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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 

 

ทางรถไฟป�จจ�บัน 
ครอบคลุมแล�ว

สายเหนือ 
781 กิโลเมตร 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
1,094 กิโลเมตร
สายตะวันออก 
534 กิโลเมตร 
สายใต�
1,570 กิโลเมตร
สายแม�กลอง
65 กิโลเมตร 

47 จังหวัด 

High Speed Train
4 Routes 2,766 Kilometers 

รถไฟความเร็วสูง
4 เส�นทาง 2,766 กิโลเมตร

สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพิม่คณุภาพชวีติใหเ้ทา่เทยีมกนั
IN RESPONSE TO THE MINISTRY OF TRANSPORT’S POLICY 

ENHANCING QUALITY OF LIFE FOR EQUALITY 
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มีทางรถไฟ
เพ��มข�้น 
จาก 4,044 กิโลเมตร 

เป�น 6,463 กิโลเมตร 
ทั่วประเทศ 

Route length increases 
from 4,044 kilometers

increase 6,463 kilometers 
nationwide

The number of passengers 
increase by 2 times within 10 years

 

2565 2575

2022 2032

ปร�มาณผู�โดยสาร
เพ��มข�้น  2 เท�า ภายใน 10 ป�

 The number 
of passengers increase

79.90 million people/year 

 The average speed 
of passengers trains
100 kilometers/hour 

City rail passengers 
increase

from 5% to 30% 

ความเร็วเฉลี่ย
ของรถไฟโดยสาร

100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

Train is the nation’s main transportation. 
รถไฟเป�นแกนหลักในการเดินทางของประเทศ

สัดส�วนผู�ใช�ระบบขนส�ง
ทางรางภายในเมือง
เพ��มจาก 5% เป�น 30% 

ผู�โดยสาร
เพ��มข�้น 79.90 ล�านคน/ป�

136,000
คน-เที่ยว/วัน

136,000 passengers/trip/day

624,000
คน-เที่ยว/วัน

624,000 passengers/trip/day

สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพิม่คณุภาพชวีติใหเ้ทา่เทยีมกนั
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The fuel consumption 
of train is lower than 

private car. 

 

If the second phase of double-track railway
is completed, the number of passenger 

will increase to 79.90 million people/year. 

เมื่อพัฒนา
ระบบรางเสร็จสิ�น 
มีจำนวนผู�โดยสารเพ��มข�้นเป�น

การโดยสารทางรถไฟ
จะใช�พลังงานเชื้อเพลิง
ต่ำกว�า การโดยสาร

ด�วยรถยนต�ส�วนบุคคลมาก79.90 ล�านคน / ป�

เชื่อมต�อทุกรูปแบบการเดินทาง
Public transport connectivity 

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.

สถานีกลาง
บางซื่อ เป�นสถานีศูนย�กลางการคมนาคมขนส�งทางรางแห�งใหม�

ของประเทศไทย รองรับการเดินรถทั้งรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
รถไฟทางไกล รถไฟฟ�าเชื่อมท�าอากาศยาน (แอร�พอร�ต เรล ลิงก�) 
และระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

Bang Sue
Grand Station

สรา้งความสุข สรา้งรอยยิม้ เพือ่คนไทยทกุคน
CREATE HAPPINESS, CREATE SMILES 

FOR ALL THAI PEOPLE
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Double-track train increase 
from 4,044 kilometers
to 6,463 kilometers.

Suburban electric trains
2 routes 135 kilometers.

รถไฟทางคู�
เพ��มจาก 4,044 กิโลเมตร

เป�น 6,463 กิโลเมตร

รถไฟฟ�าชานเมือง
2 เส�นทาง

135 กิโลเมตร

If all railways are developed to double-track, 
the average speed of passenger trains will increase 

from 50 kilometers to 100 kilometers.

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

100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

The development 
of 29 train station area.

พัฒนาพ�้นที่ 
ย�านสถานีรถไฟ

29 แห�ง

ศูนย�ขนส�งสินค�า
ทางราง

เพ��มข�้น 39 แห�ง

Increase of 39 rail 
freight terminal.

สรา้งความสุข สรา้งรอยยิม้ เพือ่คนไทยทกุคน
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ตลอดระยะเวลากว่า 123 ปี การรถไฟฯ ได้ท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง

ในการเชื่อมโยงทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน ด้วยความต้ังใจที่จะสานต่อ

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และสัญญาว่าจะพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้รุดหน้าขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ และพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ระบบแห่งอนาคต 

โดยใช้เทคโนโลยีทีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างสังคมสีเขียว 

ให้ทุกคนมีรอยยิ้ม มีความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

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.

สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อคนไทยทุกคน

CREATE HAPPINESS,  

CREATE SMILES 

FOR ALL THAI PEOPLE.
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การรถไฟฯ มีบทบาทในการคมนาคมทางรางและเชื่อมโยง 

การขนส่งต่อเน่ืองไปยังโหมดต่าง ๆ ดังน้ัน การรถไฟฯ จึงพร้อม

ท่ีจะสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้เป็น 

หน ่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพให้การขนส่งทางราง 

เป็นระบบการเดินทางหลักของประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางอ่ืน ๆ  

ให ้ เป ็นหน่ึงเดียว ให ้ ทุกคนได ้รับความสะดวกและปลอดภัย 

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.    

สนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม  
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกัน

IN RESPONSE TO THE MINISTRY  

OF TRANSPORT’S POLICY

ENHANCING QUALITY OF LIFE FOR 

EQUALITY 
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การรถไฟฯ ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประเภทความร่วมมือ 

เพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร 

อันเป็นโครงการพี่เล้ียงระหว่าง บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ  

การรถไฟฯ รางวัลน้ีถือเป็นความส�าเร็จ ความภาคภูมิใจของ

พนักงานการรถไฟฯ ทุกคน และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชน

ที่ใช้บริการของการรถไฟฯ อีกด้วย  

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.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ACHIEVEMENT AWARD
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การรถไฟฯ ยังไม่ลืมท่ีจะท�าสิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนและสังคมโดยรอบ  

ดงัเช่น โครงการสถานี/ซุม้สวยงาม พชืผกักินได้หรอืกิจกรรม Open 

House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเย่ียมชม

กิจการ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้จัดขึ้น แสดงถึงหลักธรรมาภิบาล 

ท่ีดีขององค์กร ยังรวมถึงการขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคม

และชุมชนที่ธุรกิจด�าเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย

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. 

