesel Locomotives with Spare Parts Procurement
Project
The State Railway of Thailand (SRT) signed a contract
with SFR Joint Venture (a collaboration between SanFoco
International Co., Ltd. and River Engineering Co., Ltd.) on
August 31, 2020 on the amount of Baht 6,525 million. The
first installment of Baht 978.75 million (15%) was paid in
September 2020. The project is currently in the process
of locomotive manufacturing. The Mechanical Engineering
Department scheduled a meeting with the manufacturer
(via Zoom Meeting) about technical specification in
manufacturing the locomotives.

2. โครงการเช่ารถจักรดีเซลไฟฟ้า จ�ำนวน 50 คัน พร้อมอะไหล่
ฝ่ายการช่างกล ศึกษารายละเอียดทางด้านเทคนิค ตามความ
ต้องการ การใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้า 30 คัน ฝ่ายบริการสินค้า,
รถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความ
สอดคล้องตามแผนแม่บทการติดตั้งระบบการเดินรถด้วย
ระบบไฟฟ้า
3. โครงการจัดหารถดีเซลรางจ�ำนวน 216 คันพร้อมอะไหล่
ฝ่ายการช่างกลได้จดั ท�ำรายละเอียดด้านเทคนิค และสืบราคา
เสนอฝ่ายบริการโดยสารแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริการ
โดยสารจัดท�ำรายละเอียดโครงการน�ำเสนอคณะกรรมการ MC
เพื่อเสนอ คกร. เพื่อขออนุมัติ ต่อไป
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2. 50 Diesel Electric Locomotives with Spare Parts Leasing
Project
The Mechanical Engineering Department studied
technical specifications according to the requirement in using
30 diesel locomotives of Freight Service Department and 20
diesel electric locomotives. The project is in the process of
considering the conformance to the installation of electrical
traffic operation system master plan.
3. 216 Diesel Railcars with Spare Parts Procurement Project
The Mechanical Engineering Department conducted technical
specifications and price survey, and proposed to Passenger
Service Department. The project is currently in the process
of preparing project specifications to propose to the MC
Committee then propose to Board of Commissioners to
apply for approval.

Engineering Department collaboratively prepared information
for proposing to Office of the National Economic and Social
Development Council under the topic of procurement of
bi-mode trains, and the changing of electrical power and
fuel power.

5. โครงการจัดหารถ บทต. จ�ำนวน 965 คัน พร้อมอะไหล่
คณะกรรมการรถไฟฯ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เห็นชอบ
โครงการ (ก�ำหนดให้ใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อน�ำมาประกอบภายในประเทศ) จัดท�ำรายงานขออนุมัติ
โครงการฯ เสนอกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขออนุมตั ิ 5. 965 Bogie Container Flat Wagons (BCF) with Spare Parts
Procurement Project
งบประมาณต่อไป ปัจจุบัน ส�ำนักงานนโยบายและแผนการ
Board of Commissioners approved (Dated on March 19,
ขนส่งและจราจร ขอข้อมูลรายละเอียดโครงการ แผนการจ่ายเงิน
2020) the project (ordered to use domestic spare parts and
กรอบการใช้วงเงิน น�ำไปใช้ในเส้นทางใด แผนก่อหนีส้ าธารณะ
international spare parts that be assembled in Thailand).
และการประกอบรถภายในประเทศมีการตรวจสอบมาตรฐาน
The report was prepared to apply the project to Ministry of
อย่างไร
Transport, the Office of the National Economic and Social
Development Council, and the Cabinet of Thailand to get
the budget approval. Currently, the Office of Transport
and Traffic Policy and Planning is requesting for project
specifications, payment plan, usage of budget ceiling, public
debt plans and methods in standard evaluation of the cars
assembled in the country.

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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4. โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ ส�ำหรับบริการเชิง 4. 184 Air-conditioned Diesel Railcars for Commercial
Service with Spare Parts Procurement Project
พาณิชย์ จ�ำนวน 184 คัน พร้อมอะไหล่
Board of Commissioners approved the project on January
คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติโครงการเมื่อ 16 มกราคม 2563
16, 2020. The Passenger Service Department prepared the
ฝ่ายบริการโดยสารจัดท�ำข้อมูล ขออนุมัติโครงการฯ เสนอ
documents to apply the project to Ministry of Transport, the
กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
Office of the National Economic and Social Development
สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
Council, and the Cabinet of Thailand to get the budget
โดยจัดซือ้ พร้อมกันไปในคราวเดียว ด้วยวิธกี ารประกวดราคา
approval and procurement methods at the same time. The
International Bidding วงเงิน 13,505,646 ล้านบาท (ราคา
Method of bidding is International Bidding with the amount
เฉลีย่ คันละ 77.500 ล้านบาท จ�ำนวน 184 คัน) โดยการรถไฟ
of Baht 13,505,646 million (184 cars with the average price
เป็นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ย แหล่งเงินกู้ และกระทรวงการคลังเป็น
of Baht 77.500 million per car). The State Railway of
ผู้ค�้ำประกัน (16 มกราคม 2563) ฝ่ายบริการโดยสารและ
Thailand was responsible for the cost and loan resources
ฝ่ายการช่างกล ร่วมจัดท�ำข้อมูล น�ำเสนอส�ำนักงานสภา
with Ministry of Finance as a guarantor (Dated on January
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวข้อ การซือ้ รถชนิด
16, 2020). Passenger Service Department and Mechanical
Bi-mode ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและน�ำ้ มัน

การจ้างทีป่ รึกษา

Consultant Hiring

1. แผนงานจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้
บริษทั เดินรถ ซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลือ่ น
การรถไฟฯ ได้ลงนามจ้าง บริษทั ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาการจัดตัง้ บริษทั เดินรถ
และบริษัทซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลื่อนของการรถไฟฯ
ตามสัญญาเลขที่ รฟ.ชก.0205/194/2562 ลงวันที่
12 ธันวาคม 2562 โดยที่ปรึกษาจะต้องเริ่มงานภายใน
วันที่ 2 มกราคม 2563 และจะต้องด�ำเนินการตามสัญญานี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 วงเงินรวม
ทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท โดยค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น
6 งวด

1. The Feasibility study in the Establishment of the Traffic and
Track and Rolling Stock Maintenance Company
The State Railway of Thailand hired PrimeStreet Consulting
(Thailand) Company Limited as an consultant for the
establishment of the traffic and Track and rolling-stock
maintenance company as the contract RorFor.KhorKor
0205/194/2562 dated on December 12, 2020. The consultant
was going to be on duty by January 2, 2020 and to be completed
by December 27, 2020 with the amount of Baht 30,000,000.00
which divided the payment into 6 installments.

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้ บริษทั ลูกตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

Objective:
To study the suitability to establish subsidiaries as per Cabinet
resolution on December 27, 2016

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานงวดที่ 1 Inception Report วันที่
16 มกราคม 2563 งานงวดที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2563
งานงวดที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งานงวดที่ 4 วันที่
28 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1
รายงาน Inception Report ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
งานงวดที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2563 และปัจจุบันอยู่
ระหว่างการจัดงานสัมมนาสร้างการมีสว่ นร่วม ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค

Performance:
The consultant submitted the first batch report, Inception
Report on January 16, 2020, the second batch on March 30,
2020, the third batch on June 30, 2020, and the fourth batch
on August 27, 2020. The Committee inspected and received
the first batch report, Inception Report on March 12, 2020 and
the second batch in July 2020. It is currently in the process of
holding a seminar engagement among executives, officials, and
employees in central and provincial administration.
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2. แผนงานจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาความเหมาะสมงานซ่อมบ�ำรุง 2. the Feasibility Study on Locomotives and Rolling Stocks
Maintenance, Detailed Design of the New Makkasan
รถจักรและล้อเลือ่ น ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)
Workshop, and Preparation of Bidding Documents
โรงงานมักกะสันแห่งใหม่ และจัดท�ำเอกสารประกวดราคา
Including Dismantling Plan.
พร้อมแผนการรือ้ ย้าย
On June 1, 2020, a document was prepared to propose the
1 มิถุนายน 2563 จัดท�ำเอกสารเสนอการรถไฟฯ พิจารณา
State Railway of Thailand to consider the cancellation of
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือกตาม มติที่ประชุม
the bidding by a selection method according to the meeting
คกก. และให้ใช้วิธีการประกวดราคาด้วย International
resolution of the Committee, and also requested to use the
Bidding ต่อมาคณะกรรมการฯ ประชุมร่าง TOR ว่าจ้าง
bidding method of International Bidding instead. Later on, the
ที่ปรึกษาและก�ำหนดราคากลางวันที่ 9 กันยายน 2563
draft TOR and focal price for hiring a consultant Committee
เพือ่ พิจารณาสรุปผลการประชุม พิจารณาวิธกี ารประกวดราคา
held a meeting on September 9, 2020 to consider a meeting
โดยการคัดเลือกเพื่อเร่งด�ำเนินงานให้ทันก�ำหนดการส่งมอบ
conclusion and the bidding by a selection method to speed
พื้นที่ ECC
up the project to be completed in time of the scheduled
delivery of the ECC area.
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1 ตุลาคม 2562 | October 1, 2019

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของ
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ
43 ปี โดยมี นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ
ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ถนนวั ฒ นธรรม กรุ ง เทพฯ และร่ ว ม
แสดงความยินดี สวพ.FM91 ครบรอบ
26 ปี โดยมี นางจิตต์ผ่องใส ศรีวังพล
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและ

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ที่
สถานีลพบุรี ประตูสอู่ ารยธรรม ศิลปกรรม
หลายสมั ย โดยปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ร อบ
สถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน
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จิตอาสาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ สวพ. office on Wattanatham road, Bangkok.
FM91 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ Then, SRT team have also taken the
The representatives of The State Railway
of Thailand (SRT) have congratulated
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)
on the occasion of the 43rd anniversary
of the BMTA establishment, which
have been welcomed by Mr. Surachai
Eamvachirasakul, BMTA director and
the management team at BMTA’s head

และการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด โดยมี นายฐากูร อินทรชม ผูอ้ ำ� นวย
การฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเดิ น รถ การรถไฟฯ
เป็นประธานในพิธี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เป็ น จุ ด ถ่ า ยรู ป เช็ ค อิ น
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และ
เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
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opportunity to congratulate FM91 Traffic
Pro Radio Station on the occasion of
the 26th Anniversary, which have been
welcomed by Mrs. Jitpongsai Sriwangpon,
the Human Resources Director and
Volunteer Relations at FM91’s head
office on Phaholyothin road, Bangkok.

The State Railway of Thailand (SRT)
launched a campaign, “Station Y” at
Lopburi railway station by renovating
the area around the station for the
purposes of local community and
tourism as Lopburi province is well
known as the gateway to a variety
of the ancient art and civilization.
The activity was presided over by Mr.
Takun Indarachome, Director of Traffic

3 ตุลาคม 2562 | October 3, 2019
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี โดยมีนางลัดดา ละออกุล ผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ เข้าอวยพร โดยมี
นายประภาศ คงเอียด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11
อาคารธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม on the occasion of SEPO’s 17th anniversaryof the SEPO
แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
establisment, which have been welcomed by Mr. Prapas

Kong-Ied, Director General of the State Enterprise Policy
Mrs. Ladda Laorkul, Director, Finance and Accounting Office (SEPO) at Kaew Wichian Meeting Room on 11th
Department, the State Railway of Thailand (SRT), floor, Small and Medium Enterprise Development Bank
congratulatedthe State Enterprise Policy Office (SEPO), of Thailand Building, Bangkok.

4 ตุลาคม 2562 | October 4, 2019
การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีบุรีรัมย์ เพื่อให้
สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลางการเรียนรูท้ างด้านสถาปัตยกรรม ประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ความโดดเด่น
ของแต่ละท้องถิ่น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะเป็นเมืองแห่งกีฬาระดับโลก
The State Railway of Thailand (SRT) launched a campaign, “Station
Y” at Buriram railway station. The station was renovated to be the
architectural and historical learning center of the local community, and was promoted under the concept of a World Sports City,
according to the government’s policy.
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Operation Department of SRT. The station was developed to be the local art
and culture learning center which would be an opportunity to increase the
number of tourists according to the government’s tourism policy.

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจจุดให้บริการ
รถรับส่งประชาชนและนักท่องเที่ยว City Transfer จากสถานีรถไฟบุรีรัมย์
ถึงบุรรี มั ย์นวิ คาสเซิล รับส่งประชาชนและนักท่องเทีย่ วชมงาน Moto GP 2019
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายฐากูร อินทรชม
ผู้อำ� นวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟฯ ให้การต้อนรับ
Mr. Takun Indarachome, Director of Traffic Operation Department, the
State Railway of Thailand (SRT) welcomed Mr. Chiwat Thongkamkoon,
Permanent Secretary, Ministry of Transport (MOT) during his visit to
Buriram province to check the City Transfer point, the shuttle service
from Buriram railway station to Buriram New Castle, for tourists who
attend Moto GP 2019 at Chang International Circuit.

6 ตุลาคม 2562 | October 6, 2019

หอภาพยนตร์ ประกาศขึ้ น ทะเบี ย น
ภาพยนตร์ เรือ่ งการเสด็จเลียบเมืองเหนือ
ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM
และภาพยนตร์เรื่อง ชมสยาม See Siam
ซึ่งถ่ายท�ำโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว
กรมรถไฟหลวง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562 เนือ่ งในวันอนุรกั ษ์ภาพยนตร์ไทย
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ณ โรงภาพยนต์ศรีศาลายา จังหวัดนครปฐม
โดยมีนายอิทธิพล คุณปลืม้ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงวั ฒ นธรรม ลงนามประกาศ
รั บ รองการขึ้ น ทะเบี ย น พร้ อ มนางสาว
ชณัญพัชร์ จารุพรธนาพัฒน์ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนการรถไฟฯ
สื่ อ มวลชน และแขกผู ้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว ม
ในพิธี
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The Film Archive (Public Organization)
has announced Royal Tour in Northern
Siam, the travelogue documentary: the
royal’s visit to the northern territory
and See Siam, the film which were shot
by the Film and News Department of
the State Railways, to be listed as a
National Film Heritage in 2019, on Thai
Movies Conservation Day at Sri Salaya
Theater, Nakhon Pathom. The registry
was certified by Mr. Itthiphol Kunplome,
Minister of Culture of Thailand and Ms.
Chananphach Jarupornthanaphat,
Public Relations Officer, on behalf of
SRT, and there were also media and
honorable guests attended the event.

การรถไฟฯ เปิ ด จองตั๋ ว ขบวนรถจั ก ร
ไอน�้ำ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เส้นทาง
กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ โดยนายเอกรัช
ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว รั ก ษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ
กล่าวว่า เนือ่ งในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 หรือ “วันปิยมหาราช” การรถไฟฯ
ได้จดั กิจกรรมเพือ่ แสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระองค์ ในฐานะที่ พ ระองค์ ท รง
พระราชทานกิจการรถไฟให้แ ก่ป วงชน Memorial Day, October 23 is available for the public to purchase. Mr. Eakkaruch
Sreearayunpong, Chief, Advertises Division and Acting chief, Public Relations
ชาวไทย

Center, said that the date of October 23 of every year is King Chulalongkorn (or
The ticket for the special trip on its Piyamaharaj) day. It is the Memorial Day for the passing of King Chulalongkorn,
steam locomotive from Bangkok to otherwise known as King Rama V. Therefore, SRT held this event to commemorate
Ayutthaya on King Chulalongkorn the King Chulalongkorn as the first railways were built in Thailand during his reign.

การรถไฟฯ จัดขบวนรถพิเศษนัง่ รถไฟลอยน�ำ้ ต้อนรับฤดูกาลท่องเทีย่ ว เส้นทาง
กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน
2562-มกราคม 2563 และจัดให้บริการตูโ้ ดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เริ่มเปิดจ�ำหน่ายตั๋ว
วันแรก 11 ตุลาคม 2562
The State Railway of Thailand has launched special holiday trains,
“Rodfai Loynam” (Floating Train) from Bangkok to Pa Sak Jolasid Dam
on Saturdays and Sundays from November 2019 until January 2020
which has also provided special carriages for passengers travelling in
groups. The bookings will open on October 11, 2019.
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8 ตุลาคม 2562 | October 8, 2019

9 ตุลาคม 2562 | October 9, 2019
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
The representatives of The State Railway of Thailand (SRT)
have congratulated the Office of Transport and Traffic Policy
and Planning (OTP) on the occasion of the 17th anniversary
of OTP establishment, which have been welcomed by
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง Mrs. Wilairat Sirisoponsilp, Deputy Director General at
ความยินดีส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Lobby on 1st floor, OTP’s head office on Petchaburi Road,
(สนข.) ครบรอบ 17 ปี โดยมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ Ratchathewi, Bangkok.

นายธนา ใจกล้า วิศวกรก�ำกับการกอง
บ�ำรุงทางเขตกรุงเทพ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดี กรมทางหลวงชนบท
ครบรอบ 17 ปี โดยมีนายมานพ สุสิงห์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้การ
ต้อนรับ ณ กรมทางหลวงชนบท ถนน
พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Mr.Thana Jaikla, Divisional Engineer, Department of Rural Roads at DRR’s
Bangkok Permanent Way Maintenance head office on Phaholyothin Road,
Division, the representative of The Bangkhen, Bangkok.
State Railway of Thailand (SRT) has
congratulated the Department of Rural
Roads (DRR) on the occasion of the
17th anniversary of DRR establishment,
which has been welcomed by Mr.
Manop Susing Deputy Director-General,

11 ตุลาคม 2562 | October 11, 2019
การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีชุมพรให้เป็นประตูสู่ทะเลใต้
เพื่อส่งเสริมให้สถานีรถไฟเป็นจุดเช็คอิน และศูนย์กลางแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมการ วัฒนปาน นายสถานีชุมพร
ตลอดจนคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานการรถไฟฯ และน้อง ๆ นักเรียน
โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนสหศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครัง้ นีก้ ว่า 250 คน
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Traffic Operation Department of SRT,
together with Mr. Samakan Wattanapan,
Chumphon Master Station, the
management team, and SRT staff.
This event was also attended by
more than 250 students from Saard
Paderm Wittaya School and Sahasuksa
School.