เพื่อชุมชน เพื่อสังคม

FOR THE COMMUNITY  

FOR THE SOCIETY
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การรถไฟฯ มีนโยบายท่ีจะผลักดนัและส่งเสรมิให้พนักงานมีการเรยีนรู้ 

ในส่ิงใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความสามารถที่เหมาะสมกับ

ต�าแหน่งท่ีก�าลังท�างาน สร้างระบบจูงใจในความก้าวหน้าของหน้าที่

การงานด้วยระบบคุณธรรมท้ังหมดน้ี เพื่อให้พนักงานได้มีก�าลังใจ

ที่จะท�างาน ด้วยรอยยิ้ม ด้วยความสุข ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นต่อไป

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.   

ใส่ใจพนักงาน สร้างก�าลังใจและรอยยิ้ม

CARING EMPLOYEES 

TO ENCOURAGE 

AND MAKE THEM SMILE
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ภารกิจของการรถไฟฯ คือการให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น

อย่างเท่าเทียมกัน เพราะผู้ใช้บริการทุกคนย่อมคาดหวังว่าจะได้รบั 

บริการท่ีดี และได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ควรท่ีการรถไฟฯ  

จะต้องปฏิบัติตอบสนองเป็นอย่างดีจากใจ ด้วยการให้บริการ 

ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดรอยย้ิมแห่งความประทับใจ  

และพร้อมท่ีจะกลับมาใช้บริการของการรถไฟฯ อีกครั้ง

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. 

บริการประชาชนด้วยหัวใจ

SERVING PEOPLE 

FROM THE HEART
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รถไฟทางคู ่ เป็นโครงการท่ีการรถไฟฯ ผลักดันมาโดยตลอด  

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีย่ิงขึ้น เช่นเดียวกับ 

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เป ็นโครงการท่ีจะเชื่อม 

การเดินทางในเขตชานเมืองให้มีความรวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับ 

การบริการที่สะดวกสบาย และเมื่อทั้ง 2 โครงการเปิดให้บริการแล้ว  

จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเดินทางด้วยระบบรางท่ีสร้าง 

ความประทับใจจนอยากกลับมาใช้บริการรถไฟอีกครั้ง

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. 

รถไฟทางคู่ และรถไฟชานเมืองสายสีแดง  
ให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น

DOUBLE-TRACK RAILWAY AND RED-LINE 

SUBURBAN RAILWAY SYSTEM BRING  

US CLOSER TOGETHER
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รถไฟความเรว็สูง เป็นการเดนิทางท่ีเชือ่มระหว่างภมิูภาคให้รวดเรว็ 

ยิ่งขึ้นกว่าเดิม และปัจจุบันก�าลังก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

สายแรก ในเส ้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เช ่นเดียวกับ 

สถานีกรุงเทพ อันเป็นสถานีท่ีอยู่รับใช้คนไทยมานานกว่าร้อยปี  

จะส่งไม้ต่อให้กับสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบรางแห่งใหม่ 

ของประเทศไทย เพือ่เชือ่มการขนส่งให้ครอบคลุมมากขึน้ สร้างรอยยิม้

และความสุขให้กับคนไทย ด้วยบรกิารจากใจของการรถไฟฯ 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.  

รถไฟความเร็วสูง และสถานีกลางบางซื่อ  
ความสุขแห่งอนาคต

HIGH-SPEED RAIL AND 

BANG SUE GRAND STATION 

THE FUTURE OF HAPPINESS 
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การรถไฟฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางไปสู่อนาคต ทั้งการก่อสร้าง
รถไฟทางคู ่ การพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงู การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ รวมถงึ
การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและการจัดหารถจักร ล้อเล่ือน ซึ่งจะเป็นการพัฒนา 
ให้ระบบรางเป็นแกนหลักของการขนส่งของประเทศทัง้ในการเดนิทางของผู้โดยสารและ
การขนส่งสนิค้า เป็นรากฐานของการลดต้นทนุการเดนิทางและขนส่ง เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่อไป

สารจากประธานกรรมการรถไฟฯ
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN 

OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
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(นายจิรุตม์  วิศาลจิตร)
ประธานกรรมการรถไฟฯ

(Mr. Chirute  Visalachitra)

Chairman of SRT Board of Commissioners

ในฐานะทีเ่ป็นประธานกรรมการรถไฟฯ และเป็นผูบ้รหิารในสงักัด
กระทรวงคมนาคม จึงได ้ให ้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยง 
โครงข่ายการคมนาคม เพื่อมุ่งจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 
อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารเชือ่มต่อระหว่างรปูแบบอย่างไร้รอยต่อ 
(Seamless Connectivity) ทัง้นี ้การขนส่งทางรางจะเป็นรปูแบบ
การขนส่งที่ช่วยในการขนส่งผู้โดยสารได้ในจ�านวนมาก อีกทั้ง 
ยงัช่วยในการประหยดัพลงังานในภาคการขนส่ง เป็นการลดต้นทนุ
โลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และลดปัญหามลพิษ 
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ในนามของคณะกรรมการรถไฟฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนประชาชน
ผู้ใช้บริการของการรถไฟฯ ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนการ
ด�าเนินกิจการของการรถไฟฯ และขอให้เชือ่มัน่ว่าคณะกรรมการ
รถไฟฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการรถไฟฯ ให้สามารถด�าเนินการ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐ 
ในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสาร
และสนิค้า โดยยดึหลักปฏบิตัติามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นส�าคัญ

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.

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.

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 trace-

ability purpose.

สารจากประธานกรรมการรถไฟฯ

 M
ES

SA
G

E 
FR

O
M

 T
HE

 C
HA

IR
M

AN
 

O
F 

TH
E 

BO
AR

D 
O

F 
CO

M
M

IS
SI

O
NE

RS

รายงานประจ�าปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย 15



วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ ให้บริการระบบราง 
ของรัฐที่ดีที่สุด ในอาเซียน  
ในปี 2570”

พันธกิจ

1. ขยายขดีความสามารถในการบริการทางราง และการด�าเนนิงาน

ให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บรกิารทัง้ทางด้านคณุภาพ

และประสิทธิภาพในการขนส่ง

2. บรูณาการการเชือ่มต่ออย่างครบวงจรและครอบคลุม ทัง้ทางบก 

ทางน�้า ทางอากาศจากต้นทางสู่ปลายทาง

3. สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ผ่านการท�าธรุกจิเชงิรกุ และการบริหาร

จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการกระจายความเจริญ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผ่านบริการขนส่งขั้นพื้นฐานแก่ประเทศ สถาบันและสังคม

5. ประยุกต์ใช ้ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 

และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

Vision

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

Mission 

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.

วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร ์
VISION MISSION STRATEGY 
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ 
  ขนส่งทางราง

กลยุทธ์ท่ี 1.1 การพฒันาโครงข่ายทางรถไฟเพือ่เชือ่มต่อ

ระหว่างภูมิภาค

แผนงานที่ 1.1.1 ก่อสร้างรถไฟทางคู่

แผนงานที่ 1.1.2 การก่อสร้างทางสายใหม่

แผนงานที่ 1.1.3 การก่อสร้างรถไฟชานเมือง

แผนงานที่ 1.1.4 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

แผนงานที่ 1.1.5 การก่อสร้างรถไฟเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า

แผนงานที่ 1.1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับ 

แผนงานย่อยภายใต้แผนภาพรวมเพือ่การ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC)

STRATEGIES

Strategy 1 Enhancement of the country’s rail transport  

 service capabilities 

Strategy 1.1 Rail’s network development for regional 

  connection  

Plan 1.1.1  Construction of double track railway 

Plan 1.1.2 Construction of new railway lines

Plan 1.1.3  Construction of greater Bangkok commuter 

rail system

Plan 1.1.4 Construction of high-speed trains

Plan 1.1.5 Construction of electrification system for 

rail operation

Plan 1.1.6 Infrastructure upgrade to support the Eastern 

Economic Corridor (EEC) development plan

วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ และยทุธศาสตร ์
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กลยุทธ์ที่ 1.2 การเพิม่จ�านวนของรถจักร และล้อเลือ่น

ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

แผนงานที่ 1.2.1 จัดหารถจักรและล้อเลื่อน

แผนงานที่ 1.2.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน

แผนงานท่ี 1.2.3 การผลิตรถสินค้า/รถโดยสารภายใน

ประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณ

แผนงานที่ 1.3.1 แผนงานตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณไฟสี

ทั่วประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา

แผนงานที่ 1.4.1 บ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน

แผนงานที่ 1.4.2 ก่อสร้างโรงซ่อมบ�ารุง 

กลยุทธ์ที่ 1.5 การสร้างความเช่ือมัน่ในความปลอดภยั

แผนงานที่ 1.5.1 แก้ไข/ขจดัปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหตุ

แผนงานที่ 1.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน

ธุรกิจหลัก

แผนงานที่ 2.1.1 ศกึษาการบรหิารจดัการเดนิรถทัง้ระบบ

รวมทั้งต้นทุนและค่าโดยสาร

แผนงานที่ 2.1.2 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร

และขนส่งห่อวัตถุ

แผนงานที่ 2.1.3 การเพิม่รายได้จากการให้เช่าพืน้ทีบ่รเิวณ

สถาน ีและการโฆษณาบนขบวนรถ

แผนงานที่ 2.1.4 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า

Strategy 1.2 Increasing the number of locomotives and 

  rolling stock to be in line with the Business Plan

Plan 1.2.1 Procurement of additional locomotives 

and rolling stock

Plan 1.2.2 Upgrading/modification locomotives and 

rolling stock  

Plan 1.2.3  Freight wagon and passenger coach 

domestic production

Strategy 1.3 Signaling system development 

Plan 1.3.1 Nationwide colour light signaling system 

installation

Strategy 1.4 Boosting maintenance efficiency

Plan 1.4.1  Standard Infrastructure Maintenance 

Plan 1.4.2  Maintenance depot construction 

Strategy 1.5 Building confidence in safety

Plan 1.5.1 Adjust/eliminate the risks causing accidents   

Plan 1.5.2 Increase in rescue efficiency 

Strategy 2 Increasing of revenues and reduction 

 of expenses 

Strategy 2.1 Boost efficiency in core business  

  management

Plan 2.1.1 Study of all traffic system including cost 

and fare

Plan 2.1.2  Increase in parcel and passenger transport 

income

Plan 2.1.3  Increase in rental space in the station 

and advertising on the train income

Plan 2.1.4  Increase in freight transport income 
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กลยุทธ์ที่ 2.2  การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหญ่

แผนงานท่ี 2.2.1 การพัฒนาและต่อสญัญาพ้ืนทีร่อบสถานี

ใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท)

กลยุทธ์ที่ 2.3 การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่

แผนงานที่ 2.3.1  การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่ม

รายได้

กลยุทธ์ที่ 2.4 การลดค่าใช้จ่าย

แผนงานที่ 2.4.1 การเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานเพือ่ลด

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ EBITDA เป็นค่าบวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อน และการยกระดับ
  ประสิทธิภาพการท�างาน

กลยุทธ์ที่ 3.1 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ชือ่มโยง 

และสนับสนุนการตัดสินใจส่งเสริมการ

ปฏิบัติงาน

แผนงานที่ 3.1.1 การพฒันาระบบสารสนเทศแบบบรูณาการ

แผนงานท่ี 3.1.2 การพฒันา และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และดจิทิลั

กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริหาร และพัฒนาองค์กร

แผนงานท่ี 3.2.1 การจัดตัง้บรษิทัลกูตามมตคิณะรฐัมนตรี

แผนงานที่ 3.2.2 การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

แผนงานที่ 3.3.1 การบริหารทรัพยากรบุคลากร (HRM)

แผนงานที่ 3.3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

Strategy 2.2 Main station area development 

Plan 2.2.1  Develop main station area and contract 

renewal (over THB 1 billion worth)     

Strategy 2.3 New business study and development 

Plan 2.3.1 Study and develop new business to 

increase income

Strategy 2.4 Reduction of expenses

Plan 2.4.1 Increase in work efficiency to cut down the 

expenses and to get positive EBITDA figure

Strategy 3 The movement and work efficiency  

 enhancement 

Strategy 3.1 IT network system to support performance

Plan 3.1.1 Integrated Information system development 

Plan 3.1.2 IT and digital technology infrastructure 

development and improvement 

Strategy 3.2 Organization management and  

  development 

Plan 3.2.1 Establish subsidiary company pursuant 

to the Cabinet’s resolution

Plan 3.2.2  Develop organization toward the change 

Strategy 3.3 Human resource management and  

  development 

Plan 3.3.1 Human Resource Management (HRM)

Plan 3.3.2 Human Resource Development (HRD)
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IN RESPONSE TO THE MINISTRY  

OF TRANSPORT’S POLICY

ENHANCING QUALITY OF LIFE  

FOR EQUALITY

สนองนโยบายกระทรวงคมนาคม
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เท่าเทียมกัน



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 
 

ตามที่ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การปรับปรุง 
การบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ข้อ  ๑  ก าหนดให้
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจาก
ต าแหน่ง  และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๒๘  
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย   พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และข้อ  ๒  
ก าหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  รวม  ๙  คน  ต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖/๒๕๖๑  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๖๐  ดังกล่าว  และให้แต่งตั้งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย   
รวม  ๙  คน  นั้น   

บัดนี้  คณะกรรมการดังกล่าวได้ลาออกจากต าแหน่ง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๔๙๔  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๑๒/๑  
แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   พ.ศ.  ๒๕๑๘   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  อนุมัติให้แต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  รวม  ๗  คน  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
ดังนี้ 