13 ตุลาคม 2562 | October 13, 2019

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ การรถไฟฯ เปิดเผยว่า ตามทีก่ ารรถไฟฯ
ได้ร่วมพิธีส่งรถไฟฟ้า 2 ขบวนแรก ใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ า ชานเมื อ งสาย
สี แ ดง ขึ้ น เรื อ จากประเทศญี่ ปุ ่ น มายั ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ที่ผ่านมา และขบวนรถดังกล่าวได้เดินทาง SRT, who joined the “The First Twoมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ณ ท่าเรือ Train Shipment Ceremony for Bangkok
แหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Red Line Project” to deliver trains
from Japan on September 25, 2020,
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor informed that the trains had already
of the Property Management Business arrived in Thailand at Laem Chabang
Cluster and Acting Governor of the Port, Sriracha, Chonburi.
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The State Railway of Thailand (SRT)
launched a campaign, “Station Y” at
Chumphon railway station. The station
was renovated in order to be a gateway
to the Southern sea and a historical
learning center of the local community.
The activity was presided over by
Mr. Takun Indarachome, Director of

18 ตุลาคม 2562 | October 18, 2019
การรถไฟฯ บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่
สถานีกรุงเทพ เพื่อช่วยดูแลกลุ่มคนไร้บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีการเข้าไปคัดกรองประวัติ สอบถามปัญหา และความต้องการ
ช่วยเหลือจากคนไร้บา้ น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดหาแนวทางความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมต่อไป
The State Railway of Thailand (SRT) has joined hands
with Ministry of Social Development and Human Security,
together with Central Investigation Bureau and related
agencies to help homeless people by screening, providing
solutions and proper assistances.

21 ตุลาคม 2562 | October 21, 2019

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากอง
โฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์
การรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้รบั การ
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
314

(ป.ป.ช.) จ�ำนวน 86.83 คะแนน อยู่ใน
ระดับคะแนนสูง 2 ปีตดิ ต่อกัน จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
การประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน

Anti-Corruption Commission (NACC)’s
annual Integrity and Transparency
Assessment (ITA) scored SRT an
average of 86.83 in the 2019 fiscal year.
SRT was ranked as high score for
Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, 2 consecutive years, which NACC
Advertises Division and Acting chief, announced the transparency report
Public Relations Center, revealed for 8,299 government organizations.
that the Office of the National
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เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เป็ น
ผู ้ แ ทนการรถไฟฯ ร่ ว มอวยพรแสดง
ความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบ

รอบ 58 ปี โดยมีนางพิชญา เมืองเนาว์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนาย
ชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
การประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ

นายเอกรั ช ศรี อ าระยั น พงษ์ หั ว หน้ า
กองโฆษณาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์
การรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ เตรียม
จัดพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรกน�ำเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นในโครงการระบบรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2562 ณ โรงซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง
โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
และมี นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ร่วมแสดงความ
ยินดี

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief,
Advertises Division and Acting chief,
Public Relations Center, revealed that
“The Welcoming Ceremony of the First
set of New Red Line Commuter Train”
will be held on November 01, 2019, at
Commuter Train Depot. The ceremony
will be presided over by Mr. Saksayam
Chidchob, Minister of Transport and
H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador
of Japan to Thailand will also attend
the ceremony.

The representatives of The State Railway
of Thailand (SRT) have congratulated
the Institute of Public Relations (IPR),
the Government Public Relations
Department on the occasion of the 58th
anniversary of IPR establishment, which
have been welcomed by Mrs. Pichaya
Muangnao, Deputy Director General of
the the Government Public Relations
Department and and Mr. Chaiwat
Boonchavalit, Director of the Institute
of Public Relations at IPR building,
The Government Public Relations
Department, Phayathai, Bangkok.

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

23 ตุลาคม 2562 | October 23, 2019

การรถไฟฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทาํ ความสะอาดบริเวณสถานีกรุงเทพ พืน้ ที่
สองข้างทางรถไฟถวายเป็นพระราชกุศล
และน้ อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล

ที่ 5 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในวัน
เดียวกัน การรถไฟฯ ร่วมกับกองทัพบก
จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาท� ำ ความสะอาดที่
สถานีสามเสน ชุมทางบางซือ่ บางเขน หลักสี่
ดอนเมือง โดยมีก�ำลังพลและประชาชน
จิตอาสา เข้าร่วมท�ำกิจกรรมในครั้งนี้

The State Railway of Thailand (SRT)
collaborated with related agencies to
launch the ‘Clean-up and Renovation’
activity at Bangkok railway station and
its surrounding area. Volunteers also
joined in the activity to pay tribute
to King Chulalongkorn (King Rama V),
The activity was presided over by
Mr. Wisanu Kruangam, Deputy Prime
Minister. Beside cleaning at Bangkok
railway station, SRT also joined hands
with Royal Thai Army, together with
volunteers to clean Sam Sen, Bang Sue
junction, Bang Khen, Lak Si, and Don
Mueang railway stations.

24 ตุลาคม 2562 | October 24, 2019
พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิ น (ดอนเมื อ ง-สุ ว รรณภู มิ อู่ตะเภา) ระหว่างการรถไฟฯ โดย นาย
วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการ
บริหารทรัพย์สิน รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ การรถไฟฯ และบริษทั รถไฟความเร็วสูง
316
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สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ำกัด และพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ
ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

27 ตุลาคม 2562 | October 27, 2019
การรถไฟฯ ด�ำเนินการติดตั้งนาฬิกาประจ�ำสถานีกลางบางซื่อ
ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ โดยบนหน้าปัดมีเลข ๙ เพียงเลขเดียว
เพือ่ เป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน�ำชิ้นส่วนมาประกอบและติดตั้ง ตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
The State Railway of Thailand (SRT) installed a giant
clock at Bang Sue Grand station which there was only
the number “9” on it, this was to commemorate the
memory of His Majesty King Maha Bhumibol Adulyadej
(King Rama IX) on October 21, 2019.

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister presided over
the signing ceremony of a Memorandum of Understanding
(MOU) for the development of the High-Speed Rail Linking
Three Airports Project between the State Railway of Thailand
(SRT) by Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and Acting Governor of the
SRT, and Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports
Co., Ltd. The event also included the signing ceremony of
the Memorandum of Understanding (MOU) to support the
High-Speed Rail Linking Three Airports Project between the
Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO) and Mr.
Suphachai Chearavanont, CEO of Charoen Pokphand Group
at the Santi Maitree Building, Royal Thai Government House.

29 ตุลาคม 2562 | October 29, 2019
นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก ประธานคณะกรรมการรถไฟฯ
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ว่าการรถไฟ
อาเซียน ครั้งที่ 41 เพื่อร่วมกันพัฒนา
ศั ก ยภาพของรถไฟในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
โดยมี นายเยฟกินี โทมิคนิ เอกอัครราชทูต
สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย ประจ� ำ ประเทศไทย
ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหาร
รวมทัง้ เจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟจากประเทศต่าง ๆ
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม รวมถึง
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตลอดจนสื่อมวลชน
เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ณ โรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
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The 41 st ASEAN Railway CEOs’
Conference was presided over by Mr.
Chirute Visalachitra, Director General, Department of Land Transport
(DLT) and Chairman, SRT board of
commissioners. This conference
was held to exchange and discuss
ASEAN’s rail system development
projects, which was witnessed by H.E.
Mr. Evgeny Tomikhin, Ambassador
of the Russian Federation to the
Kingdom of Thailand. There were
about 250 guests attended as the
representatives of member countries;
Philippines, Cambodia, Indonesia,
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Laos, Malaysia, Myanmar and Vietnam,
including the representatives of SRT
and MOT, and media at Centara Grand
at Central Plaza Ladprao.

การรถไฟฯ ร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานีโทรทัศน์
ไทยพี บี เ อส แถลงข่ า วเปิ ด ตั ว โครงการ
ขึ้ น รถไฟไปกั บ ไทยพี บี เ อส Creative
Train(ing) Space โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ของชุม ชน ผ่านการสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น
โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
รองผู ้ ว ่ า การกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การซ่ อ มบ� ำ รุ ง
รถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟฯ พร้อมด้วย
นายบุ ญ ส่ ง คุ ้ ม บุ ญ ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ย
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย และนางสาว
จิรวรรณ วงศ์สดุ าลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
สือ่ สารและภาคีสมั พันธ์ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย ร่วม
กันแถลงข่าวเปิดโครงการ ณ สถานีกรุงเทพ
(หัวล�ำโพง)
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30 ตุลาคม 2562 | October 30, 2019

The State Railway of Thailand (SRT)
joined hands with the Tourism
Authority of Thailand (TAT) and Thai
PBS TV station to launch ‘Khuen Rod
Fai Pai Kab Thai PBS (Taking Train
with Thai PBS) Creative Train(ing)
Space’ campaign to boost awareness
of the conservation for the historical
arts and culture of the local. The
opening ceremony was presided
over by Asst. Prof. Dr. Siripong

Preutthipan, Deputy Governor of
Locomotive and Rolling Stock
Business Cluster with Mr. Boonsong
Koomboon, Executive Director, Tourism
Investment Promotion Department,
Tourism Authority of Thailand and
Ms. Jirawan Wongsudalak, Director
of Communication and Partnership
Department, Thai Public Broadcasting
Service at Bangkok Railway Station
(Hua Lamphong).

1 พฤศจิกายน 2562 | November 1, 2019
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรก โครงการระบบ
รถไฟชานเมื อ ง (สายสี แ ดง) โดยมี นายชิ โ ร ซะโดะชิ ม ะ
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย และ นางคัทซึระ
มิยาซากิ ผู้อ�ำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย และคณะผูบ้ ริหารกิจการค้าร่วม
เอ็มเอชเอสซี (MHSC) และผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหาร
การรถไฟฯ และสือ่ มวลชน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปฏิบัติการ
หลัก ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถไฟชานเมือง โครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง)
รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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Mr. Saksayam Chidchob, Minister of
Transport presided over the Welcoming
Ceremony of the First set of New Red
Line Commuter Train. The event was
also attended by H.E. Mr. Shiro
Sadoshima, Ambassador of Japan to
Thailand and Mrs. Katsura Miyazaki,
Chief Representative of Japan
International Cooperation Agency (JICA)
including MHSC, MOT, SRT management
team and media at Commuter Train
Depot.

3 พฤศจิกายน 2562 | November 3, 2019

การรถไฟฯ จั ด งาน “Change to
the Future Season 2” ครั้ ง ที่ 1
ร่วมแลกเปลี่ยนอนาคตรถไฟไทย โดยมี
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ เป็ น ประธานเปิ ด งาน
และบรรยายภายในงาน ณ ห้องราชพฤกษ์
320

โรงแรมแกรนด์เซาเทิรน์ ทุง่ สง อ�ำเภอทุง่ สง ceremony was presided over by Mr.
Voravuth Mala, Deputy Governor of
จังหวัดนครศรีธรรมราช
The State Railway of Thailand (SRT)
launched the event “Change to the
Future Season 2” to exchange and
discuss the future of SRT. The opening
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the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
SRT at Grand Ballroom, Grand
Southern Hotel, Thung Song, Nakhon
Si Thammarat.

นายวรวุ ฒิ มาลา รองผู ้ ว ่ า การกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน
และลู ก จ้ า งการรถไฟฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ วั ด เทพธิ ด าราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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8 พฤศจิกายน 2562 | November 8, 2019

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and Acting Governor of the SRT,
presided over the Offering Ceremony of the annual Royal
Kathin, which accompanied by SRT executives and staff, at
Wat Thep Thida Ram, Phra Nakorn, Bangkok.

18 พฤศจิกายน 2562 | November 18, 2019
นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 20 ปี ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
Mr. Aophat Tiramatsathiar, Chief, Inspector Governor, has
congratulated the Office of the National Anti-Corruption
Commission (NACC) as SRT representative on the occasion
of the 20th anniversary of NACC establishment at NACC
office, Nonthaburi.
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26 พฤศจิกายน 2562 | November 26, 2019

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วย
ผูว้ า่ การด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธี
เปิดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟ
ปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ บริเวณซุม้ เครือ่ งกัน้
ถนนเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อ
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ทางตัดเสมอระดับทางอย่างถูกต้อง

ตาม พรบ. จราจรทางบก 2522 ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ พร้อมทั้ง
เยีย่ มชมแปลงผักบริเวณซุม้ เครือ่ งกัน้ ถนน
ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม
พืชผักกินได้ ประจําปี 2562 ณ สถานี
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

Miss. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management
and SRT team launched the ‘1+1=0
Rod Fai Plod Phai Tuk Sen Tang’
campaign at level crossing cabin to
educate people in the community in
the use of level crossing under the
Land Traffic Act, B.E. 2522 to local
people, as well as visiting the vegetable
plots according to station prototype
project called “Suum Suayngam Phead
Phak Kin Dai 2019” at Huai Rat Railway
Station, Buriram.

27 พฤศจิกายน 2562 | November 27, 2019
นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี กรมท่าอากาศยาน ครบรอบ
86 ปี โดยมี นายวิ ท วั ส ภั ก ดี สั น ติ ส กุ ล รองอธิ บ ดี ก รมท่ า
อากาศยาน ด้านเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ ณ กรมท่าอากาศยาน
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Mr. Aophat Tiramatsathiar, Chief, Inspector Governor, has
congratulated the Department of Airports (DOA) on the
occasion of the 86th anniversary of DOA establishment,
which has been welcomed by Mr. Wittawas Pakdesontiskul,
Deputy Director General (Economics), Department of airport
at DOA office, Soi Ngam Dupli, Rama 4 Rd., Sathorn, Bangkok.
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เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(กทพ.) ครบรอบ 47 ปี โดยมี นายสุชาติ ชลศักดิพ์ พิ ฒ
ั น์
ผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
ณ กทพ. ส�ำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
SRT Public Relations officers on behalf of
the State Railway of Thailand (SRT) have
congratulated the Expressway Authority of
Thailand (EXAT) on the occasion of the 47th
anniversary of EXAT establishment, which have
been welcomed by Mr. Suchart Chonsakpipat,
Governor of Expressway Authority of Thailand
at EXAT headquarter, Bangkok.

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD ครบรอบ
53 ปี โดยมี นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
ให้การต้อนรับ ณ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด
(ช่อง 7 HD) ซอยพหลโยธิน 18/1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
SRT Public Relations officers on behalf of the State
Railway of Thailand (SRT) have congratulated Bangkok
Broadcasting & Television Company Limited (Channel
7HD) on the occasion of the 53th anniversary of the
company establishment, which have been welcomed
by Mr. Sanae Hongsuwan, Assistant Managing Director
and Acting Advertising and Program Manager at Channel
7HD, Soi Phahon Yothin 18/1, Chatuchak, Bangkok.
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4 ธันวาคม 2562 | December 4, 2019
นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้า
ส� ำ นั ก งานผู ้ ว ่ า การ รั ก ษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ
เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมออกร้าน
จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารเพือ่ ให้บริการประชาชน
ในกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ 5
ธั น วาคม 2562 ระหว่ า งวั น ที่ 5-14
ธั น วาคม 2562 บริ เ วณบู ธ หมายเลข
CC-12 ของกระทรวงคมนาคม โซน
นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่ง
ปัน” ณ ท้องสนามหลวง และมอบของ
ที่ระลึกจากการรถไฟฯ แสตมป์ที่ระลึก
100 ปี สถานีกรุงเทพ วันละ 100 ชุด

Ms. Monthakarn Sriwilas, Chief,
Governor Bureau and acting Chief, Public
Relations Center, State Railway of
Thailand (SRT), revealed that SRT will
participate the Father’s Day activity as
the operator under Transport Ministry
to sell the train tickets for people from

December 5-14, 2019 at Transport Ministry’s
booth no. CC-12, "Panithan Khwamdee
Mee Laew Bangpun" exhibition zone
at Sanam Luang. Besides selling the
train tickets, SRT will give away 100
sets of the stamp on 100th Anniversary
of Bangkok Railway Station every day.

5 ธันวาคม 2562 | December 5, 2019

นายวีระยุทธ์ โพธิ์ใหญ่ วิศวกรก�ำกับการ
กองบ�ำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย
พนักงานการรถไฟฯ ร่วมพิธถี วายพานพุม่
ดอกไม้ และพิธถี วายบังคมเนือ่ งในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ
324

ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 and paying the respects in front of
ณ ท้องสนามหลวง
His Majesty King Bhumibol Adulyadej

the Great (IX)’s image on December 5,
Mr. Werayutdh Phoyai, Divisional Engineer, which is also the National Day, the
Chachoeng Sao Permanent Way National Father’s Day and the birthday
Maintenance Division and SRT staff of the late King at Sanam Luang.
participated in placing trays of flowers

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รอง
ผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักร
และล้ อ เลื่ อ น การรถไฟฯ ร่ ว มงานวั น
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
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9 ธันวาคม 2562 | December 9, 2019

ในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Corruption Day 2019 under the concept
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
“Zero Tolerance, Thais will not tolerate
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan,
Deputy Governor of Locomotive and
Rolling Stock Business Cluster attended
the event on the International Anti-

the corruption”. The event was presided
over by General Prayuth Chan-o-cha,
Prime Minister of Thailand at Impact
Exhibition and Convention Center,
Muang Thong Thani.