๑. นายจิรุตม์  วิศาลจิตร เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายชยธรรม์  พรหมศร เป็นกรรมการ 
๓. นายอ านวย  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  วนัที่  22  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
อนุทิน  ชาญวรีกูล 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
SRT BOARD OF COMMISSIONERS

2 1

1

2

3

4

3 4

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

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

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

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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คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

5

6

7

8

5 6 7 8

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

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

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

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
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นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
ประธานกรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

วนัเดอืนปีเกิด : 22 สิงหาคม 2508

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาโท Master of Public Administration (M.P.A.), National University 

of San Diego, U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจบัุน
• อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

ประวตักิารท�างาน
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบริษัท หรอืองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563 : ไม่มี

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

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 

ประวัติคณะกรรมการรถไฟฯ
HISTORY OF 

THE RAILWAY COMMITTEE
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นายชยธรรม์ พรหมศร
กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ฯ
15 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

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

วนัเดอืนปีเกิด : 5 ธนัวาคม 2508

คณุวฒุกิารศกึษา 
• 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.
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ต�าแหน่งปัจจบัุน
• ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประวตักิารท�างาน
• รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
• ผู้อ�านวยการส�านักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
• ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบรษัิท หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญช ี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 

ประวัติคณะกรรมการรถไฟฯ
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วนัเดอืนปีเกิด : 24 พฤศจิกายน 2501

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ต�าแหน่งปัจจบัุน 
• กรรมการรถไฟฯ

ประวตักิารท�างาน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบริษัท หรอืองค์กรอืน่ ๆ
• ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญช ี2563 : ไม่มี

นายอ�านวย ปรีมนวงศ์
กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนกุรรมการก�ากบัและตดิตาม ด้านการบริหารทรพัย์สนิฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

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

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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วนัเดอืนปีเกิด : 15 มกราคม 2509
คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งปัจจบัุน
• กรรมการรถไฟฯ

ประวตักิารท�างาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

(มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบรษัิท หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุปเปอร์เอนเนอยี่
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอสบี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563 : ไม่มี

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการ ด้านการบริหารความเสี่ยงฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

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

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 
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วนัเดอืนปีเกิด : 18 ธนัวาคม 2508

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต�าแหน่งปัจจบัุน    
• กรรมการรถไฟฯ

ประวตักิารท�างาน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
• ประธานกรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ�ากัด 

(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบริษัท หรอืองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) บริษัท บีซีพีจี 

จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญช ี2563 : ไม่มี

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการรถไฟฯ
ประธานอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ
15 ตุลาคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563

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

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 
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วนัเดอืนปีเกิด  : 25 มีนาคม 2510

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic and Political 

Science
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  Tufts University, U.S.A.

ต�าแหน่งปัจจบัุน
• กรรมการรถไฟฯ

ประวตักิารท�างาน
• กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบรษัิท หรือองค์กรอืน่ ๆ
• กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ากัด

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญช ี2563 : ไม่มี

นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการรถไฟฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

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

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 

รายงานประจ�าปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย 29



วนัเดอืนปีเกิด : 1 กรกฎาคม 2509

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปริญญาโท เคหะพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�าแหน่งปัจจบัุน
• รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์

ประวตักิารท�างาน
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
• ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบรษัิท หรอืองค์กรอืน่ ๆ  : ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ : ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563 : ไม่มี

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
กรรมการรถไฟฯ
กรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

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

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 

30 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



H
IS

TO
RY

 O
F 

TH
E 

RA
IL

W
AY

 C
O

M
M

IT
TE

E

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

วนัเดอืนปีเกิด :  2 กรกฎาคม 2511

คณุวฒุกิารศกึษา 
• ปรญิญาโท 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. 
• เนตบิณัฑติไทย (น.บ.ท.) สมยัที ่45 ส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑติยสภา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประวตักิารท�างาน
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานก�ากบักฎเกณฑ์และกฎหมาย

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการและรองประธานกรรมการ บรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั
• ที่ปรึกษากรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ (ระดับรองกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่)  

บรษัิท การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคญัในบรษัิท หรอืองค์กรอืน่ ๆ : ไม่มี

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิารการรถไฟฯ :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ท่ีถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
ออกเสียงท้ังหมด ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงด�าเนินธุรกิจหลัก 
เช่นเดยีวกับท่ีการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจบัุน : ไม่มี

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรอืผู้บรหิาร
ระดับสงูท่ีมีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญช ี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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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�านวยการ
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�ารุงรถจักรและล้อเลื่อน
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
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director, Finance and Accounting

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
Chief, Mechanical Engineer

คณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
SRT MANAGEMENT
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นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
Mr. Paibul Sugirungkul
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
Chief, Civil Engineer

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

นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
Mr. Sittichai Boonsermsuk
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Chief, Signalling & Telecommunications Engineer

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

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department

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

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Director Property Management
& Development Department

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

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

(รอการแต่งตั้ง)
(Waiting for appointment)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการโดยสาร
Director of Passenger Service Department

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

นายพีระเดช หนูขวัญ
Mr. Peeradech Nookwun
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resource Department

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

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
Mr. Boonlert Tantiwinyupong
หัวหน้าส�านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief, Electrified Rail Management Bureau
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นพ.องอาจ จริยาสถาพร
Dr. Ongart Chariyasathapron
หัวหน้าส�านักงานแพทย์
Chief, Medical Bureau

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

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

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

นายประยูร สุขด�าเนิน
Mr. Prayoon Sookdamnern
หัวหน้าส�านักงานบริหารพื้นที่ตลาด 
Chief of Marketing Management Bureau

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

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

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

พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
Pol. Maj. Gen. Papatdet Ketphan 
ผู้บังคับการต�ารวจรถไฟ
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

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 
Governor

นายวรวุฒิ มาลา
Mr. Voravuth Mala

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
Deputy Governor of Property Management 
Business Cluster
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นายจเร รุ่งฐานีย
Mr. Jaray Roongthanee

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 
Deputy Governor of Infrastructure

นายเอก สิทธิเวคิน
Mr. Ek Sittivaekin

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�านวยการ 
Deputy Governor of Administration
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นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล
Mr. Sujit Chaosirikul

รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า 
Deputy Governor of Electrified Rail Management

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
Mr. Siripong Preutthipan

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

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร 
Assistant Governor of Management

นายจุลพงษ์ จุลานนท์
Mr. Chullapong Chulanon

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 
Assistant Governor of Operation
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นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
Mr. Sittichai Boonsermsuk
วศิวกรใหญ่ฝ่ายการอาณติัสญัญาณและโทรคมนาคม 
Chief, Signalling & Telecommunications Engineer

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล 
Chief, Mechanical Engineer

นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
Mr. Paibul Sugirungkul
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา 
Chief, Civil Engineer 

นางลัดดา ละออกุล
Mrs. Ladda Laorkul
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี 
Director, Finance and Accounting
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นายฐากูร อินทรชม
Mr. Takun Indarachome
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 
Director of Traffic Operation Department

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

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

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร
Mr. Awirut Thongnest
ผู้อ�านวยการฝ่ายการพัสดุ 
Director, Stores Department
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นพ.องอาจ จริยาสถาพร
Dr. Ongart Chariyasathapron
หัวหน้าส�านักงานแพทย์ 
Chief, Medical Bureau 

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

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
Mr. Boonlert Tantiwinyupong
หัวหน้าส�านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า 
Chief, Electrified Rail Management Bureau

นายพีระเดช หนูขวัญ
Mr. Peeradech Nookwun
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Director, Human Resource Department 
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นางสาวภัทรสุดา นมสาสตร์
Ms. Pattarasuda Namasatr
หัวหน้าส�านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 
Chief, Strategic Traffic Bureau

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

นายประยูร สุขด�าเนิน
Mr. Prayoon Sookdamnern
หัวหน้าส�านักงานบริหารพื้นที่ตลาด 
Chief of Marketing Management Bureau

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ
Ms. Monthakarn Srivilasa
หัวหน้าส�านักงานผู้ว่าการ 
Chief, Governor Bureau
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พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์
Pol.Maj.Gen. Papatdet Ketphan 
ผู้บังคับการกองต�ารวจรถไฟ
Commander of Railway Police Division

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

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

นายณัชพล ภู่เต็ง
Mr. Nachaphol Phuteng
หัวหน้าส�านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ารุง 
Chief, Procurement Bureau (Rolling Stock  
Maintenance)
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นายโอภาส ติรมาศเสถียร
Mr. Aophat Tiramatsathiar
ผู้ตรวจการรถไฟ 4  
Inspector Governor 4

นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา
Mr. Ratchphallop Chuenpreecha
ผู้ตรวจการรถไฟ 2 
Inspector Governor 2

นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาศ
Ms. Chutima Wongsiwawilas
ผู้ตรวจการรถไฟ 3  
Inspector Governor 3

นายมนัฎ มณีจักร
Mr. Manut Maneechak
ผู้ตรวจการรถไฟ 1 
Inspector Governor 1
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TAKE YOU TO YOUR 
DESTINATION SAFELY 

WITH POWERFUL 
HEART

ส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย 
ด้วยหัวใจที่มั่นคง
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คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์
Deputy Governor 

of Strategy

รองผู้ว่าการ
กลุ่มอ�านวยการ
Deputy Governor  
of Administration

รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

Deputy Governor  
of Infrastructure

รองผู้ว่าการ
กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

Deputy Governor  
of Electrified Rail Management

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
Assistant Governor of Management 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Department

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน
Chief of Financial Officer (CFO)

ศูนย์บริหารความเสี่ยง
Risk management center

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
Human Resource Department

• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology 
Department

• ส�านกังานนโยบาย แผน วจิยั และพฒันา  
Policy, Planning, Service 
Research and Development 
Bureau

• ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 
Training Center (State Railway  
of Thailand)

• ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
Finance and Accounting 
Department

• ฝ่ายการพัสดุ 
Stores Department

• ส�านักงานอาณาบาล 
Legal Bureau

• ส�านักงานแพทย ์
Medical Bureau

• ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง  
Special Project and Construction 
Department

• ฝ่ายการช่างโยธา  
Civil Engineering Department

• ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  
Signalling and Telecommunications 
Department

• ส�านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า  
Electrified Rail Management Bureau

• ส�านักงานผู้ว่าการ   
Governor Bureau

• ศูนย์ประชาสัมพันธ์   
Public Relation Center

คณะกรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners

ผู้ว่าการรถไฟฯ
Governor

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION

STRUCTURE
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ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ
Board of Commissioners coordination and secretary center

ส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟ
Office Inspector Governor

กองบังคับการต�ารวจรถไฟ
Railway Police Division

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

Deputy Governor 
of Traffic Business Cluster

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุง

รถจักรและล้อเลื่อน
Deputy Governor  

of Locomotive and Rolling 
Stock Business Cluster

รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการบริหาร

ทรัพย์สิน
Deputy Governor of Property 

Management Business
Cluster

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด 
Managing Director of the SRT 

Electrified Train Co., Ltd.

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
Assistant Governor of Operation

• ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ   
Traffic Operation Department

• ฝ่ายบริการโดยสาร   
Passenger Service Department

• ฝ่ายบริการสินค้า 
Freight Service Department

• ส�านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 
Strategic Traffic Bureau

• ฝ่ายการช่างกล   
Mechanical Engineering 
Department

• ส�านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ารุง  
Procurement Bureau  
(Rollingstock Stock Management)

• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน   
Property Management Department

• ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน   
Land Development Project  
Administration Department

• ส�านักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
Land Ownership Management Bureau

• ส�านักงานบริหารพื้นที่ตลาด   
Marketing Management Bureau

• กองควบคุมการปฏิบัติการ 
Operations Control Division

ที่มา : ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1  การแบ่งส่วนงานและอ�านาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
(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



ในปี 2563 คณะกรรมการรถไฟฯ ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสูงจากหน่วยงานของภาครฐัและธรุกจิเอกชน ซึง่เป็นผู้ทีม่ปีระสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถในการก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายของการรถไฟฯ ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟฯ

คณะกรรมการรถไฟฯ มีอ�านาจหน้าท่ีร่างนโยบายและควบคุม
ดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น

1. วางข้อบังคบัเก่ียวกบัเรือ่งต่าง ๆ ตามวัตถปุระสงค์ในการจัดตัง้
การรถไฟฯ

2. วางข้อบังคับการประชุม และด�าเนินการของคณะกรรมการ 
รถไฟฯ

3. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน
พนักงานของการรถไฟฯ

4. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบัติงานของการรถไฟฯ และ 
ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบวินัย และการลงโทษพนักงานของ 
การรถไฟฯ

5. วางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟฯ
6. ต้ังอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความ

สะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
7. ก�าหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ 

ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
8. ก�าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟฯ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
GOOD CORPORATE GOVERNANCE 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.