19 ธันวาคม 2562 | December 19, 2019
การรถไฟฯ ได้รบั การช�ำระค่าผลประโยชน์
ตอบแทนการใช้ ป ระโยชน์ ศู น ย์ ก ารค้ า
บริเวณสามเหลีย่ มย่านพหลโยธินประจ�ำปี
19 ธันวาคม 2562-18 ธันวาคม 2563 จาก
บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล อิ น เตอร์ พั ฒ นา จ� ำ กั ด
เป็นเงิน 1,099 ล้านบาท โดยมีผศ.(พิเศษ)
ดร.ศิ ริ พ งศ์ พฤทธิ พั น ธุ ์ รองผู ้ ว ่ า การ
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การซ่ อ มบ� ำ รุ ง รถจั ก รและ
ล้อเลือ่ น การรถไฟฯ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
รับมอบการช�ำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน
การใช้ ป ระโยชน์ ศู น ย์ ก ารค้ า บริ เ วณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน

The State Railway of Thailand (SRT)
received the amount of THB 1,099
million as the fee of the rental space at
Phahon Yothin Malls (December 19, 2019
- December 18, 2020) from Central Inter

Pattana Co., Ltd. The fee was received
by Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan,
Deputy Governor of Locomotive and
Rolling Stock Business Cluster on
behalf of SRT.
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23 ธันวาคม 2562 | December 23, 2019

การรถไฟฯ จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการ
จ้างพัฒนาระบบการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร
และส� ำ รองที่ นั่ ง (D–Ticket) ระหว่ า ง
การรถไฟฯ โดยนายวรวุฒิ มาลา รอง
ผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ กับ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายอภิชยั นิมจิรวัฒน์
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Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business

Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) and
Mr. Apichai Nimgirawath, Senior Executive
Vice President - Marketing and Sales
Division of Advance Information
Technology Plc (AIT) have jointly signed
a contract for the development of ticket
distribution and reservation system
(D-Ticket). The signing ceremony was
witnessed by both AIT and SRT
executives at SRT office, Bangkok.

การรถไฟฯ ขานรับนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้
ของขวัญในเทศกาลปี ใ หม่ ขององค์ ก ร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ
ACT ซึง่ เป็นความริเริม่ สร้างสรรค์ ช่วยลด
โอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ
โดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตาม
ประเพณี และสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง
องค์การสหประชาชาติ เพือ่ สร้างมาตรฐาน
ทีด่ แี ละโปร่งใสให้กบั หน่วยงานให้ทดั เทียม
กับนานาอารยประเทศต่อไป

The State Railway of Thailand (SRT)
followed the “No Gift” policy of
the Anti-Corruption Organization of
Thailand (ACT), not to accept or give
expansive gifts during the New Year
festival in order to reduce opportunities
for bribery among state officials.
This policy is an attempt to make
the organization to be a place where
ethics and transparency.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย
และการตลาด ร่ ว มลงนามในสั ญ ญา
พร้อมผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชัน้ 3
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประเภท
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาดี เ ด่ น ด้ า น
การยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร
(โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง บริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) และ การรถไฟฯ) จากพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) and
SRT executives and staff received SOE
Award, the outstanding state-owned
enterprises in the category of outstanding
cooperation: Between PTT Plc and
SRT, from General Prayuth Chan-o-cha,
Prime Minister of Thailand.
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24 ธันวาคม 2562 | December 24, 2019
การรถไฟฯ จั ด พิ ธี ล งนามสั ญ ญาจ้ า ง
โครงการจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบอาณั ติ
สัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ�ำนวน 2 สัญญา
โดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่ม
ธุ ร กิ จ การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น รั ก ษาการ
ในต�ำแหน่งผูว้ า่ การรถไฟฯ กับ กิจการร่วมค้า
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีการประกวด
ราคานานาชาติ ประกอบด้วย โครงการ
จัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและ
โทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ (สัญญาที่ 2) ลงนาม
กับกิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น และโครงการ
จัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและ
โทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญา 3)
ลงนามกับกิจการร่วมค้า The Consortium
of Italian-Thai Development Public
Company Limited and LSIS Co., Ltd.,
ณ ห้ อ งประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ชั้ น 3 ตึ ก
บัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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The State Railway of Thailand
(SRT) organized a contract signing
ceremony for the two projects of
the procurement and installation of
signaling and telecommunications
system of the double track railway.
The double track railway from Lop
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Buri – Pak Nam Pho contract was
signed between Mr. Voravuth Mala,
Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and
Acting Governor of the State Railway
of Thailand (SRT) and BT-UN. For
the other contract, double track
railway from Map Kabao – Thanon
Jira Junction (Contract 3) was signed
with The Consortium of ItalianThai Development Public Company
Limited and LSIS Co., Ltd. at the
meeting room, Railway Headquarter
Building, Pathumwan, Bangkok.

การรถไฟฯ เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสาร
เดินทางกลับภูมิลําเนาในเทศกาลปีใหม่
2563 เน้นความปลอดภัยในการเดินทาง
ของประชาชน โดยจั ด ขบวนรถปกติ
244 ขบวน รถเสริมอีก 8 ขบวน สามารถ
จัดส่งผู้โดยสารกว่า 100,000 คนต่อวัน
ให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างสวัสดิภาพ
ไม่ มี ผู ้ โ ดยสารตกค้ า ง และจั ด ตั้ ง ศู น ย์
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ปลอดภั ย ในส่ ว นภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ของผู ้ โ ดยสารตามนโยบายของรั ฐ บาล
และกระทรวงคมนาคม

more trains in order to serve 100,000
passengers a day to accommodate the
demand during the New Year festival.
The Safety Center was set around
Thailand and operated 24 - hour for
the safety of passengers, according
The State Railway of Thailand (SRT) to the Ministry of Transport’s policy.
provided 244 trains and added 8

การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจ
รถไฟ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย
รณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ เ มาไม่ ขั บ ภาครั ฐ
และภาคเอกชน จั บ มื อ รณรงค์ เ พิ่ ม
ความปลอดภั ย ส่ ง ประชาชนเดิ น ทาง
กลั บ ภู มิ ล� ำ เนาอย่ า งปลอดภั ย ที่ ส ถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ภายใต้ชอื่ งาน “ปีใหม่
ปลอดภัย เมาไม่ขับ โดยมีนายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม Division, Don’t Drive Drunk Foundation encourage people to be aware of safety
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครัง้ นี้ and network partners from government while travelling back to hometown.
and private sectors launched the The event was presided over by
The State Railway of Thailand in event under the concept, “Safety New Mr. Saksayam Chidchob, Minister of
collaboration with Railway Police Year – Drink Don’t Drive” in order to Transport, at Bangkok Railway Station.
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การรถไฟฯ จั ด พิ ธี ล งนามสั ญ ญาจ้ า ง
ก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
อาณั ติ สั ญ ญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐมชุมพร (สัญญา 1) ระหว่างการรถไฟฯ กับ
กิจการร่วมค้า China Railway Signalling

& Communication(CRSC) ซึง่ เป็นผูช้ นะ
การเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคา
นานาชาติ ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรม
แชงกรี-ลา 89 ซอยวัดสวนพลู แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

The State Railway of Thailand (SRT)
organized a contract signing ceremony
for the procurement and installation
of signaling and telecommunications
system of the double track railway
from Nakhon Pathom – Chumphon
section (Contract 1). The contract was
signed between SRT and China Railway
Signalling & Communication (CRSC), the
winning bidder at Ballroom 3, 2nd Floor,
Shangri-la Hotel, Bangrak, Bangkok.

28 ธันวาคม 2562 | December 28, 2019
การรถไฟฯ รายงานสรุ ป จ� ำ นวน
ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
104,315 คน แบ่งเป็น ผูโ้ ดยสารขาออก
57,429 คน ผูโ้ ดยสารขาเข้า 46,886 คน
และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก
2,709 คน ส�ำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสาร
เดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มี
จ� ำ นวน 32,592 คน รองลงมาคื อ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,283 คน
สายเหนือ 21,204 คน สายตะวันออก
12,418 คน และสายแม่กลอง 11,427 คน
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The State Railway of Thailand (SRT) showed the
number of passengers during New Year festival.
The total of 104,315 passengers travelled on
December 27, 2019, which were 57,429 outbound
passengers and 46,886 inbound passengers. With
2,709 passengers, they traveled by the additional
trains. The report also showed that The Southern
Line is the most popular route with 32,592
passengers, followed by The Northeastern
Line with 29,283 passengers, the Northern
Line with 21,204 passengers, the Eastern Line
with 12,418 passengers and the Mae Klong
Line with 11,427 passengers.

การรถไฟฯ รายงานตั ว เลขจ� ำ นวน
ผู้โดยสารที่เดินทางในวันที่สองของการ
เสริ ม ขบวนรถช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ยั ง คง
คึ ก คั ก มี ผู ้ โ ดยสารที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในวั น ที่
28 ธั น วาคม 2562 จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
104,093 คน ส�ำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสาร
เดิ น ทางหนาแน่ น ที่ สุ ด คื อ สายใต้ มี
ผู ้ โ ดยสารเดิ น ทางจ�ำนวน 33,458 คน
รองลงมาคื อ สายตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
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26,687 สายเหนื อ 19,083 คน The report also showed that The
สายตะวั น ออก 13,356 คน และสาย Southern Line is the most popular
route with 33,458 passengers,
แม่กลอง 11,509 คน
The State Railway of Thailand (SRT)
showed the number of passengers
on the second day during New Year
festival. The total of 104,093 passengers travelled on December 28, 2019.

followed by The Northeastern Line
with 26,687 passengers, the Northern
Line with 19,083 passengers, the
Eastern Line with 13,356 passengers
and the Mae Klong Line with 11,509
passengers.

31 ธันวาคม 2562 | December 31, 2019
การรถไฟฯ ร่วมรณรงค์ “ปีใหม่ ปลอดภัย
เมาไม่ ขั บ ” เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดอุบัติเหตุ ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย
เมาไม่ขบั กลับด้วยรถสาธารณะ ด้วยความ
ห่วงใย และปรารถนาดี จากการรถไฟฯ
The State Railway of Thailand (SRT)
joined the campaign “Safety New
Year - Drink Don’t Drive” to reduce the
number of road accidents during the
New Year festival.
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1 มกราคม 2563 | January 1, 2020
การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมในการรับมือผู้โดยสารในเที่ยว
กลับเข้ากรุงเทพ และได้เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จ�ำนวน 3 ขบวน และวันที่ 2 มกราคม
2563 จ�ำนวน 1 ขบวน รวม 4 ขบวน ขบวน ในเส้นทาง
ศิลาอาสน์-กรุงเทพ อุบลราชธานี-กรุงเทพ อุดรธานี-กรุงเทพ
และเชียงใหม่-กรุงเทพ รวมกับขบวนรถที่มีเดินประจ�ำ 244
ขบวนต่อวัน จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 120,000 คน
The State Railway of Thailand (SRT) prepared to cope with
passenger on the return trip to Bangkok and added 3 trains
on January 1, 2020 and an additional 1 train on January 2,
2020 in a total of 4 trains. Additional routes are Sila-At

to Bangkok, Ubon Ratchathani to Bangkok, Udon Thani to
Bangkok and Chiang Mai to Bangkok combined with 244
routine trains per day which can accommodate 120,000
passengers a day.

6 มกราคม 2563 | January 6, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารการรถไฟฯ
ร่ ว มท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ เนื่ อ งใน
โอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และ
สักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พระภูมิ
ชัยมงคล โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคมเป็ น
332

ประธาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ceremony by offering alms to monks
กระทรวงคมนาคม
on the occasion of the New Year
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) and
SRT executives held a merit-making
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2020 and paying respect to the Phra
Putta Komanakombophit, Phra Phoom
Chaimongkol. The ceremony was
presided over by Mr. Saksayam
Chidchob, Transport Minister at Ministry
of Transport, Bangkok.

การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงสุด
90 วันก่อนการเดินทาง ส�ำหรับขบวนรถโดยสารประจ�ำทุกชั้น
ที่นั่ง พร้อมพ่วงตู้โดยสารนั่งและนอนปรับอากาศชั้น 2 และ
ชั้น 3 รองรับการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มเติม ในเส้นทาง
สายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ทั้งเที่ยวไปและกลับ
เริ่มจองพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 10 มกราคม 2563
The State Railway of Thailand (SRT) allowed people to
book the tickets for Songkran Festival 90 days in advance.
The tickets are available for all classes of trains, including
additional passengers who would like to travel on the
North, Northeast and South routes, round-trip. Start booking
together nationwide on January 10, 2020.

11 มกราคม 2563 | January 11, 2020
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, Assistant Governor of Management and CSR
ประจ�ำปี 2563 “รฟท. สานฝันวันเด็ก” project leader, and also joined by SRT staff at Lion Mahajak 9 Border Patrol Police
โดยมี นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย School, Kuedchang, Mae Tang, Chiang Mai.
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านบริหาร ในฐานะประธาน
คณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม การรถไฟฯ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟฯ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9
ต�ำบลกืด้ ช้าง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
The State Railway of Thailand (SRT) held
the activities on Children’s Day 2020
under the concept “SRT Saan Fun Wan
Dek” (Make dream comes true). The
activity was presided over by Miss.
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9 มกราคม 2563 | January 9, 2020

13 มกราคม 2563 | January 13, 2020

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วย
ผู้ว่าการด้านบริหาร ประธานคณะท�ำงาน
เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมของการรถไฟฯ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด
กิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัย
ทุ ก เส้ น ทาง ณ ทางตัด เสมอระดับ ทาง
รถไฟสถานี เ ชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

เพือ่ รณรงค์สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
ใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์
ให้กบั นักเรียน ประชาชนในชุมชน พร้อมทัง้
เยีย่ มชมแปลงผักบริเวณซุม้ เครือ่ งกัน้ ถนน
ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม
พืชผักกินได้ ประจําปี 2563

Miss. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management and
CSR project leader launched ‘1+1=0
Rod Fai Plod Phai Tuk Sen Tang’ campaign at Chiang Mai railway station’s
level crossing in order to educate
students and people in the use of railway-car intersection, as well as visiting
vegetable plots at the level crossing
cabin according to station prototype
project called “Suum Suayngam Phead
Phak Kin Dai 2020”.

14 มกราคม 2563 | January 14, 2020
เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ให้การต้อนรับคณะ
อาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสยามสามไตร
เดิ น ทางมาทั ศ นศึ ก ษาที่ ส ถานี ก รุ ง เทพ
(หัวล�ำโพง) เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็น
มาของการรถไฟฯ ในโอกาสนีไ้ ด้พาน้อง ๆ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ห้องจ�ำหน่ายตั๋ว
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โดยสาร และเปิดโอกาสให้ได้ลองซื้อตั๋ว Railway Station (Hua Lamphong) to
โดยสารรถไฟด้วยตนเอง
educate the SRT history and took
them to visit the museum, ticket
The representatives of the State center and provided them a chance
Railway of Thailand welcomed Siam to buy train tickets themselves.
Sam Trai school’s teachers and Grade
2 students for a field trip at Bangkok
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นางสาวชั ช ชนก แสงมุ ข หั ว หน้ า กองประชาสั ม พั น ธ์
ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ผู ้ แ ทนการรถไฟฯ ร่ ว มอวยพร
แสดงความยิ น ดี พ ร้ อ มมอบเงิ น สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ไ ทยพี บี เ อส
เพื่อใช้ในสาธารณกุศล ในโอกาสองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส) ก้าวสูป่ ที ี่ 13 โดยมี รศ.ดร. วิลาสินี พิพธิ กุล ผูอ้ ำ� นวย
การ ส.ส.ท. ให้การต้อนรับ ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ส�ำนักงานใหญ่)
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
Miss. Chatchanok Saengmuk Chief, Public Relations Division,
Public Relations Center on behalf of SRT, has congratulated
Thai PBS on the occasion of the 13th anniversary of
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15 มกราคม 2563 | January 15, 2020

establishment and also donated to Thai PBS Foundation
for using in public charities, which has been welcomed
by Assoc.Prof. Vilasinee Pipitkul, Thai PBS director at
Convention Hall, 2nd Floor, Leaning Center Building, Thai
PBS headquarter, Vibhavadi Road, Bangkok.