SRT Board of Commissioners’ authority is to draft policy 
and supervise general business of SRT, for instance,

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

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
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คุณสมบัติของกรรมการรถไฟฯ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติ
คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) คือ 

• มีสัญชาติไทย
• มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
• มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ 

การรถไฟฯ
• ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต
• ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
• ไม่เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน 

ตกเป็นของแผ่นดนิ เพราะร�า่รวยผดิปกติ หรอืมทีรพัย์สนิ
เพิ่มขึ้นผิดปกติ

• ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น

• ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง เว้นแต่เป็นการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

• ไม่เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งใดในพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง

• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่

• ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ของการรถไฟฯ หรอืผูถ้อืหุน้ของนติบิคุคล
ที่การรถไฟฯ ถือหุ้นอยู่

• ไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในนิติบุคคลที่การรถไฟฯ เป็น 
ผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ คณะกรรมการของการรถไฟฯ มอบหมาย
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือด�ารงต�าแหน่งอ่ืนใน
นิติบุคคลที่การรถไฟฯ เป็นผู้ถือหุ้น

Qualifications of the SRT Board of Commissioners

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:

• 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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หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ให้กับ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/15029 ลงวันที่ 25 
เมษายน 2562 เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์
การจ ่ายค ่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะ
อนุกรรมการ หรือคณะท�างานอื่น และมติ คกร. ครั้งที่ 9/2562 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนและ 
เบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการรถไฟฯ คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานอื่น ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1) อตัราค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชมุกรรมการรฐัวสิาหกจิ 
และกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท�างานอื่น

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
Group of State Enterprises

ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน  
(บาท : คน : เดือน)

Compensation - not exceeding 
(Baht/Month)

เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)

Meeting Allowance - not 
exceeding

(Baht/Month)

กลุ่มที่ 1 : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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

Group 2 : Financial State Enterprises

กลุ่มที่ 3 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 10,000 20,000

Group 3 : Large State Enterprises 

• ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการ 
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน 
หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของการรถไฟฯ  
เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรอืผูบ้รหิารโดยการ
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 
Directors

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) Monthly compensation and meeting allowance fee for  

directors of state enterprise and any members of sub-board, 

sub-committee or other working group: 
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ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�างานอ่ืน ให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเฉพาะเบ้ียประชุมให้กับ
กรรมการรฐัวสิาหกจิและกรรมการอืน่ทีเ่ข้าร่วมประชุม เป็นจ�านวน
เท่ากัน ในอัตรา 0.5 เท่าของเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

2) การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
รฐัวสิาหกจิ ตามสดัส่วนระยะเวลาทีด่�ารงต�าแหน่ง โดยจ่ายให้
ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจในอัตรา 2 เท่าของค่าตอบแทน
รายเดือนกรรมการรัฐวิสาหกิจ

3) การจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในที่ประชุมในอัตราเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 25 ของเบี้ยประชุมกรรมการ 
3.1) การประชมุคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ ให้จ่ายเบีย้ประชมุ

กรรมการรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละคณะเป็น
รายครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ในกรณีมีเหตุสมควร  
อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี

3.2) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรอื
คณะท�างานอืน่ ให้จ่ายเบีย้ประชมุให้กรรมการรฐัวสิาหกจิ
และกรรมการอืน่ทีไ่ม่ใช่บคุลากรของรฐัวสิาหกจิทีเ่ข้าร่วม 
ประชุมเป็นจ�านวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ  
คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน และหากกรรมการอื่นนั้น
เป็นบุคลากรของรัฐวิสาหกิจ และการประชุมนั้นในทาง

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
Group of State Enterprises

ค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน  
(บาท : คน : เดือน)

Compensation - not exceeding 
(Baht/Month)

เบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน
(บาท : คน : เดือน)

Meeting Allowance - not 
exceeding

(Baht/Month)

กลุ่มที่ 4 : รัฐวิสาหกิจขนาดกลาง 8,000 16,000

Group 4 : Medium State Enterprises 

กลุ่มที่ 5 : รัฐวิสาหกิจขนาดเล็ก 6,000 12,000

Group 5 : Small State Enterprises

หมายเหตุ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตามข้อ 2 (2)

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

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)  Monthly compensation for directors of state enterprises is 

pro-rata to the term of office. The state enterprise’s Chairman 

receives a double rate of the monthly compensation for 

directors of state enterprise.

3)  Management fee for chairman of the board is paid in increasing 

rate by 25 percent of directors’ management fee rate.

3.1) In the board of directors’ meeting, the management 

fee is paid once a month. In any reasonable necessity, 

the management fee may be paid more than once  

a month, but not more than 15 times per year.

3.2) In the meeting of sub-board, sub-committee or other 

working group, directors of state enterprise and directors 

not being personnel of state enterprise shall receive 

equivalent management fees. However, the entire 

working group shall not exceed 2 and 1 working group 

is allowed monthly. In case such other directors are 

personnel of state enterprise, and the meeting, under 
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ปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติงาน 
ในหน้าทีข่องบคุลากรนัน้ บคุลากรนัน้ไม่ได้รบัเบ้ียประชุม
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.3) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้จ่ายเบ้ีย
ประชมุให้กบัพนกังานการรถไฟฯ ทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ 
ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000.- บาท 

4) การรถไฟฯ เป็นรฐัวสิาหกจิทีป่ระสบปัญหา และคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.) มมีตใิห้จดัท�าแผนการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับกระทรวงเจ ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
มบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการให้สามารถด�าเนนิการ
ตามภารกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ให้จ่ายเบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน 2 ครั้ง และในการประชุม
คณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรอืคณะท�างานอืน่ 
ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละ
ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน 

5) อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาก�าหนดและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
รัฐวสิาหกจิ และคณะกรรมการชดุย่อย คณะอนกุรรมการ หรอื
คณะท�างานอื่น ซึ่งรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะต้องพิจารณาถึง
ฐานะการเงนิและความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐวิสาหกิจท่ีใช้เงินงบประมาณ ขอให ้
พิจารณาถงึความเหมาะสมของภาระของงบประมาณประกอบด้วย  
เพ่ือมใิห้มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิขององค์กร ท้ังนี ้การพิจารณา
ก�าหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามอัตรา
และหลักเกณฑ์นี้ จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าจะได้ด�าเนินการ 
ที่จ�าเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

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) The above is the maximum rate considered for monthly 

compensation and management fee of directors in a 

state enterprise, sub-board, sub-committee or another 

working group. Each state enterprise shall consider its 

financial status and feasibility as a primary concern. In 

particular, for the state enterprise that requires a budget, 

the purpose must be reasonable to minimize the impact 

on its financial status. The determination and amendment 

of compensation and management fee under such rate 

and criteria is not valid unless all legal requirement 

proceeds.
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หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/15029
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562

The Letter of the Secretariat of the Cabinet NorRor. 0505/15029
Dated April 25, 2019

เบี้ยประชุมกรรมการ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน )
 ประธานกรรมการ 25,000.- บาท/ครั้ง
 กรรมการ  20,000.- บาท/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่น
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

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

ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
รถไฟฯ ไว้อย่างเป็นทางการเป็นการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติ 
จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ 
ที่ 3 ของเดือน และอาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเป็นครั้งคราว 
ตามความเหมาะสม โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสารให้กรรมการรถไฟฯ 
ล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นเวลา 4-7 วัน 

และได้มีนโยบายลดการใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการ
รถไฟฯ โดยให้การรถไฟฯ จดัเกบ็ข้อมูลประกอบการประชมุในรปูแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจัดส่งระเบียบวาระพร้อม 
เอกสารประกอบผ่านระบบ Intranet (e-Meeting) ทีม่กีารพัฒนา
เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ Tablet

ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้เร่ิม 
ใช้งานต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ คร้ังที่ 11/2561 

SRT Board of Commissioners’ Meeting

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.