20 มกราคม 2563 | January 20, 2020
และพัฒนาพืน้ ทีบ่ างส่วนเป็นพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูข้ องประชาชน
ด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ ต่อไป

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวชี้แจงว่า ตามที่มีข่าว
ในเว็บไซต์ส�ำนักข่าวญี่ปุ่น น�ำเสนอข่าวการให้บริการของสถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) จะถูกปิดลง เนื่องจากสถานีกลางบางซื่อ
จะเปิดให้บริการในปี 2564 นัน้ ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ
สถานีกลาง บางซือ่ การรถไฟฯ จะยังไม่ยา้ ยขบวนรถไฟทางไกล
และขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพ ไปสถานีกลาง
บางซือ่ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ หากท�ำการเปิดสถานีกลางบางซือ่ แล้ว สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชน
เหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่จะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) clarified the news on the
website from the Japanese News Agency presented the
service of Bangkok Station (Hua Lamphong) will be shut
down as Bang Sue Grand Station will open in 2021. SRT will
not transfer the entire long-distance trains and suburban
trains from Bangkok Station to Bang Sue Grand Station
during the first operational phase of Bang Sue Grand
Station. However, there will be fewer trains at Bangkok
Station (Hua Lamphong) if Bang Sue Grand Station is
opened. Also, some area of Bangkok Station will be
developed to be a museum for public learning about history
of railway onwards.
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28 มกราคม 2563 | January 28, 2020
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการรถไฟ โดยได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีส่ ถานีรถไฟทุกแห่ง เพิม่ มาตรการ
ความเข้มงวดการท�ำความสะอาดภายใน
บริเวณสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ซึง่ เป็นสถานีหลักทีม่ ี
ผูใ้ ช้บริการเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้ดำ� เนินการ
ท�ำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน�้ำยาฆ่า
เชือ้ โรคภายในสถานีรถไฟ โดยเน้นย�ำ้ ความ
สะอาดบริ เ วณให้ บ ริ ก ารที่ มี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
บ่อยครัง้ เช่น บริเวณช่องจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร
เก้าอี้นั่งพักผู้โดยสาร ห้องน�้ำ เป็นต้น

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT)
announced that due to the coronavirus
outbreak situation. SRT was aware
of the passengers’ safety. Therefore,
SRT staff had to clean and disinfect
every station frequently, especially,
Bangkok (Hua Lamphong), the main
station. SRT also used disinfectant
spray for the area which had been
used for many times such as ticket
center, passenger seats, toilet, etc.

30 มกราคม 2563 | January 30, 2020
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ กล่ า วว่ า การรถไฟฯ
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการแนวทางปฏิ บั ติ
การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
สายพั น ธุ ์ โ คโรนา เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจ
ความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชนผูใ้ ช้บริการตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
ได้มอบหมายนโยบายให้กับการรถไฟฯ
ทั้ ง นี้ ได้ ก� ำ ชั บ สถานี ทุ ก แห่ ง เข้ ม งวด
ในการด� ำ เนิ น งานตามมาตรการตามที่
ก�ำหนดไว้
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Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT)
announced that SRT complied with
the regulations to prevent the spread
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of the coronavirus and to build
confidence, safety and care for the
quality of life of passengers according
to Transport Ministry’s policy which
given by Mr. Saksayam Chidchob,
Transport Minister.

ตัง้ แต่วนั จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป การรถไฟฯ
เปิ ด ใช้ “สถานี ชุ ม ทางบ้ า นไผ่ น าบุ ญ ” มี จุ ด ศู น ย์ ก ลางอยู ่ ที่ กม.
162+811.00 ระหว่างสถานีบใุ หญ่-ชุมทางแก่งคอย และสถานีหนองบัว
ใช้อักษรย่อ “บญ.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Ban Phai Na Bun Junction”
อักษรย่อ “BPB” รหัสสถานี 3122 เป็นสถานีรถไฟล�ำดับที่ 446 ของ
การรถไฟฯ

2020 SRT NEWS

31 มกราคม 2563 | January 31, 2020

Ban Phai Na Bun Junction (BPB or Bor Yor as formal
abbreviation) with station code 3122, will be opened
on Monday, February 3, 2020 at 8.00 am onwards.
The station is located between Bu Yai and Kaeng
Khoi junction. It is the 446th of SRT railway stations.

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ
แทนผู้ว่าการรถไฟฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน “Change to the Future
Season 2” ครั้งที่ 2/2563 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตใหม่
รถไฟไทย พร้อมเป็นผู้บรรยายในงาน โดยมี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานทุกฝ่าย/ส�ำนักงาน ที่อยู่ในพื้นที่เขต 2
ของการรถไฟฯ เข้าร่วม ณ ห้องรายาวดี 1 โรงแรม รายาแกรนด์ อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property Management
Business Cluster and Acting Governor of the State Railway of
Thailand (SRT) presided over the “Change to the Future Season 2”
event, 2/2020 to discuss future of SRT and lectured. The event was
attended by SRT Workers’ Union and staff in area 2 at Rayavadee
1 Room, Raya Grand Hotel, Nakorn Ratchasima.
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3 กุมภาพันธ์ 2563 | February 3, 2020

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจยั
จุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ฝ่ายอาคารสถานที่ เชิญ ส.ค.ส.
และไดอารี่พระราชทานประจ�ำปี 2563
มอบให้กับ การรถไฟฯ โดยมีนาย วรวุฒิ

มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหาร
ทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่งผูว้ า่ การรถไฟฯ
เป็นผูร้ บั มอบ ณ อาคารตึกบัญชาการรถไฟ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

and Vice President for Administration,
Building and Grounds, Chulabhorn
Research Institute to give New Year Card
2020 to Mr. Voravuth Mala, Deputy
Governor of the Property Management
HRH Princess Chulabhorn Krom Phra Business Cluster and Acting Governor of
Srisavangavadhana assigned Assoc. Prof. Dr. the State Railway of Thailand (SRT) at SRT
Chusak Limsakul, Executive Vice President Headquarter Building, Bangkok.

7 กุมภาพันธ์ 2563 | February 7, 2020
ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและ
ล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบ แอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ�ำนวน 15 ลัง
(300 ขวด) ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ซึ่งการรถไฟฯ จะน�ำไปใช้ตามสถานีรถไฟ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในขบวนรถนอนปรับอากาศทุกตู้
Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive and Rolling
Stock Business Cluster, on behalf of the State Railway of Thailand (SRT), received
300 bottles of hand sanitizer from Liquor Distillery Organization at Bangkok station
(Hua Lamphong). Therefore, SRT would distribute the hand sanitizer to the railway
stations in Bangkok metropolitan area and all air-conditioned passenger coaches.
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11 กุมภาพันธ์ 2563 | February 11, 2020

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมโครงการ “รถไฟต่อเติมความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง” เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง โดยมี
นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารการ
รถไฟฯ และคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ�ำรุง 1
จ�ำนวนกว่า 180 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ�ำรุง 1
ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

to provide learning opportunities for
all students in the remote area.
The activity was attended by Miss.
Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management,
SRT executives, teachers and more
than 180 students from the Pracharat
The State Railways of Thailand (SRT) held the activity campaign, “Rod Fai Tor Term Bamrung 1 Border Patrol Police School
Kwam Fun Pen Jing Tuk Sen Tang” (SRT Makes All Dream Comes True), in order at Sakaeo province.

12 กุมภาพันธ์ 2563 | February 12, 2020
นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับการเคหะแห่งชาติ
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 47 ปี ณ อาคารส�ำนักงานการเคหะ
แห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
Mr. Aophat Tiramatsathiar, Chief, Inspector Governor,
on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) has
congratulated National Housing Authority (NHA) on the
occasion of the 47th anniversary of NHA establishment at
NHA Building, Bangkapi, Bangkok.
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14 กุมภาพันธ์ 2563 | February 14, 2020
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ
ได้ จั ด ท� ำ แผนงาน “สั ง คมรถไฟยุ ค ใหม่
ไม่ใช้เงินสด” เพิ่มประสิทธิภาพการรับ
ช� ำ ระเงิ น จากกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้ร่วม
กับธนาคารกรุงไทย ติดตั้งเครื่องรูดบัตร
อัตโนมัติ (EDC) กว่า 140 เครื่อง ที่จุด
จ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร 56 สถานีทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ได้ร่วมกันจัดโปรโมชั่นพิเศษ
ต้อนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก ส�ำหรับ
ผูโ้ ดยสารทีช่ ำ� ระเงินค่าตัว๋ โดยสาร ทุก 300
บาท จะได้รบั เครดิตเงินคืน 60 บาท สูงสุด
120 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200 สิทธิ์ ระหว่าง
วันที่ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and Acting Governor of
the State Railway of Thailand (SRT) has revealed the
SRT plan under the concept “the New Era of Cashless
Train Society” in order to make the payment more
efficient for target group and make another choice
of payment for passengers. Therefore, SRT has
collaborated with Krungthai Bank to install 140
Electronic Data Capture (EDC) machines at 56 main
stations nationwide. Furthermore, there is also a
special offer for the month of love. The passengers
will be able to get 60 Baht cash back (up to 120 Baht)
when purchasing every 300 Baht which reserves the
right to grant 1,200 rights from February 14 - 29, 2020.
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การรถไฟฯ จั ด การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ
รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market
Sounding) ต่อโครงการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในการ
เดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคายแหลมฉบั ง ) โดยมี น ายวรวุ ฒิ มาลา
รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการบริหารทรัพย์สนิ
รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ
เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ยนายรณชั ย
จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยงานองค์ ก รธุ ร กิ จ ภาค
เอกชน นักลงทุน และสือ่ มวลชน เข้าร่วม
การสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้องประชุม
สุวรรณภูมิ เอ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
แอร์พอร์ต อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
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19 กุมภาพันธ์ 2563 | February 19, 2020

The State Railway of Thailand organized a market sounding seminar with private
sectors regarding the rail freight transport services on the Nong Khai - Laem
Chabang route. The seminar was presided over by Mr. Voravuth Mala, Deputy
Governor of the Property Management Business Cluster and Acting Governor
of the State Railway of Thailand (SRT), together with Mr. Ronnachai Jitviset,
Governor of Nong Khai Province, representatives from private sectors, investors
and media at Suvarnabhumi A Meeting Room, Novotel Suvarnabhumi Airport,
Samut Prakarn province.

21 กุมภาพันธ์ 2563 | February 21, 2020
นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าส�ำนักงานผู้ว่าการ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในโอกาสครบรอบ 9 ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด โดยมี นายสุเทพ
พันธุเ์ พ็ง กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ
ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน กรุงเทพฯ
Ms. Monthakarn Sriwilas, Chief, Governor Bureau, on behalf of
the State Railway of Thailand (SRT) congratulated SRT Electrified
Train Co., Ltd. (SRTET) on the occasion of the 9th anniversary of
SRTET establishment and also donated to the Foundation for the
Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of HRH the
Princess Mother, which was welcomed by Mr. Suthep Panpeng,
Director-General of SRTET at Airport Rail Link, Makkasan station.
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25 กุมภาพันธ์ 2563 | February 25, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการบริหารทรัพย์สนิ รักษาการ
ในต�ำแหน่งผูว้ า่ การรถไฟฯ แถลงข่าวจากกรณีอบุ ตั เิ หตุรถไฟขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์ ที่ 722 (หาดใหญ่-บางซื่อ) ชนกับขบวนรถ
ด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก) บริเวณสถานีปากท่อ
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับการดูแลเยียวยาผูบ้ าดเจ็บ
ในเบื้องต้น

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) held a press conference to
explain the train accident. There was the crash between
the freight train no. 722 (Hat Yai - Bangkok Sue) and the
special express train no. 37 (Bangkok - Sungai Kolok) at
Pak Tho station on February 24, 2020, which SRT already
took care of the passengers.

28 กุมภาพันธ์ 2563 | February 28, 2020
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาส ครบรอบ 41 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค และบริจาคเงินสมทบ
ให้แก่โครงการ Gift to Give เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ กปภ. โดยมี นายชโยดม
กาญจโนมัย รองผูว้ า่ การ (ปฏิบตั กิ าร 4) การประปาส่วนภูมภิ าค ให้การต้อนรับ
ณ การประปาส่วนภูมภิ าค ส�ำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
SRT PR staff, on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) has
congratulated Provincial Waterworks Authority (PWA) on the occasion
of the 41st anniversary of PWA establishment and also donated to the
project, “Gift to Give”, which was welcomed and received donation by
Mr. Chayodom Kanchanomai, Deputy Governor (Operation 4) at PWA
headquarter, Laksi, Bangkok.
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การรถไฟฯ ก�ำหนดมาตรการ 3 ม. ดูแล
ผู้โดยสาร ป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย
และใส่ ใ จต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
ผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการ 3 ด้านคือ
มาตรการด้านสถานี มาตรการด้านขบวนรถ
และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเป็น
กรณีพิเศษ หากพบผู้โดยสารที่สงสัยว่า
ป่วยเป็นไข้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
สถานีหรือบนขบวนรถ หรือติดต่อสายด่วน
กรมควบคุมโรค

2020 SRT NEWS

3 มีนาคม 2563 | March 3, 2020
The State Railway of Thailand
(SRT) set 3 preventive measures
against COVID-19 to boost passenger
confidence, safety and life quality. The
3 preventive measures are for stations,
trains, and extreme caution. Please do
contact the station officers, train staff,
or the Department of Disease Control
Hotline immediately if meet anyone
who shows the signs of illness.

5 มีนาคม 2563 | March 5, 2020

การรถไฟฯ เดินสายจัดงาน “Change to the Future Season 2” ประจ�ำปี 2563
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตใหม่รถไฟไทย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฟื้นฟูกิจการฯ
แก่พนักงานการรถไฟฯ ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุด
ในอาเซียนในปี 2570 โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการบริหารทรัพย์สนิ
รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดงาน

the SRT movements according to
Thailand’s 20-Year National Strategy
of which SRT aims the best rail service
provider in ASEAN by 2027. The event
was presided over by Mr. Voravuth
Mala, Deputy Governor of the Property
Management Business Cluster and
The State Railway of Thailand (SRT) launched the “2020 Change to the Future Acting Governor of the State Railway
Season 2” event to discuss future of SRT and to encourage SRT staff to understand of Thailand (SRT).
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13 มีนาคม 2563 | March 13, 2020

การรถไฟฯ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข
จัดกิจกรรมรณรงค์ทาํ ความสะอาดภายใน
สถานีกรุงเทพและบนตูร้ ถโดยสาร เพือ่ ลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรวุฒิ
มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหาร
ทรัพย์สิน รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการ
รถไฟฯ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
อธิบดีกรมอนามัยร่วม กิจกรรมฯ ณ สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

The State Railway of Thailand (SRT)
collaborated with Public Health Ministry
in order to launch the campaign to
clean Bangkok station and passenger
coaches for preventing the spread of
COVID-19. The event was presided
over by Dr. Satis Pitutacha, Deputy of
Public Health Minister and attended by
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the State
Railway of Thailand (SRT), together with
Dr. Punpimol Wipulakorn, MD., Director
General of Department of Health.

18 มีนาคม 2563 | March 18, 2020
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู ้ ว ่ าการรถไฟฯ พร้อมด้ว ยวิศวกรฝ่าย
โครงการพิเศษและก่อสร้าง โครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง น�ำสือ่ มวลชน
เยี่ ย มชมความก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ า ง
โครงการฯ และพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานีกลาง
บางซื่อ ณ ส�ำนักงานก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซื่อ-รังสิต
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property Management Business Cluster and Acting Governor of the State
Railway of Thailand (SRT) and SRT engineer team from Special Project and Construction Department and Red Line
Commuter Train Project, took media to visit the construction site to update the status of Bang Sue Grand Station at
Commuter Train Depot.
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19 มีนาคม 2563 | March 19, 2020
การรถไฟฯ สอดรั บ นโยบายรั ฐ บาลให้
ประชาชน คื น เงิ น ตั๋ ว โดยสารในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ได้เต็มราคาเป็นกรณี
พิเศษ ส�ำหรับผู้ซื้อโดยสารล่วงหน้าก่อน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เดิ น ทางในช่ ว งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส (COVID-19)
The State Railway of Thailand (SRT)
allows passengers who buy advance
tickets before March 18, 2020 to cancellation of the Songkran festival according to the government’s policy to
return tickets with full refund after the help prevent the spread of COVID-19.

20 มีนาคม 2563 | March 20, 2020
การรถไฟฯ ประกาศยกระดับมาตรการเข้ม safety and to boost passenger confidence. Also, SRT suggests the passenger to
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ strictly follow the measure to prevent themselves from getting the virus.
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งบน
ขบวนรถและสถานี เน้นความสะอาด และ
ปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมแนะ
ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อ
ในช่วงที่มีการระบาด
The State Railway of Thailand (SRT)
announces the extreme measures
to prevent further spread of Corona
Virus 2019 (COVID-19) for both on trains
and at stations. SRT cleans all areas for
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24 มีนาคม 2563 | March 24, 2020
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่งผูว้ า่ การรถไฟฯ เปิดเผยว่า เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบนั ยังคงแพร่ระบาดในหลายพืน้ ที่
ในประเทศไทยและมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงมากขึน้ การรถไฟฯ
จึงได้ประกาศยกเลิกเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน�้ำ ขบวนที่
901-902 กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563
โดยให้ประชาชนสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็น
กรณีพิเศษ
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property of Bangkok - Ayutthaya - Bangkok special train no.901-902
Management Business Cluster and Acting Governor of the because of the risks posed by COVID-19 on March 26, 2020,
State Railway of Thailand (SRT) announced the cancellation which passengers can get full refunds.

25 มีนาคม 2563 | March 25, 2020
การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษน�ำเที่ยวช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเดินทาง
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และ
ผูโ้ ดยสารสามารถคืนเงินค่าตัว๋ โดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ
The State Railway of Thailand (SRT) announced the
cancellation of tourist trains on weekend and holidays to prevent further spread of Coronavirus 2019
(COVID-19) while travelling according to Transport
Ministry’s Policy. Full refunds are available for all passengers.
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การรถไฟฯ ประกาศมาตรการเพื่ อ ความปลอดภั ย
ส่ ว นรวม ตามพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด -19
ฉบับที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หากผู้โดยสาร
ที่ซื้อตั๋วสํารองที่นั่งแล้วไม่ประสงค์เดินทาง สามารถน�ำตั๋ว
โดยสารมาขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

The State Railway of Thailand (SRT) announces the preventive
measures according to the Public Administration in Emergency
Situations B.E. 2548 about the 2nd announcement on the
spread of Coronavirus 2019 (COVID-19). If any passengers
would like to cancel the trips, they can get full refund at all
railway stations.

27 มีนาคม 2563 | March 27, 2020
การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทาง
สายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเดิ น ทางในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย
พร้ อ มแจ้ ง ให้ ผู ้ โ ดยสารสามารถคื น เงิ น ค่ า ตั๋ ว โดยสารได้
เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ

The State Railway of Thailand (SRT) announced the
cancellation of trains on the Southern, Northern and
Northeastern Line in order to avoid travelling during the
spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) according to the
Transport Ministry’s policy and allowed all passengers to
get full refund.
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26 มีนาคม 2563 | March 26, 2020

29 มีนาคม 2563 | March 29, 2020
การรถไฟฯ แจ้ ง ปรั บ แผนการเดิ น ขบวนรถเชิ ง พาณิ ช ย์
ในเส้นทางสายใต้ จาก กรุงเทพ-หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา
และสุไหงโกลก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม
ค�ำสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา
เริ่มปรับแผนการเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563
จนกว่าจะมีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลง พร้อมแจ้งให้ผโู้ ดยสารสามารถ
คืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ

The State Railway of Thailand (SRT) announces to reschedule
trains on the Southern Lines from Bangkok – Hat Yai ending
at Yala and Sungaikolok to avoid travelling during the spread
of Coronavirus 2019 (COVID-19) according to COVID-19
management center at Yala province. The trains have been
rescheduled since March 29, 2020 and allow passengers to
get full refund.

30 มีนาคม 2563 | March 30, 2020
การรถไฟฯ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถยืน่ เอกสารขอคืนเงินค่าตัว๋ โดยสาร
ผ่านทางระบบอีเมล (E-mail) ได้เต็มราคา
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้
ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงิน
ค่าตั๋วโดยสารได้

The State Railway of Thailand (SRT)
allows the passengers who buy online
tickets to submit the refund form
through E-mail and get full refund in
order to avoid travelling during the
spread of Coronavirus 2019 (COVID-19).

31 มีนาคม 2563 | March 31, 2020
เจ้าหน้าที่สถานีหนองคาย ร่วมกับต�ำรวจรถไฟหนองคาย ได้ท�ำการตรวจสอบสินค้า
ต้องสงสัยจ�ำนวน 4 ลัง โดยได้ตรวจพบความผิดปกติภายในกล่อง ซึ่งมีลักษณะเป็น
ถุงสีด�ำถูกปิดมิดชิด พบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสินค้าควบคุม จึงได้
แจ้งด่านศุลกากรจังหวัด ให้ตรวจสอบและพบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัยผลิตที่
ประเทศเวียดนาม ที่ได้น�ำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จ�ำนวน 4 ลัง บรรจุลังละ
50 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวมทั้งหมดจ�ำนวน 10,000 ชิ้น
The SRT staff and railway police at Nong Khai station found 4 cartons which nobody
was the owner. The investigation revealed that they were 10,000 smuggled face masks
from Vietnam (4 cartons - each containing 50 boxes with 50 face masks per box).
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นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สนิ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ว่ามีผู้โดยสาร ถือตั๋วโดยสาร
รถนอนปรับอากาศชัน้ ที่ 2 ขบวนด่วนพิเศษ
ทักษิณที่ 37 วันที่ 30 มีนาคม 2563 คัน
ที่ 4 เลขที่ 28 เดินทางจากสถานีชุมทาง
บางซื่อ-สุไหงโกลก เสียชีวิตบนขบวนรถ
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การ
รถไฟฯ จึงได้ดำ� เนินการตามมาตรฐานของ

2020 SRT NEWS

1 เมษายน 2563 | April 1, 2020

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันมิให้มี Bang Sue Junction to Sungai Kolok on
ผู้ติดเชื้อจากการโดยสารต่อไป
March 30, 2020. His ticket was reserved
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor
of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) was
informed by SRT staff regarding the
dead passenger who bought a ticket for
the Special Express Train no. 37 from

at carriage no. 4 and seat no. 28. Later,
the officials found that the dead
passenger got positive result on COVID-19
tests. Therefore, SRT cleaned and
disinfected the train to prevent the
spread of COVID-19 according to the
Ministry of Public Health sanitization
standards.

3 เมษายน 2563 | April 3, 2020
การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเป็นกรณีชั่วคราว
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (เพิ่มเติม)
ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้สามารถคืนเงินได้เต็มราคา
The State Railway of Thailand (SRT) announced the
temporary suspensions all train services during the spread
of COVID-19. All passengers can claim a full refund.

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย
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10 เมษายน 2563 | April 10, 2020

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจพนักงานรถไฟฯ
โรงงานมักกะสัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
พนักงานการรถไฟฯ ให้การต้อนรับ

Ms. Saksayam Chidchob, Minister of Transport led his team
to visit and to encourage SRT staff at Makkasan workshop
due to the spread of Coronavirus (COVID-19). He also gave
them the kits of hand gel and face masks, which has been
welcomed by Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the
Property Management Business Cluster and Acting Governor
of the State Railway of Thailand (SRT).

11 เมษายน 2563 | April 11, 2020
ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าว กรณีสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
พบว่ามีชายไทยอายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วย COVID-19 รายที่ 22
ของจังหวัดนราธิวาส จากการสอบประวัติการเดินทางพบว่า
เดินทางโดยขบวนรถด่วนสปรินเตอร์ (กรุงเทพ-ยะลา) วันที่
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21 มีนาคม 2563 และเดินทางต่อโดยขบวนรถธรรมดาเที่ยว
นครศรีธรรมราช-ตันหยงมัส การรถไฟฯ จึงขอให้ตรวจสอบกับ
สาธารณสุขจังหวัดตามขั้นตอน
Due to the news report, Narathiwat Provincial Public Health
Office found a 57-year-old passenger who was the 22nd
COVID-19 patient of Narathiwat province. According to the
traveling record, he traveled by a Special Express Sprinter
Train (Bangkok to Yala) on March 21, 2020 and traveled
by an ordinary train (Nakhon Si Thammarat to Tanyong
Mat railway station). Therefore, SRT suggested another
passengers who travelled with these trains, to meet their
own Provincial Public Health Office.

การรถไฟฯ ประกาศยกเลิกการเดินขบวน
รถเร็ ว ที่ 111-112 (กรุ ง เทพ-เด่ น ชั ย กรุงเทพ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งการยกระดับมาตรการ
คัดกรองผูท้ เี่ ดินทางเข้าพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์
เริม่ งดเดินขบวนรถตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน
2563 เป็ น ต้ น ไป จนกว่ า จะมี ค� ำ สั่ ง
เปลี่ยนแปลง
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15 เมษายน 2563 | April 15, 2020
The State Railway of Thailand (SRT)
announced the cancellation of the
Rapid train No. 111-112 (Bangkok-Den
Chai-Bangkok) to avoid travelling during
the spread of coronavirus (COVID-19)
according to the announcement of
Uttaradit Provincial Office regarding the
preventive measures. The cancellation
would be applied on April 16, 2020
onwards.

16 เมษายน 2563 | April 16, 2020
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2563
ให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คนที่ 19
ซึง่ การรถไฟฯ จัดพิธลี งนามสัญญาว่าจ้าง โดยมีนายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร
ประธานกรรมการรถไฟฯ เป็ น ผู ้ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า ง ณ
ห้องคณะกรรมการรถไฟฯ ชั้น 2 ตึกบัญชาการรถไฟ

On April 7, 2020, Mr. Niruj Maneepun was endorsed by the
cabinet to be officially appointed as the 19th Governor of
the State Railway of Thailand (SRT). The contract signing
ceremony was held and presided over by Mr. Chirute
Visalachitra, Chairman of Board of Commissioners at SRT
committee room, 2nd Floor, Headquarter Building.
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20 เมษายน 2563 | April 20, 2020
การรถไฟฯ ประกาศให้ ข บวนรถเร็ ว ที่
135-136 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีบางปะอิน
ขบวนละ 1 นาที เพื่ อ เป็ น การอ�ำ นวย
ความสะดวกในการเดินทางที่จ�ำเป็นของ
ประชาชน ทดแทนขบวนรถชานเมืองและ
ขบวนรถอื่นที่ประกาศงดเดิน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 1930 เมษายน 2563
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น รั ก ษาการแทน
ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ เปิ ด เผยความคื บ หน้ า
การก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
สายใต้ ร ะยะแรก ช่ ว งนครปฐม-ชุ ม พร
ระยะทาง 421 กิโลเมตร งบประมาณการ
ก่อสร้างจ�ำนวน 33,982 ล้านบาท สรุป
ความคื บ หน้ า โครงการโดยรวมคิ ด เป็ น
ร้อยละ 55.821 จากแผนงานที่กำ� หนดไว้
คือร้อยละ 63.697 ของโครงการ สาเหตุ
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The State Railway of Thailand (SRT)
announced the Rapid train No. 135-136
Bangkok - Ubon Ratchathani - Bangkok
to stop at Bang Pa-in station for one
minute from April 19-30, 2020 to
replace the services of the trains that
were suspended because of the spread
of COVID-19.

เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างหลายจุด ขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธา
คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาในปี 2564 และพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565
Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property Management Business
Cluster and Acting Governor of the State Railway of Thailand (SRT) revealed the
progress of double tracking construction Phase 1 of the Southern Line (Nakorn
Pathom - Chumphon) with a distance of 421 kilometers and the amount of 33,982
million baht. The construction progress is 55.821% which does not follow the
expected plan at 63.697% due to the construction problems. Meanwhile, SRT
would try to complete within the contract year and to be available in 2022.
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ม.ล.สราลี กิตยิ ากร พระกนิษฐาในพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุ ท ธนารี น าถ ได้ ม อบหมายให้ ตั ว แทน
นายราชพัลลภ ชืน่ ปรีชา น�ำกระเช้าดอกไม้
ไปมอบให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ
รถไฟฯ คนใหม่ เพื่อแสดงความยินดี และ
เป็นก�ำลังใจในการเข้ารับต�ำแหน่งครัง้ นี้ ณ
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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24 เมษายน 2563 | April 24, 2020
ML Sarali Kitiyakara, the younger sister
of HRH Princess Soamsawali Krom
Muen Suddhanarinatha, assigned
Mr. Ratchphallop Chuenpreecha,
to bring congratulations flower to Mr.
Niruj Maneepun, the new Governor
of the State Railway of Thailand at
Headquarter Building, Bangkok.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี
จากบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด หลังเข้ารับต�ำแหน่งผู้ว่าการ
รถไฟฯ อย่างเป็นทางการ ซึง่ บริษทั ฟิกท์ฯ เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้จัดท�ำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหารทรัพย์สนิ ของการรถไฟฯ ส�ำหรับโครงการดังกล่าว
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand (SRT) has received a congratulatory basket
from FICT Associate Co., Ltd. on the official appointment
as SRT Governor, which FICT has been responsible for
the project of land and construction database providing
in the IT system in order to manage the SRT properties.
The project will be done by April 2022.
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26 เมษายน 2563 | April 26, 2020
ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเสนอแผนและมาตรการผ่อนปรนด้านการขนส่งทาง
รถไฟให้สอดคล้องกับแผนผ่อนปรนของรัฐบาล
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) asked
SRT executives and related officials for urgent meeting regarding the measures
to prevent the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) and to get ready. The
Ministry of Transport (MOT) also assigned the affiliated agencies to propose the
relief plans and measures for train transportation to go with government plans.

นายนิ รุ ฒ มณี พั น ธ์ ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ
เรียกประชุมด่วนผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โดยมีการประชุมหารือเพื่อให้ทุกส่วนงาน
ได้เตรียมความพร้อม ซึง่ กระทรวงคมนาคม

28 เมษายน 2563 | April 28, 2020
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ สัง่ การ
ผู้เกี่ยวข้องฯ เตรียมความพร้อมการเปิด
เดิ น ขบวนรถโดยสาร หากมี ม าตรการ
ผ่อนปรนจากรัฐบาล เพื่อเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งเดิ น ทางโดยรถไฟ
ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่าง
เมือง และทางไกล และการรถไฟฯ ยังให้
ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของ
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นอันดับแรก
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) commanded
related officials to be ready for the resumption of train services for those
passengers who need to travel by trains, which comprise of urban, local and
long-distance trains. SRT also gave priority to ensure the all safety by preventing
the spread of Coronavirus 2019.
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การรถไฟฯ ประกาศขยายระยะเวลา
ให้ ข บวนรถเร็ ว ที่ 135-136 กรุ ง เทพอุ บ ลราชธานี - กรุ ง เทพ หยุ ด รั บ -ส่ ง
ผู ้ โ ดยสารที่ ส ถานี บ างปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น การต่ อ เนื่ อ ง
ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเดิน
ทางทีจ่ ำ� เป็นของประชาชน ทดแทนขบวน
รถชานเมืองและขบวนรถอื่นที่ประกาศงด
เดิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานร่วมกิจกรรม สถานีปลูกผัก แบ่ง
ปันความสุข ณ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
ในการน�ำผลผลิตจากโครงการสถานี/ซุ้ม
สวยงาม พืชผักกินได้ ของฝ่ายปฏิบัติการ
เดินรถ น�ำมามอบให้กับผู้แทนครอบครัว
พนักงานโรงพยาบาลบุรฉัตร เพือ่ ช่วยแบ่ง
เบาและลดภาระค่าใช้จา่ ยภายในครัวเรือน
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30 เมษายน 2563 | April 30, 2020

The State Railway of Thailand (SRT) announced that the Rapid train No. 135-136
Bangkok – Ubon Ratchathani – Bangkok to further stop at Bang Pa-in station,
Ayutthaya until May 31, 2020 for passengers who need to travel by train and to
replace the other train services, which were suspended because of the spread
of Coronavirus (COVID-19).

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส at Burachat Chaiyakorn Hospital, which
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังได้น�ำไป was about to give vegetable from the
มอบให้ชุมชนบ้านพักรถไฟ กม. 11 ด้วย Traffic Operation Department’s project
Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT)
presided over an event “Sathani
Plook Phak - Bang Pan Kwam Sook”,

“Suum Suayngam Phead Phak Kin
Dai” to the hospital’s employees and
Nikhom Rotfai KM.11 community. The
purpose of this event was to reduce
their household expenses due to the
spread of Coronavirus (COVID-19).
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2 พฤษภาคม 2563 | May 2, 2020
การรถไฟฯ ประกาศงดเดิ น ขบวนรถ
ข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จ�ำนวน 14
ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้อง
ตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5)
เริ่มประกาศงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 3
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
ค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสาร
สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา
The State Railway of Thailand (SRT)
announced to suspend 14 trains
according to the Decree on Public
Administration in Emergency Situation
B.E. 2548 (No. 5) from May 3, 2020
onwards. The passengers were able to
receive full refund for all tickets.

3 พฤษภาคม 2563 | May 3, 2020
การรถไฟฯ แนะน�ำวิธีปฏิบัติประกอบการ
ขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจ�ำหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่มภายในสถานีรถไฟ เพื่อให้
สอดคล้องตามข้อก�ำหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 เริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลายหรือมีคำ� สัง่
เปลี่ยนแปลง
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The State Railway of Thailand (SRT)
suggested how to buy train tickets and
sell food in the stations under Section 9
of the Decree on Public Administration
in Emergency Situation B.E. 2548
(No. 5 and 6) which enter into force
from May 3, 2020 onwards.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานในพิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล
ณ ห้ อ งประชุ ม คณะกรรมการรถไฟฯ
ชั้น 2 ตึกบัญชาการ เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล ประจ�ำปีพุทธศักราช 2563
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร

2020 SRT NEWS

4 พฤษภาคม 2563 | May 4, 2020

พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วม Committee Meeting Room, 2nd Floor,
พิธี
Headquarter Building on the occasion

of Coronation Day 2020. The ceremony
Mr. Niruj Maneepun, Governor of was also attended by SRT executives,
the State Railway of Thailand (SRT) officials, and employees.
presided over the blessing ceremony
in front of the King Rama X’s image at

8 พฤษภาคม 2563 | May 8, 2020

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้มกี ารปรับแผนงานการก่อสร้างโครงการ
รถไฟทางคู่ในเส้นทางสายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
และปั ญ หาอุ ป สรรคในการก่ อ สร้ า งจริ ง เพื่ อ ลดผลกระทบและให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธาและงานติดตั้ง
ระบบอาณัติสัญญาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2566

Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT)
informed that SRT adjusted the
construction plan of the double-track
railway from Lop Buri to Pak Nam Pho
in order to meet local’s requirement
and also speeded up civil work and the
installation of the signalling system to
be done in 2023.
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11 พฤษภาคม 2563 | May 11, 2020

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูบ้ งั คับการต�ำรวจรถไฟ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย นายชัชวาลย์ คงอุดม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร.ต.ท. ดร.มนัส
โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ฯ ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) ผู้บริหารบริษัท แบล็คแคนย่อน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้าร่วมโครงการปลูก

ต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง จ�ำนวน 199 ต้น Railway Workers’ Union of Thailand
เนือ่ งในโอกาสวันพืชมงคล ณ บริเวณศาลา (SRUT), Chairman of Miracle of Life
เอนกประสงค์ บ้านพักนิคมรถไฟ กม. 11 Foundation, executives of PTT Plc and
Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT),
together with SRT executives, officials
and employees, the Railway Police
Commander, President of the State

15 พฤษภาคม 2563 | May 15, 2020
การรถไฟฯ ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ
เดิ น ขบวนรถโดยสารพิ เ ศษ และขบวน
รถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวน
รถท้องถิ่น หลังมีมาตรการผ่อนปรนการ
เดินทางให้กบั ประชาชน ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) เริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่
18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
มีคำ� สัง่ เปลีย่ นแปลง ส�ำหรับผูโ้ ดยสารทีจ่ ะ
เดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถ
จองล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ตงั้ แต่วนั ที่ 16
พฤษภาคม เป็นต้นไป
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The State Railway of Thailand (SRT)
announced the resumption of train
services; special, urban, ordinary and
local trains after the announcement
of relief measures on the spread of
Coronavirus (COVID-19). The train
services would be resumed on May 18,
2020 onwards. The passengers were
also able to reserve the advance tickets
from May 16, 2020 onwards.
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executives of Black Canyon (Thailand)
Co., Ltd., jointly planted the Yellow
Star and Siamese Rosewood trees
on the occasion of Royal Ploughing
Ceremony Day at Nikhom Rotfai KM.11
community.
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19 พฤษภาคม 2563 | May 19, 2020
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการเดิน
ขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น
เป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน
การเดินทางให้กบั ประชาชน เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน
ที่มีความจ�ำเป็นต้องเดินทาง ส�ำหรับภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันที่ 18
พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมาขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีผใู้ ช้บริการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 14,051 คน
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) revealed
the number of passengers after the resumption of train services; special, urban,
ordinary and local trains. There were a total of 14,051 passengers on May 18, 2020.