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 

Commissioner’s’ meeting No. 11/2561 held on Thursday, June 

21, 2018, has been a convenient tool in the meeting, allowing 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 สามารถอ�านวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการรถไฟฯ ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดปริมาณ 
การใช้เอกสารประกอบประชุมได้เป็นจ�านวนมาก 

คณะกรรมการรถไฟฯ มกีารเสนอความคดิเหน็อย่างเปิดเผย และ
เป็นอิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ 
การบนัทกึรายงานการประชมุแต่ละระเบยีบวาระส�าหรบัการจดัท�า
รายงานการประชุม จะประกอบด้วยข้อคิดเห็น ข้อสังเกต รวมถึง
ข้อเสนอแนะทีส่�าคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฯ และจดัเกบ็
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรถไฟฯ 
แล้ว ในรูปแบบเอกสาร และ Upload ไฟล์เอกสารเข้าระบบ 
e-Meeting เพื่อให้กรรมการรถไฟฯ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�าคญัในการตดิตามการด�าเนนิงาน
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน โดยก�าหนดให้มีระเบียบ 
วาระการรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการตามแผนฟื้นฟู 
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของการรถไฟฯ และติดตาม
การด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ น�าเสนอ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ เป็นรายเดือน และมอบหมาย
ให้น�าข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ของที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ โดย 
ในการรายงานความคบืหน้า ให้ระบปัุญหา/อปุสรรค พร้อมเสนอ
แนวทางการแก้ไข เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจด้วย

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ มีหน้าที่
ในการนดัหมาย จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุ จดัเตรยีมระเบยีบวาระ 
และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงบันทึกรายงานการ
ประชุมให้มีข้อมูลท่ีส�าคัญครบถ้วน จัดส่งให้กรรมการรถไฟฯ 
รับรอง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

smooth and fast procedures, assisting in making a decision and 

decreasing the use of paper significantly.

The SRT Board of Commissioners express their opinion  

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.

SRT Board of Commissioners considers the importance of  

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.

 

Coordination Center and Secretary of the SRT Board of  

Commissioners has the duty in making an appointment, preparing 

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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คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการรถไฟฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้ ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ/
คณะกรรมการ ชุดย่อย เพ่ือก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
การรถไฟฯ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายพินิจ  พัวพันธ์  
ประธานกรรมการ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ

นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
กรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบกระทรวง
การคลงัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ และแนวทาง 
การปฏบิติัของคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ จดัท�ากฎบัตร 
ด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงให้จัดท�าแผน 
การด�าเนินงานประจ�าปี พร้อมท้ังเสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ 
พิจารณาเห็นชอบแผนก่อนเริ่มปีงบประมาณ และรายงานผล 
การด�าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ 
อย่างน้อยทุกรายไตรมาส

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล 
ประธานอนุกรรมการ

นายพินิจ  พัวพันธ์ 
อนุกรรมการ

The Board of Commissioners and sub-committee 

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.

Audit Committees of the State Railway of Thailand

Mr. Pinit  Puapan    

Chairman of the Board

Miss Trithip Sivakriskul    

Committee

Mrs. Suksiri  Boonyasait   

Committee

Director of Internal Audit Department Secretary

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 
Audit

Ms. Trithip Sivakriskul             

Chairman of the Subcommittee

Mr. Pinit Puapan                      

Subcommittee
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นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ 
อนุกรรมการ

นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ 
อนุกรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟฯ
เลขานุการ

ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

หัวหน้ากองประสานและติดตามความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

หัวหน้ากองบริหารและพัฒนา 
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งและนโยบายการควบคมุภายใน และให้ความเหน็ก่อน 
น�าเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�ากับและ 
ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ความเสีย่งและนโยบายการควบคมุภายในทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจ 
ได้ว่าการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในของการรถไฟฯ 
เป็นไปอย่างเพยีงพอและเหมาะสม จดัท�ากฎบตัรว่าด้วยการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับขอบเขต 
ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ ให้จดัท�า
แผนการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประจ�าปี พร้อมท้ังเสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ พจิารณา
เหน็ชอบแผนการด�าเนนิงานก่อนเริม่ปีงบประมาณ และรายงาน 
ผลการด�าเนินงานรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ 
อย่างน้อยทกุรายไตรมาส พจิารณาให้ความเหน็ชอบคู่มอืการบริหาร
ความเสีย่ง และคูม่อืการควบคมุภายใน พิจารณาให้ความเหน็ชอบ
ค่าระดบัความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) และ
ช่วงเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งท่ีองค์กรยอมรบัได้ (Risk Tolerance 
: RT) พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี่ยงระดับองค์กรและ 
แผนบริหารความเสีย่งของการรถไฟฯ รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ 

Mr. Thanwa Laohasiriwong          

Subcommittee

Mrs. Suksiri Boonyasait 

Subcommittee

Governor  

Secretary

Chief, Risk Management Center

Assistant Secretary No. 1

Chief, Coordination and Follow-up Risk Division

Assistant Secretary No. 2

Chief, Administration and Development Division

Assistant Secretary No. 3

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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ประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนการบรหิารความเส่ียง อย่างน้อย
ทุกรายไตรมาส พิจารณาให้ความเห็นรายงานการประเมินผล 
การควบคมุภายในตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงั รวมทัง้ตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน อย่างน้อยทุกรายไตรมาส พิจารณาให้ 
ข้อคดิเห็นข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารความเส่ียง
และการควบคมุภายใน รวมถงึการสร้างวฒันธรรมด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กบัค่านยิมของการรถไฟฯ เพือ่ให้การบรหิารจดัการของการรถไฟฯ 
มีประสิทธิภาพ

คณะอนุกรรมการก�ากับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายอ�านวย  ปรีมนวงศ ์
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟฯ 
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
เลขานุการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน 
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

หัวหน้าส�านักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

หัวหน้าส�านักงานบริหารพื้นที่ตลาด 
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

มีหน้าที่ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฯ ให้มี

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.