20 พฤษภาคม 2563 | May 20, 2020

The State Railway of Thailand (SRT)
has recorded the ceremony of blessing
and wishing HRH Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana, which
would be broadcasted on Her Majesty
the Queen’s Birthday on June 3,
การรถไฟฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ 2020. The ceremony was attended by
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารการรถไฟฯ ณ สถานีโทรทัศน์ State Railway of Thailand (SRT) and SRT
ช่อง 9 MCOT HD เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
executives at MCOT HD, Bangkok.
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การรถไฟฯ ประกาศให้ขบวนรถโดยสาร
พิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวัน
ออกเฉียงเหนือทีเ่ ปิดให้บริการชัว่ คราว 30 วัน
จ�ำนวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร
ที่ ส ถานี ด อนเมื อ ง เพื่ อ เป็ น การอ� ำ นวย
ความสะดวกในการเดินทางที่จ�ำเป็นของ
ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้นไป

The State Railway of Thailand (SRT)
announced all 6 passenger trains of the
Northern and the Northeastern Lines
which temporary operated for 30 days
to stop at Don Muang Railway Station
to serve people during the COVID-19
pandemic from May 20 onwards.

23 พฤษภาคม 2563 | May 23, 2020
การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ
ที่ 9085-9086 (กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสงกรุ ง เทพ) เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารบริ ก ารรถ
สาธารณะข้ามจังหวัดทุกเส้นทางในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้โดยสารที่เดินทางมา
สถานีชุมทางทุ่งสง และมีความประสงค์
เดิน ทางข้ ามจั งหวัด ให้ประสานติด ต่อ
ญาติ ม ารั บ หากไม่ มี ญ าติ ห รื อ บุ ค คล
มารอรับ ทางอ�ำเภอทุง่ สงจะไม่ให้ผโู้ ดยสาร
ดังกล่าวออกนอกพื้นที่อาคารสถานีโดย
เด็ดขาด ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความ
สะดวก และอาจท�ำให้การควบคุมไม่เป็น
ไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 จึงประกาศงดเดินขบวนรถ
9085 (กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง) ตั้งแต่วันที่
24 พฤษภาคม 2563 และขบวน 9086
(ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ) ตั้งแต่วันที่ 25
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
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The State Railway of Thailand (SRT)
suspended the special train No. 90859086 (Bangkok - Thung Song Junction
- Bangkok) as the public transport
services were not allowed because of
preventive measure of the COVID-19
pandemic. The passengers who came
at Thung Song station might not be
able to travel to another places. Also,
Thung Song Office did not allow any
passengers to leave the station if they
did not have any relatives or people to
take them. This situation might cause
any inconvenience for the passengers.
Therefore, SRT decided to suspend the
train No. 9085 (Bangkok - Thung Song
Junction) from May 24 and the train No.
9086 from May 25 onwards.

การรถไฟฯ ด�ำเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 บนขบวนรถและสถานี ตาม
นโยบายรั ฐบาลและกระทรวงคมนาคม
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชนและ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยได้ ด� ำ เนิ น มาตรการ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 และ
มั่นใจในการให้บริการของการรถไฟฯ
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29 พฤษภาคม 2563 | May 29, 2020
The State Railway of Thailand (SRT)
operated the train services with strict
measures to prevent the spread of
COVID-19 on the trains and stations
in compliance with the Ministry of
Transport and Government’s policy
for the safety of passengers. SRT kept
following all measures to prevent
the spread of COVID-19 and to boost
passenger confidence.

1 มิถุนายน 2563 | June 1, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ น�ำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมลงนามประกาศ
เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานของการรถไฟฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)”
ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) signed a
Declaration of Intent to Administrate SRT,
according to National Anti-Corruption
Strategy Phase 3 (B.E.2560-2564) in
order to set SRT vision “Zero Tolerance
and Clean Thailand” at Operation
Room, 3rd Floor, Headquarter Building.
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ผู้ว่าการรถไฟฯ เดินหน้าดูแลผลประโยชน์
ของการรถไฟฯ ตั้งคณะท�ำงานแก้ปัญหา
ผู้บุกรุก บริหารจัดการ การใช้พื้นที่บริเวณ
บ้ า นพั ก นิ ค มรถไฟ กม.11 นิ ค มรถไฟ
มักกะสัน บางซื่อ และจิตรลดา น�ำร่อง
พื้นที่ “บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11” เร่ง
จัดระเบียบการใช้พื้นที่ อาคาร ตลาดนัด
สางปัญหาชุมชนเสื่อมโทรม เพื่อพัฒนา
ความเป็นอยูใ่ ห้กบั พนักงานและประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบ ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนรถไฟให้ดีขึ้น

Governor of the State Railway of
Thailand has already set up the team to
solve the invader problem and manage
the facilities at the area of Nikom Rotfai
KM.11, Nikom Rotfai Makkasan, Bang
Sue and Chit Lada. The pilot project
started on “Nikom Rotfai KM.11” to
organize the community area, buildings,
flea markets, and to resolve community
problems for the better quality of life
of SRT employees and people who
live in the area.

2 มิถุนายน 2563 | June 2, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ณ อาคารบริหาร ปณท เพื่อเข้าร่วม
หารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการขนส่งสินค้า อ�ำนวยความสะดวกในการ
จัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และยังคิดค้นการพัฒนา
บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ในการอ�ำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถไฟในอนาคต
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) has led
SRT team to meet Mr. Korkij Danchaivichit, Chief Executive of Thailand Post at
362

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

Thailand Post office to discuss the
freight service development by
facilitating hand-deliver to satisfy
the customers need. Also, the delivery
services will be further developed in
order to facilitate users in the future.

การรถไฟฯ ประกาศเตรียมความพร้อม
เปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทาง
ไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา
และขบวนรถท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ภายหลัง
มี ม าตรการผ่ อ นคลายการเดิ น ทาง
ข้ า มเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ให้ รถโดยสาร
สาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่
จั ง หวั ด ในช่ ว งเวลาเคอร์ ฟ ิ ว ได้ ภ ายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป ส�ำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทาง
ขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจอง
ล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 30 วัน
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8 มิถุนายน 2563 | June 8, 2020
The State Railway of Thailand (SRT)
has announced the readiness of
the long-distance, urban, ordinary and
local train services after cross-border
travelling is allowed, which public
transportation services are also
allowed during curfew hours under the
preventive measures of Coronavirus
2019 (COVID-19). The train services
will be available from June 11, 2020
onwards. The passengers who need
the long-distance train services, can
reserve the ticket with a 30 days in
advance.

12 มิถุนายน 2563 | June 12, 2020

การรถไฟฯ สรุ ป ภาพรวมการเดิ น ทาง
วันแรกของการเปิดเดินขบวนรถโดยสาร
ทางไกลขบวนรถชานเมื อ ง ขบวนรถ
ธรรมดา และขบวนรถท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม
ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 ให้
กับประชาชนในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่
จังหวัดให้รถโดยสารสาธารณะสามารถ
เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลา

เคอร์ฟิวได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ภาพรวมมียอดผู้โดยสารเพิ่ม
สูงขึ้นเฉลี่ย 8,000 คน ต่อวัน

ordinary, and local train services after
the relief measure phase 3 was issued
which allowed people to travel across
provincial areas during curfew hours
under the preventive measures of
The State Railway of Thailand (SRT) Coronavirus (COVID-19). On average
summarized the result of the first day 8,000 passengers were increased daily.
operation of the long-distance, urban,
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16 มิถุนายน 2563 | June 16, 2020

การรถไฟฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
กรุ ง เทพฯ ร่ ว มกั บ กองพลพั ฒ นาที่ 1
โดยกองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก น�ำพืน้ ที่
บางส่วนในนิคมรถไฟ กม.11 จัดท�ำโครงการ
แก้มลิง รองรับน�้ำจากเขตจตุจักร และ

ถนนวิภาวดีรังสิต แก้ไขปัญหาน�้ำท่วมขัง
ช่วงฤดูฝน บริเวณดินแดงจนถึงสนามบิน
ดอนเมือง เพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกองอ�ำนวยการน�ำ้ แห่งชาติ

The State Railway of Thailand (SRT)
collaborated with the First Army Area
of the Royal Thai Army to launch the
Kaem Ling Project in Nikom Rotfai
KM.11 area to store excess water from
Chatuchak and Vibhavadi-Rangsit road.
This project was able to resolve the
widespread floods in rainy season
around Din Daeng – Don Muang
International Airport to help people
who travel on this road according to
the policy of Government and National
Water Command.

22 มิถุนายน 2563 | June 22, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารในหน่วยงาน
สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพรฯ ณ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT),
together with Transport Ministry,
Deputy Minister of Transport, and MOT
executives has recorded the ceremony
of blessing and wishing HM King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua
at NBT, Vibhavadi-Rangsit Road,
Bangkok.

การรถไฟฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวติ
แก้ปัญหาน�้ำท่วม ปัญหาจราจร ปัญหา
อาชญากรรม และแหล่งเสือ่ มโทรมภายใน
พืน้ ทีข่ องการรถไฟฯ โดยได้จดั ท�ำโครงการ
แก้มลิงฯ บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11
เพื่ อ บรรเทาปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง บนถนน
วิภาวดีรังสิต การเข้าจัดระเบียบตลาด
พร้อมร่วมมือกับ ปตท. จัดท�ำโครงการ
ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดย
เน้นย�้ำการเข้าด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่โดย
ยึดหลักความเท่าเทียม เป็นธรรม ปลอดภัย
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อสังคมส่วนรวม

The State Railway of Thailand started
moving forward to improve the quality
of life by solving flood problems,
traffic, crime, and decay in SRT land
by launching the Kaem Ling Project
around Nikom Rotfai KM.11 to control
widespread flood on Vibhavadi-Rangsit

Road. SRT also organized the market
area and joined with PTT to launch the
CSR project, which grow the trees in
Bangkok. All SRT projects emphasized
on equality, fairness, safety and to
create maximum profit for the society.

29 มิถุนายน 2563 | June 29, 2020
การรถไฟฯ ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล ขบวน
รถน�ำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด
เป็นการเพิ่มเติม จ�ำนวน 40 ขบวน ภายหลังมีการยกเลิก
ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน และการขนส่ง
สาธารณะข้ามเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด ภายใต้มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ
ยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ให้บริการชั่วคราว
The State Railway of Thailand (SRT) resumed 40
long-distance and tourist trains after the cancellation
of lockdown under the preventive measures of the
spread of Coronavirus (COVID-19), from July 1, 2020
onwards and also cancelled the temporary service
trains, which operated during the COVID-19 pandemic.
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23 มิถุนายน 2563 | June 23, 2020

1 กรกฎาคม | July 1, 2020
การรถไฟฯ ผนึกก�ำลัง บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ลงพัฒนาพืน้ ที่
ตลาดโดม ปตท. บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 เป็นตลาดนัด
ตัวอย่างด้านสุขอนามัยของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งแจกหน้ากาก
อนามัย ผ้ากันเปือ้ น แอลกอฮอล์ลา้ งมือให้กบั พ่อค้าแม่คา้ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
The State Railway of Thailand (SRT) collaborated with PTT
Plc to improve the Dome PTT Market, located near Nikom
Rotfai KM.11 to be Bangkok’s model market for sanitation
and also gave face masks, apron, and alcohol gel to sellers
to prevent the spread of COVID-19.

2 กรกฎาคม | July 2, 2020

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ แถลงนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นการรถไฟฯ
เพือ่ ให้ทราบถึงทิศทางและแนวทางการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คือ
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง 2. การเพิ่มรายได้และการ
ลดค่าใช้จ่าย 3. การขับเคลื่อนและการยกระดับประสิทธิภาพการท�ำงาน ณ ห้องปฏิบัติ
การ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ

Government and Transport Ministry’s
policy, which comprised of 1. Increasing
capacity in rail transportation services,
2. Increasing revenue and reducing
expenses and 3. Driving and raising
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) announced work efficiency at Operation Room, 3rd
the SRT policy and strategy for SRT to lead the organization to be in line with the Floor, Headquarter Building.
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การรถไฟฯ เดินขบวนรถไฟ 224 ขบวนที่
ให้บริการปัจจุบัน รองรับการเดินทางของ
ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่าง
วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมเพิ่ม
ตูโ้ ดยสารให้เพียงพอในแต่ละเส้นทาง รวมถึง
เพิ่ ม ความเข้ ม งวดอ� ำ นวยความสะดวก
ดู แ ลความปลอดภั ย รวมถึ ง มาตรการ
ป้องกันความเสีย่ งจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2020 SRT NEWS

3 กรกฎาคม | July 3, 2020
The State Railway of Thailand (SRT)
currently operates 224 train services
to serve the passengers who travelling
during the long holiday; Asarnha Puja
and Rain-entry Day, from July 3 - 8,
2020. SRT also adds more carriages
for each routes and extremely
facilitate, look after, and prepare
preventive measures for the spread
of COVID-19.

8 กรกฎาคม | July 8, 2020

การรถไฟฯ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�ำราชอาณาจักรไทย เพื่อน�ำไปมอบให้พนักงานใช้ในการป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายนิรุฒ
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย จากนางสาวจาง เพ่ยตง
อัครราชทูตทีป่ รึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟ ชัน้ 2
ตึกบัญชาการรถไฟ

The State Railway of Thailand (SRT)
received the surgical masks from the
Ambassador of the People’s Republic
of China to the Kingdom of Thailand
in order to give SRT employees for the
prevention of the spread of COVID-19.
The surgical masks were received by
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) from
Ms. Zhang Pei Dong, Minister Counselor,
Economic & Commercial Office at SRT
Committee Meeting Room, 2nd Floor,
Headquarter building.
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12 กรกฎาคม | July 12, 2020
การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจ
รถไฟ กรุ ง เทพมหานคร จั ด กิ จ กรรม
Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
และท�ำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่
ตึ ก บั ญ ชาการรถไฟฯ ถนนเลี ย บคลอง
ผดุ ง กรุ ง เกษม จนถึ ง สถานี ก รุ ง เทพ
(หั ว ล� ำ โพง) เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การร่ ว มท� ำ ความดี กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ ถวายแด่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ (นพวงศ์)

The State Railway of Thailand (SRT),
together with the Railway Police
Division held the Big Cleaning activity
to renovate and clean an area around
the Headquarter building, Khlong
Phadung Krung Kasem road until
Bangkok Station (Hua Lampong) as
a part of doing good deeds on the
occasion of His Majesty King’s Birthday
on July 28, 2020 at Noppawong railway
police station.

15 กรกฎาคม | July 15, 2020
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2563 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การรถไฟฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรี สิ น ทร มหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส
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The State Railway of Thailand (SRT)
has recorded the ceremony of blessing
and wishing His Majesty King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua
on the occasion of HM King’s Birthday
on July 28, 2020 and also the ceremony
of blessing and wishing Her Majesty
Queen Sirikit The Queen Mother on
the occasion of Her Majesty’s birthday
on August 12, 2020 at MCOT HD, Huay
Kwang, Bangkok.

การรถไฟฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) กองบั ง คั บ การต� ำ รวจรถไฟ
สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ รถไฟแห่ ง
ประเทศไทย และประชาชนจิตอาสา จัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
แ ล ะ ท� ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ
นิ ค มรถไฟ กม.11 ถวายแด่ พ ระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2563 สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีน่ คิ มรถไฟ
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17 กรกฎาคม | July 17, 2020

กม.11 ให้เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบของการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานรถไฟ และ
ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
The State Railway of Thailand (SRT), together with PTT Plc, the Railway Police
Division, the State Railway Workers’ Union of Thailand, and volunteers held the
volunteer activity to renovate and clean the area of Nikom Rotfai KM.11 on the
occasion of His Majesty King’s Birthday on July 28, 2020. The activity was held
to support Nikom Rotfai KM.11 to be the model of community development in
order to increase the quality of life of SRT employees and people.

20 กรกฎาคม | July 20, 2020
การรถไฟฯ ร่วมงานสัมมนา “รถไฟทางคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
การลงทุนในสายตาของคนรุ่นใหม่” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร ณ ศาลา
ประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

The State Railway of Thailand (SRT)
attended the seminar “Double-track
Railway with was Tourism Promotion
and Investment Trade in New Gen’s
Viewpoint” which was held by Court
Operation, Independent Entity,
Attorneys Association, State Enterprises,
Public Organization and House of
Representative Fund Committee at
Ban Pong municipality, Ban Pong
district, Ratchaburi.
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22 กรกฎาคม | July 22, 2020
Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT),
together with Mr. Saksayam Chidchob,
Transport Ministry and executives, has
recorded the ceremony of blessing
and wishing Her Majesty Queen Sirikit
The Queen Mother on the occasion of
Her Majesty’s birthday on August 12,
2020 at NBT, Vibhavadi-Rangsit Road,
Bangkok

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี และ
บริจาคเงินสมทบทุน โครงการ “ทุกการ
เดินทาง ขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วย
วีลแชร์” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด โดยมี นายมาโนช สายชูโต
รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ่ า ยธุ ร กิ จ
เดินรถ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ให้เกียรติรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 (ด้าน
ทิศเหนือ) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร 2
กรุงเทพฯ
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PR officers, on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) have
congratulated the Transport Co., Ltd. on the occasion of the 90 th
anniversary of establishment and also donated to the project, “Tuk Karn
Dern Tang Khab Kluen Kwamsuk Su Kon Thai Duay Wheelchair”, which have
been welcomed and received by Mr. Manoch Saichuto, Senior Executive
Vice President, Vehicle Business Department Acting at Lobby, 1st Floor,
Jatujak Bus Terminal, Kampangpetch 2 Road, Bangkok.
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The State Railway of Thailand (SRT)
started the construction of train
stopping place at Chom Thong to
facilitate the passengers, students,
teachers, sellers and people, which
could be local tourism promotion. The
train stopping place will be finished
and available in September 2020

24 กรกฎาคม | July 24, 2020

การรถไฟฯ จัดพิธถี วายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
2563 โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธาน
ในพิ ธี น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า งการรถไฟฯ
เข้าร่วมพิธีฯ

The State Railway of Thailand (SRT) held the ceremony
of blessing, and swore an oath to be good officials on
the occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra
Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday on July 28, 2020 which, was
presided over by Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand (SRT). The ceremony was also attended
by SRT executives, officials, employees.
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การรถไฟฯ ด�ำเนินโครงการงานก่อสร้าง
ชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถ
จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อ
อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ โ ดยสาร
นักเรียน ครูอาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า และชาว
บ้าน ให้ได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการ
ควบคู่ไปกับต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพืน้ ที่ โดยด�ำเนินการสร้างแล้วเสร็จ และ
เปิดใช้บริการเดือนกันยายน 2563

นายสุ ชี พ สุ ข สว่ า ง วิ ศ วกรใหญ่ ฝ ่ า ย
โครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ
เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประเมิน
ความสนใจเบื้ อ งต้ น ของภาคเอกชน
(Market Sounding) โครงการวิเคราะห์
และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการ
ลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบ
เบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัด
ระยอง-จันทบุร-ี ตราด ณ ห้องประชุมเวิลด์
บอลรูม บี ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Mr. Sucheep Suksawang, Chief, Special Project and Construction Engineer of the
State Railway of Thailand (SRT) presided over a market sounding for the analysis
and study of engineering, economic, finance society and proper investment,
which also basic design of the High Speed Rail Linked 3 Airports Project Phase 2
(The extension of Rayong - Chanthaburi - Trat) at World Ballroom B, 23rd Floor at
Centara Grand and Bangkok Convention Center, Central World.

28 กรกฎาคม | July 28, 2020
การรถไฟฯ ได้ จั ด เดิ น ขบวนรถพิ เ ศษ
น� ำ เที่ ย วรถจั ก รไอน�้ ำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยน�ำขบวน
รถจักรไอน�้ำแบบแปซิฟิค หมายเลข 824
และ 850 จัดเดินขบวนรถพิเศษน�ำเที่ยว
ในเส้ น ทางสายประวั ติ ศ าสตร์ ก รุ ง เทพอยุ ธ ยา โดยมี ผศ.(พิ เ ศษ)ดร.ศิ ริ พ งศ์
พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการซ่อม
บ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถจักรไอน�้ำออกจากสถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) พร้อมได้จัดกิจกรรม
แจกของที่ระลึกเป็นแผ่นพับรถจักรไอน�้ำ
ประวัตศิ าสตร์ ให้ประชาชนได้มโี อกาสเก็บ
สะสมไว้เป็นที่ระลึก
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The State Railway of Thailand (SRT) arranged special steam locomotive to
express the loyalty in His Majesty King by taking the Pacific Steam Locomotive No.
824 and 850 trips for the historical route, Bangkok - Ayutthaya. The locomotive
trip left from Bangkok Station (Hua Lamphong), which the activity was presided
over by Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive and
Rolling Stock Business Cluster. On this occasion, SRT also gave the historical
locomotive brochure to people as SRT souvenir.
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29 กรกฎาคม | July 29, 2020
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ
แผ่นดิน ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 และลงนามถวายพระพร
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นาย
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมคณะเข้าร่วมในพิธีฯ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway
of Thailand (SRT), together with Mr. Saksayam
Chidchob, Transport Minister and team, attended
the ceremony to swear an oath and sign the book
of blessings for His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua on the occasion of HM
King’s Birthday on July 28, 2020.

31 กรกฎาคม | July 31, 2020
การรถไฟฯ เดินสายจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพฯ -หนองคาย
(ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

The State Railway of Thailand (SRT)
organized the 1st meeting to hear
public opinion of the corporation
Thai - China High Speed Rail Project
for the development of regional
Hi Speed railway from Bangkok –
Nong Khai (Phase 2 Nakhon Ratchasima
- Nong Khai), in the Northeastern region;
Nakorn Ratchasima, Khon Kaen, Udon
Thani and Nong Khai Province.
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3 สิงหาคม 2563 | August 3, 2020
การรถไฟฯ ประกาศให้ ข บวนรถเร็ ว
ที่ 171/172 กรุ ง เทพ-สุ ไ หงโกลกกรุ ง เทพ หยุ ด รั บ -ส่ ง ผู ้ โ ดยสาร รวม
ถึงการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ที่สถานีควน
เนียง จังหวัดสงขลา ขบวนละ 1 นาที
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางที่จ�ำเป็นของประชาชน โดยให้
บริ ก ารตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2563
เป็นต้นไป

The State Railway of Thailand (SRT)
announced the Rapid train No. 171/172
Bangkok - Sungai Kolok - Bangkok to stop
at Khuan Nieng station at Songkhla
for parcel and passengers services for
one minute to serve the people from
August 3, 2020 onwards.

7 สิงหาคม 2563 | August 7, 2020

การรถไฟฯ เดิ น สายจั ด การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนต่อการสรุปผลการศึกษาโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา
วิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ
สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจน
งานออกแบบเบื้ อ งต้ น โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสาม
สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม
374

ANNUAL REPORT 2020 | STATE RAILWAY OF THAILAND

The State Railway of Thailand (SRT) held a market sounding
for the analysis and study of engineering, economic, finance
society and proper investment, which also basic design
of the High Speed Rail Linked 3 Airports Project Phase 2
(The extension of Rayong - Chanthaburi - Trat) which also
attended by officials, local office, private sectors.

เปิดงาน “ย้อนวันวาน วิถผี า้ ไทยในสยาม”
ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ โดยการรถไฟฯ
กั บ มู ล นิ ธิ ร ่ ม เกล้ า เยาวชนในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า
ชมรมรวมใจภั ก ดิ์ จั ก รี ว งศ์ และมู ล นิ ธิ
รถไฟไทย จั ด กิจกรรมขึ้น เพื่อเทิด พระ

12 สิ ง หาคม 2563 ณ สถานี ก รุ ง เทพ
(หัวล�ำโพง)

Asst. Prof. Dr. Siriphong Preutthipan,
Deputy Governor of Locomotive and
Rolling Stock Business Cluster presided

11 สิงหาคม 2563 | August 11, 2020
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานพิ ธี ล งนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิ ง หาคม 2563 พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ
เพื่ อ แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และ
ส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด้ ท รง
ปฏิ บัติ พ ระราชกรณี ย กิ จ นานั ปการเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณ
โถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

375

2020 SRT NEWS

over the opening ceremony, “Yorn Wan
Wan Wi Thi Pha Thai Nai Siam”. The
event was organized by SRT, together
with Romklao Youth Foundation
under Royal patronage, Romklao SME
development institution, Ruamjai
Pukdee Thai Royal association, Thai
Railway Foundation on the occasion of
ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม Her Majesty Queen Sirikit The Queen
การกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและ ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Mother’s Birthday on August 12, 2020
ล้อเลื่อน การรถไฟฯ ร่วมเป็นประธานพิธี เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา at Bangkok station (Hua Lamphong).

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) presided
over the ceremony of blessing and
wishing Her Majesty Queen Sirikit The
Queen Mother on the occasion of Her
Majesty’s birthday on August 12, 2020.
SRT executives, officials and employees
also attended the ceremony in order
to commemorate Her Majesty The
Queen Mother at Bangkok station
(Hua Lamphong).

นายสุจติ ต์ เชาว์ศริ กิ ลุ รองผูว้ า่ การกลุม่ บริหารรถไฟฟ้า เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดี และบริจาคเงินสมทบมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี และร่วมพิธีเปิดโครงการระบบ
ตู้รับช�ำระภาษีรถประจ�ำปีอัตโนมัติ (Kiosk) และ “DLT Vehicle Tax” แอปพลิเคชัน
ช�ำระภาษีรถผ่านมือถือ โดยมีนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธี ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

of DLT establishment and also
donated to the Foundation for the
Blind in Thailand. He also attended
the opening ceremony of the project,
Automatic Annual Car Tax (Kiosk) and
DLT Vehicle Tax Application which
was presided over by Mr. Saksayam
Mr. Sujit Chou-sirikool, Deputy Governor of Electrified Rail Management, Chidchob, Transport Minister at DLT,
on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) has congratulated the Bangkok.
Department of Land Transport (DLT) on the occasion of the 79th anniversary
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12 สิงหาคม 2563 | August 12, 2020

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ เป็นประธานพิธเี ปิดเดินขบวนรถ
พิเศษน�ำเทีย่ วรถจักรไอน�ำ้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในเส้นทาง
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษแจกทุนการศึกษา
จ� ำนวน 123 ทุน และเวลา 18.00 น. ประชาชนเข้ า ร่ ว มพิ ธี
จุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพรชั ย มงคลฯ เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี
ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand (SRT) presided over the opening ceremony on
a special trip of the steam locomotive on the occasion of
Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s birthday on
August 12, 2020, from Bangkok - Chachoengsao. On this
occasion, SRT also gave 123 scholarship opportunities and
also lighted the candle bless to commemorate Her Majesty
The Queen Mother at Bangkok station (Hua Lamphong).
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14 สิงหาคม 2563 | August 14, 2020
การรถไฟฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับ
ทางรถไฟ ผ่านโครงการ 1+1 = 0 รถไฟ
ปลอดภั ย ทุ ก เส้ น ทาง พร้ อ มทั้ ง เยี่ ย มชม
แปลงผัก ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ
สถานีบางละมุง กม.141 และโรงเรียนวัดสุ
กรีย์บุญญาราม จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัด
เสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้กบั นักเรียน
ประชาชน และคนในชุมชน โดยมีนางสาว
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านบริหาร ประธานคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนิน
การเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการ
รถไฟฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธี

The State Railway of Thailand (SRT)
held the activity on the campaign,
‘1+1=0 Rod Fai Plod Phai Tuk Sen
Tang’, as well as visiting the vegetable
plots at level crossing of Bang Lamung
station at KM.141 and Wat Sukree
Bunyaram School, Chonburi. These
activities were held to educate
students and people in the community,
which participated by Ms. Jedsadaporn
Yuttanawiboonchai, Assistant Governor
of Management and CSR project leader,
together with SRT team.

15 สิงหาคม 2563 | August 15, 2020
การรถไฟฯ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาแม่
ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ สมาคมแม่ดเี ด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธศิ นู ย์กลางอีก๋ ว้ นเต้า (อนุตตรธรรม) ไทย และบริษทั กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จ�ำกัด (ช่อง 7 HD) จัดกิจกรรมสัปดาห์วนั แม่
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2563 เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยมี
นายสุภทั ร์ วรวัฒนนุทยั รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายด้านปฏิบตั กิ าร ฝ่าย
บริการสินค้า เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ เข้าร่วมงาน ภายในงานได้มกี าร
แจกปิน่ โตพระราชทานแก่ผเู้ ดินทาง จ�ำนวน 3,000 ชุด ณ สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
The State Railway of Thailand (SRT), together with the National
Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage
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of HRH Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha,
National Council of Outstanding Mother Bangkok, The Central
Foundation of Thai Yiguan Dao (Anuttaratham) and Bangkok
Broadcasting & Television Co., Ltd., organized an activity for
Mother’s Day week on the occasion of Her Majesty Queen
Sirikit The Queen Mother’s birthday on August 12, 2020
which was attended by Mr. Supat Worrawatnutai, the deputy
director of SRT Freight Service Department, on behalf of SRT.
On this occasion, the 3,000 set of bestowed lunch boxes were
also given to passengers at Bangkok station (Hua Lamphong).
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ ลงพืน้ ที่
บูรณาการร่วมกับจังหวัดล�ำปาง ชุมชน
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์สะพานด�ำ จังหวัดล�ำปาง
ให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ
ประจ�ำจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามแนวเส้นทางรถไฟ พร้อมทั้งเร่งขยาย
เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตร
พัฒนาเส้นทาง และสถานีรถไฟทัว่ ประเทศ
ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเดิน ทางที่สะดวก
สบาย ควบคู ่ ก ารท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน
รวมถึงยังได้ลงตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจแก่
พนักงาน พร้อมรับฟังความเห็นเพื่อน�ำมา
ใช้ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางรถไฟ
สายเหนือให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT)
had a site visit to improve the area
of “Saphan Dam” to be a landmark
of Lampang province in order to
promote tourism along the railway.
SRT also expanded the network

to improve the route and stations
nationwide to be travelling center,
together with local tourism. Another
purpose of site visit was to listen
to people and took their demands
into account in order to improve
the Northern lines to be better in
the future.

18 สิงหาคม 2563 | August 18, 2020
ผศ.(พิเศษ) ดร.ศิรพิ งศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่
การกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและ
ล้อเลือ่ น เป็นประธานเปิดการประชุมระดม
ความคิ ด ของการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
ความเหมาะสมการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เดิ น รถ
บริษัทซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐาน และ
บริษทั ซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลือ่ นการรถไฟฯ
ในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
กิจการรถไฟ เพื่อรวบรวมความเห็นและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องน�ำมาใช้ประกอบการ
ศึกษาจัดตัง้ บริษทั ลูกของการรถไฟฯ โดยมี
ผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วม
กว่า 100 คน ณ โรงแรมแอดสยาม เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Asst. Prof. Dr. Siriphong Preutthipan,
Deputy Governor of Locomotive and
Rolling Stock Business Cluster presided
over the opening ceremony of the
brainstorm workshop on learning and
analyzing the appropriation in setting
up the transportation company, basic
structure maintenance company, and
train railway and wheel maintenance
company with the topic of Train Service
Obstacles and Problems. The event
was participated by more than 100 SRT
executives and staff at At Siam Hotel,
Bangkok.
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28 สิงหาคม 2563 | August 28, 2020
นายประสิทธิ์ ถาวร รองผู้อำ� นวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการ
ท่องเที่ยว เพื่อจะน�ำไปบริจาคให้กับองค์กร สาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 18 ปี
กรมการท่องเที่ยว โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้การตอนรับ ณ กรมการท่องเที่ยว ชั้น 2-3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
Mr. Prasit Thaworn, Deputy Director of Passenger Service Department (Marketing),
Passenger Service Department, on behalf of the State Railway of Thailand (SRT)
has congratulated the Department of Tourism (DOT) on the occasion of 18th
anniversary of DOT establishment and participated in donation of DOT welfare
in order to donate to public charity organization, which has been welcomed by

Mr. Boonserm khunkaew, Director of
the Tourism Department’s general
affairs at DOT office, Floor 2 - 3,
Government Complex (B Building)
Laksi, Bangkok.

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธลี งนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พนื้ ทีเ่ ขตทางหลวงในการด�ำเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือ่ มสามสนามบิน ระหว่าง นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ
และ นายสราวุธ ทรงศิวไิ ล อธิบดีกรมทางหลวง โดยมี นายธาริศร์ อิสสระยัง่ ยืน
ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และนายพรเจริญ ธนานาถ ผูแ้ ทนจากบริษทั รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก
เชื่อมสามสนามบิน จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2
ชั้น 4 กระทรวงคมนาคม
Mr. Chaiwat Thongkamkoon, Permanent Secretary of Transport
Ministry, presided over the signing of a memorandum of understanding
(MOU) on the High-speed Line Linking Thailand’s Three Main Airport
between Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand (SRT) and Mr. Sarawut Songsivilai, Director-General of the
Department of Highways. The ceremony was witnessed by Mr. Tharit
Issarayangyun, Representative from the Eastern Economic Corridor
Office of Thailand and Mr. Porncharoen Thananart, the representative
from Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Co., Ltd. at
Meeting Room 2, Building 2, 4th Floor, Transport Ministry.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานในพิ ธี ล งนามสั ญ ญาซื้ อ รถจั ก ร
ดี เ ซลไฟฟ้ า น�้ ำ หนั ก กดเพลา 16 ตั น /
เพลา พร้อมอะไหล่จ�ำนวน 50 คัน มูลค่า
6,525 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟฯ กับ
กิจการร่วมค้าเอสเอฟอาร์ ซึ่งเป็นการร่วม
มือกันระหว่างบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และบริษัท ริเวอร์เอ็น

จิเนียริง่ จ�ำกัด โดยรถจักรดังกล่าวผลิตโดย
บริษัท CRRC Qishuyan Co., Ltd. ผู้ผลิต
รถจักรจากประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ น� ำ มาทดแทนรถจั ก รเก่ า ที่ ใ ช้ ง าน
มานาน เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ตลอดจน
ช่วยสร้างโอกาสการหารายได้ในอนาคต
ให้กับการรถไฟฯ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand (SRT)
presided over the signing ceremony
of the purchasing agreement. The
agreement was signed between
SRT and SFR Joint Venture (Sanfoco
International Co., Ltd. and River
Engineering Co., Ltd.) to purchase of
50 electric diesel engines (16 tons/
axle) and spare parts worth 6,525
million baht. These locomotives
were produced by CRRC Qishuyan
Co., Ltd., Chinese major locomotive
manufacturer which SRT would
replace the old locomotive in order
to increase the efficiency of freight
and passenger services as well as
future income earning opportunities
for SRT.
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31 สิงหาคม 2563 | August 31, 2020

11 กันยายน 2563 | September 11, 2020

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการ “มอบบ้านใหม่ให้ชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการ
สานพลังประชารัฐ” ท�ำให้ชาวชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธิ
พื้นฐาน และระบบการบริการที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้อย่าง
เท่าเทียม โดยมีนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ เข้าร่วมงาน
ณ พื้นที่บึงบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

General Prayut Chan-o-cha, the Prime Minister presided over
the event of “To Deliver the New Houses to Bueng Bang Sue
Community according to Sarn Phalang Pracharat Project”. The
project aimed to develop life quality by reaching basic rights and
equality. The event was also attended by Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand (SRT).

14 กันยายน 2563 | September 14, 2020
การรถไฟฯ ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์
และวางพวงมาลาที่พระอนุสาวรีย์พลเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�ำแพงเพ็ชร
อัครโยธิน เนื่องใน “วันบุรฉัตร” โดยมี
นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยพระประยูรญาติ นายจิรตุ ม์
วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ นายนิรฒ
ุ
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร
พนั ก งานการรถไฟฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

of Prince Kampaengpech Akarayothin on the occasion of “Purachatra Day”. The
ceremony was presided over by Mr. Virat Pimpanit, Advisor to the Minister of
Transport. The ceremony was also attended by Prince Kampaengpech Akarayothin’s
relatives, Mr. Chirute Visalachitra, Chairman of Board of Commissioners, Mr. Niruj
Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT), SRT executives and
officials at Headquarter building, Bangkok.

The State Railway of Thailand
(SRT) held the praying ceremony
and placed a wreath at the monument
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Government Savings Bank held the merit
making and wreath laying ceremony
on the occasion of “Purachatra Day” at
Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram
Ratchaworawihan, which was attended
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ธนาคารออมสิ น ได้ จั ด พิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
อุทิศถวายและวางพวงมาลา เนื่องในวัน
บุรฉัตร ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิ ห าร โดยมี น ายมนั ฎ มณี จั ก ร
ผู้ตรวจการรถไฟ 1 เป็นผู้แทนการรถไฟฯ
ร่ ว มพิ ธี และมอบเงิ น บริ จ าคสนั บ สนุ น
งบประมาณการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์
และอุปกรณ์เพื่อการรักษาพยาบาลให้กับ
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
by Mr. Manut Maneechak, Inspector
Governor 1, on behalf of SRT and
donated to purchase medical
equipment for Burachat Chaiyakorn
Hospital.

16 กันยายน 2563 | September 16, 2020

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รับมอบหน้ากากอนามัย
จาก ร.อ. นพ.นิมติ ประสิทธิด์ ำ� รง ผูร้ ว่ มก่อตัง้ เครือข่ายโครงการ SOS to Medical staff
in COVID-19 Fight (ผู้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและตู้อบ UV-C) จ�ำนวน 16,500 ชิ้น
เพื่อน�ำไปมอบให้พนักงานใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร ณ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟฯ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Mr. Sucheep Suksawang, Chief, Special
Project and Construction Engineer
Department, received 16,500 surgical
masks from Capt. M.D. Nimit
Prasitdamrong, the co-founder of
the network “SOS to Medical staff
in COVID-19 Fight” Project. (The
supporter of surgical masks and UV-C
sterilizer) to give to employees for the
prevention of the spread of COVID-19
while serving the passengers at
3 rd Floor, Headquarter Building,
Bangkok.
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20 กันยายน 2563 | September 20, 2020

เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจ�ำปี 2563
และร่วมถวายพานพุม่ สักการะพระอนุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทา่ น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย”
ที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย ณ ส�ำนักงานใหญ่การประปา
นครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 และ การรถไฟฯ จัดกิจกรรม “บ.ย.ส.
24 พัฒนาเด็กไทย ด้วยหัวใจยุตธิ รรม” ซึง่ เป็นกิจกรรม CSR ท�ำความดีเพือ่ สังคม โดยน�ำ
คณะนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 24 ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อไปมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ทจี่ ำ� เป็น ทุนการศึกษา ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลาง
วันให้แก่คณะครูและนักเรียนจาก 3 โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
ได้แก่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ต้นมะม่วง และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค๋งไทย
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Inspector Governor Officer and the
State Railway Workers Union of
Thailand (SRUT)’s staff attended
Thai State Enterprise Day 2020
ceremony as the representatives of
the State Railway of Thailand (SRT).
At the ceremony, Panphum was also
offered to pay respect to the statue
of His Majesty King Chulalongkorn,
King Rama 5 as “The Father of State
Enterprise in Thailand” at Metropolitan
Waterworks Authority Office, Lak si,
Bangkok.
Judicial Training Institute by Senior
Justice Administration Program (Bor Yor
Sor 24) and the State Railway of
Thailand (SRT) held the activities ‘Bor
Yor Sor 24 Thai Children Development
with Justice Heart’. This was a CSR
activity which led by a group of Bor Yor Sor
24, travelling by special train to donate
stationery, necessary stuff and
scholarship, as well as providing lunch
meal for the teachers and students
from 3 Border Patrol Police Schools;
Watsuthasinee Thai Border Patrol
Police School, Ban Ton Mamuang Border
Patrol Police School and Hengcheal
Thai Border Patrol Police School.

นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจ
การรถไฟ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยิ น ดี และมอบเงิ น สนั บ สนุ น ใน
โอกาสครบรอบ 18 ปี ส�ำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ โดยมี นายเอด วิบูลย์เจริญ
ทีป่ รึกษาด้านหนีส้ าธารณะ ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคาร
ส� ำนั ก งานปลัด กระทรวงการคลัง ถนน
พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2020 SRT NEWS

22 กันยายน 2563 | September 22, 2020
Mr. Aophat Tiramatsathiar, Chief,
Inspector Governor, on behalf of SRT
has congratulated the Public Debt
Management Office on the occasion of
the 18th anniversary of establishment and
donated some money, which has been
welcomed by Mr. Ace Viboolcharern,
Public Debt Advisor at Vayupak Meeting
Room 4, 4th Floor, Finance Ministry,
Phayathai, Bangkok.

24 กันยายน 2563 | September 24, 2020
บริ เ วณนั้ น จึ ง ได้ รี บ อุ ้ ม เด็ ก ให้ พ ้ น ออกจากพื้ น ที่ เ ขตอั น ตราย
ได้อย่างปลอดภัย การรถไฟฯ ขอขอบคุณและขอยกย่องชมเชย
นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศีขรภูมิ
ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในการปฏิบัติงานด้วยการ
ใช้ไหวพริบและมีสติ และเอาใจใส่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม สมควรน�ำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การรถไฟฯ

นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศีขรภูมิ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนพนักงานคุมประแจ ในขณะก�ำลังปฏิบตั หิ น้าที่
ยืนรอรับขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ซึ่งก�ำลัง
จะเข้าเทียบสถานี ซึ่งในเวลาเดียวกันได้มีเด็กหญิงวิ่งเล่นอยู่
บริเวณด้านหลังม้านั่งที่เป็นไม้หมอน วิ่งออกมาด้วยความเร็ว
และเข้าใกล้บริเวณชิดขอบชานชาลา นายพสิษฐ์ฯ ได้ยืนอยู่

Mr. Phasit Thiboonbunt, Level Crossing Gateman was waiting
for the Rapid train No. 136 Ubon Ratchathani-Bangkok to
arrive the station, he found a girl running to the platform so
closely and she was in a dangerous zone. Then, he decided
to grab a girl into the safety zone immediately. Therefore,
SRT would like to thank and praise Mr. Phasit Thiboonbun,
Level Crossing Gateman, who worked with intelligence and
paid high attention to all passengers. He should be a good
role model for all SRT staff as well. Also, it was creating a
positive organization image.
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25 กันยายน 2563 | September 25, 2020

นายนิ รุ ฒ มณี พั น ธ์ ผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ
ได้เข้าร่วมหารือกับ นายจีระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
และคณะฯ เพือ่ หารือแนวทางความร่วมมือ
3 ด้าน คือ 1. เร่งพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเทีย่ วทางรถไฟ 2. การร่วมมือและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางลักผ่านที่ประชาชน
สร้างเอง และ 3. การพัฒนาพื้นที่ของการ
รถไฟฯ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี

Governor of Kanchanaburi province,
together with Mr. Songwut Sealdanchan,
the president of Kanchanaburi Tourism
Counsil and team to discuss the 3
sides of collaboration; 1. Develop and

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand (SRT) had a
meeting with Mr. Jirakiat Phumisawat,
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Promote Train Travelling, 2. Collaborate
and resolve Illegal Crossing which
build by people and 3. Develop SRT’s
properties at Meeting Room,
Kanchanaburi.

เพื่อชุมชน และสังคม
FOR COMMUNITY
AND SOCIETY

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

การจัดกิจกรรมจิตอาสา

Volunteer Activities

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

October 23, 2019

เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) การรถไฟฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทําความสะอาดบริเวณสถานีกรุงเทพ พืน้ ทีส่ องข้างทางรถไฟถวาย
เป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนือ่ งในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

At 10.30 a.m. at Bangkok railway station (Hua Lamphong), the
State Railway of Thailand and related agencies held the ‘Clean-up
and Renovation’ activity at Bangkok railway station to clean the
headquarter building, sidewalk along the road from Headquarter
building to Bangkok station, and Bangkok station and its surrounding
area as the service in the memory of King Rama V, and also held
the event to commemorate the passing King Chulalongkorn
because of Piyamaharaj day. The activity was presided over by
Mr. Wisanu Kruangam, Deputy Prime Minister.
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CORPORATE SOCIALAND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

July 12, 2020

การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และท�ำความ
สะอาดพืน้ ทีโ่ ดยรอบ ตัง้ แต่ตกึ บัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลอง
ผดุงกรุงเกษม จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมท�ำความดี กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวาย
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด้ ท รงปฏิ บั ติ พ ระราช
กรณียกิจนานัปการเพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎร ตลอดจน
เป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของการรถไฟฯ ให้ผโู้ ดยสาร
ประชาชน ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีนายนิรุฒ
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big
Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์และท�ำความสะอาดพืน้ ทีต่ งั้ แต่
บริเวณตึกบัญชาการรถไฟฯ ต่อเนือ่ งถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม
จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) โดยมี พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
ผูบ้ งั คับการกองต�ำรวจรถไฟ กรุงเทพฯ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
การรถไฟฯ รวมถึงจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

The State Railway of Thailand (SRT), together with the Railway
Police Division held the Big Cleaning activity to renovate and clean
an area around the Headquarter building, Klong Phadung Krung
Kasem road until Bangkok railway station (Hua Lamphong) as
a part of doing good deeds on the occasion of His Majesty
King’s Birthday on July 28, 2020 in order to show loyalty and
gratitude for HM the King who sacrificed and worked very
hard for happiness of people. It also took this opportunity to
improve SRT services and provide convenient for passengers
and passerby. The Big Cleaning activity was presided over by
Mr. Niruj Maneepun, SRT Governor. Also, Pol.Maj.Gen. Paphatdet
Ketphan, Commander, Railway Police Division, together with
SRT executives, officials, employees and volunteers attended
this activity.
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วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

July 17, 2020

ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ นิคมรถไฟ กม.11 (ชุมชนวิถใี หม่)
การรถไฟฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กองบังคับการ
ต�ำรวจรถไฟ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และท�ำความสะอาดพื้นที่บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 โดย
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ศั น์และท�ำความสะอาดพืน้ ทีบ่ ริเวณ
นิ ค มรถไฟ กม.11 เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมบ�ำเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นิคมรถไฟ กม.11 ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
ของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรถไฟ และ
ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

At Multi-purpose building, Nikom Rotfai KM.11 (New Community),
the State Railway of Thailand, together with PPT Plc, the Railway
Police Division, the State Railway Workers’ Union of Thailand,
and volunteers held the volunteer activity to renovate and
clean the area of Nikom Rotfai KM.11, which was presided
over by Mr. Niruj Maneepun, SRT Governor. This activity was
held on the occasion of His Majesty King’s Birthday on July
28, 2020 and to support Nikom Rotkai KM.11 to be the model
of community development in order to increase the quality
of life of SRT employees and people.
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The Campaign of “1+1 = 0 Rod Fai Thai Plod Phai
Tuk Sen Tang”

การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะที่สัญจรข้ามทางตัดรถไฟ จึงมีนโยบายในการมุ่งลด
อุบัติเหตุทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ
ให้เหลือเท่ากับศูนย์ จึงได้จัดโครงการ “1+1 = 0 รถไฟไทย
ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้
ประชาชนได้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน
ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดเสมอระดับ
รถไฟ-รถยนต์ พร้อมปลูกฝังจิตส�ำนึกในการใช้เส้นทางอย่าง
ระมัดระวัง เพือ่ รณรงค์สร้างความปลอดภัยให้กบั ผูข้ บั ขีย่ วดยาน
พาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่านในทุกเส้นทาง อีกทัง้
เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับคูม่ อื การติดตัง้ ป้ายจราจรของกรมทางหลวง
ชนบท และ พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อย่างถูกต้อง เพื่อลด
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ขับขี่ยวดยาน และเป็น
การลดการสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ในภาพรวมของประเทศ
โดยในปีงบประมาณ 2563 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวม
3 ครั้ง ดังนี้

The State Railway of Thailand (SRT) has realized the importance
of accident at level crossing. Therefore, SRT launched the
policy to reduce the level crossing accidents by launching the
campaign “1+1=0 Rod Fai Thai Plod Phai Tuk Sen Tang” with
the purpose of zero accident, to educate people to understand
the signal and warning sign, and also to instruct the drivers
while crossing the level crossing. This also included planting
seeds of thought in subconscious mind to drive carefully. This
campaign can help all drivers to be safer at level crossings
and illegal crossing of every routes. It was also able to raise
drivers’ awareness to understand the traffic sign installation
manual of Department of Rural Road and Land Traffic Act B.E.
2522 correctly in order to reduce the level crossing accidents,
enhance safety of people’s life and assets, and reduce
economic losses for overall. For the fiscal year 2020, SRT held
3 activities as follows:

1. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบลู ย์ชยั 1. On November 26, 2019, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management, together with SRT
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารการรถไฟฯ
executives and local officers, attended the campaign “1+1=0
และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในโครงการ
Rod Fai Thai Plod Phai Tuk Sen Tang” at level crossing cabin
1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ บริเวณซุม้ เครือ่ งกัน้ ถนน
at Huai Rat railway station, Buriram.
เสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานประจ�ำปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย

391

CORPORATE SOCIALAND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส น้ ทาง

2. วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย 2. On January 13, 2020, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management and CSR Project Leader,
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านบริหาร ประธานคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
together with SRT executives, Superintendent for Traffic
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฯ และคณะ
of Chiang Mai province, and people nearby attended
ผู้บริหารการรถไฟฯ พร้อมด้วย ผู้ก�ำกับงานจราจรจังหวัด
the campaign “1+1=0 Rod Fai Thai Plod Phai Tuk Sen
เชียงใหม่ และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
Tang” at level crossing cabin at Chiang Mai railway station,
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง
Chiang Mai.
ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย 3. On August 14, 2020, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai,
Assistant Governor of Management and CSR Project
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านบริหาร ประธานคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
Leader, together with SRT executives, executives from
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฯ และคณะ
Laemchabang City Municipality, and people nearby
ผู้บริหารการรถไฟฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากเทศบาลนคร
attended the campaign “1+1=0 Rod Fai Thai Plod Phai
แหลมฉบัง และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
Tuk Sen Tang” at level crossing cabin at Bang Lamung
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง
KM.141 railway station, Chonburi.
ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานีบางละมุง กม.141 จังหวัด
ชลบุรี
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