Subcommittee for SRT properties management

Mr. Amnuay Preemonwong                                            

Chairman of the Subcommittee

Governor      

Subcommittee

Chairman of the Subcommittee    

Subcommittee

Director Property Management & Development Department

Secretary

Director, Land Development Project Administration  

Department

Assistant Secretary No. 1

Chief, Land Ownership Management Bureau   

Assistant Secretary No. 2

Chief of Marketing Management Bureau            

Assistant Secretary No. 3

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 
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ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การรถไฟฯ ก�ากับดูแล 
เร่งรัด ติดตาม การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อการบริหารทรัพย์สินของ
การรถไฟฯ รวมทั้งโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ  ที่คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นสมควร ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ก�าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้การด�าเนินงาน การเร่งรัด ก�ากับดูแล และ
ตดิตามการด�าเนนิการตามแผนวสิาหกจิ ด้านการบรหิารทรพัย์สิน 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และการบริหารการจัดการ
ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชิญบุคคล 
นติบิคุคลหน่วยงานภายนอก หรอืเรียกให้พนกังานของการรถไฟฯ 
มาให้ข้อมูล ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือ
ขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินของการรถไฟฯ ประเภท
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พิจารณา แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะ
กรณีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม จัดท�ากฎบัตรว่าด้วย 
การพัฒนาทรัพย์สินให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบตัรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ รายงานผลการด�าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะต่อประธานกรรมการรถไฟฯ

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานอนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์  
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
อนุกรรมการ

หัวหน้าส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ
เลขานุการ

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.

Subcommittee for Corporate Governance and Social  

Responsibility

Ms. Trithip Sivakriskul                       

Chairman of the Subcommittee

Deputy Governor of Traffic Business Cluster  

Subcommittee

Deputy Governor of Infrastructure  

Subcommittee

Deputy Governor of Strategy  

Subcommittee

Director, Land Development Project Administration Department

Subcommittee

Chief, Inspector Governor  

Secretary
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หัวหน้ากองปฏิบัติการตรวจการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

ส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ  
หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล 

ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2
ส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ

   
มหีน้าทีพ่จิารณาให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะเกีย่วกับนโยบาย 
การบริหารให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) 
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และให้ความเห็น 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ตรวจสอบให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการก�ากับดูแลท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
และความรับผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้การบรหิารจดัการองค์กร 
มีประสิทธิภาพ เชิญหน่วยงานต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของ 
การรถไฟฯ ให้ช้ีแจงให้ถ้อยค�า หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
คณะอนกุรรมการฯ เชิญผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอก
มาให้ค�าปรกึษาแนะน�าได้ตามความเหมาะสม จดัท�ากฎบตัร
ว่าด้วยการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสังคม
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายนิรุฒ  มณีพันธ์
ประธานกรรมการ

นายวรวุฒิ  มาลา
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายสุจิตต์  เชาว์ศิริกุล
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

Chief, Inspection Management Division  

Assistant Secretary no.1

Office Inspector Governor  

Chief, Chief Analysis and Evaluate Section

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

Mr. Voravuth Mala   

Employer Representative Director

Mr. Sujit Chaosirikul   

Employer Representative Director
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นายไพบูลย์  สุจิรังกุล    
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายฐากูร  อินทรชม    
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายวัชรชาญ  สิริสุวรรณทัศน ์    
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายสิทธิชัย  บุญเสริมสุข    
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายสุชีพ  สุขสว่าง     
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายสมจิตต์  ทองค�าขาว
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
กรรมการและเลขานุการ

นายสาวิทย์  แก้วหวาน    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายสุภวัฒน์  รัตนคชา    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายศุภชัย  ใบบาง     
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายส�าเริง  นากระโทก    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายวิรุฬห์  สะแกคุ้ม    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายสราวุธ  สราญวงศ ์    
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

Mr. Paibul Sugirungkul

Employer Representative Director

Mr. Takun Indarachome

Employer Representative Director

Mr. Watcharachan Sirisuwannatash

Employer Representative Director

Mr. Sittichai Boonsermsuk

Employer Representative Director

Mr. Sucheep Suksawang

Employer Representative Director

Mr. Somchit Thongkhumkhaw 

Employer Representative Director

Director, Human Resource Department

Director and Secretary

Mr. Sawit Kaewwan 

Employee Representative Director

Mr. Pinyo Ruanpet 

Employee Representative Director

Mr. Supichet Suwanchatree 

Employee Representative Director

Mr. Suwat Rattanakhacha 

Employee Representative Director

Mr. Supachai Baibang 

Employee Representative Director

Mr. Sumrerng Nakrathok  

Employee Representative Director

Mr. Wirun Sakaekum

Employee Representative Director 

Mr. Sarawut Saranwong

Employee Representative Director
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นายปิยพันธ์  ช�านาญภักด ี   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้ากองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ  
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน ้ า ท่ี พิจารณาให ้ความเห็น เกี่ ยวกับการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของการรถไฟฯ ตลอดจน 
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดอง
และระงบัข้อขดัแย้งในการรถไฟฯ พจิารณาปรบัปรงุระเบียบ 
ข้อบงัคบัในการท�างานอนัจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลกูจ้าง
และการรถไฟฯ ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถงึการร้องทกุข์ทีเ่กีย่วกบั 
การลงโทษทางวินัย ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุง
สภาพการจ้าง แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความเหมาะสม  
โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย และ
ปฏิบตัติามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายอ�านวย  ปรีมนวงศ ์  
ประธานกรรมการ

นายชยธรรม์  พรหมศร  
กรรมการ

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงคมนาคม  
กรรมการ

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ

หัวหน้ากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

Mr. Piyaphan Chamnanpakdee

Employee Representative Director and Assistant Secretary

Chief, Employee Relations and Assistant Secretary

Welfare Division 

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.

Board of Committee for Procurement of the State Railway 
of Thailand

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

70 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



มีหน้าที่ก�าหนดขั้นตอนการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ ให้เป็นไปตาม
หนังสือของกระทรวงการคลังที่ กค 0803.5/ว.90 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2551 และตามพระราชบัญญัติการรถไฟฯ พ.ศ. 2494 
มาตรา 31 วรรคสอง การแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฯ จะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก�าหนดคุณสมบัติทั่วไป และ
คณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาวธิกีาร
สรรหา และด�าเนินการสรรหาให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์เหมาะสมทีจ่ะเป็นผูว่้าการรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 เสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เหมาะสมจะด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ต่อคณะกรรมการ 
รถไฟฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก�าหนด
ผลตอบแทนต่อไป แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที ่
ของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ ได้ตามเหมาะสม  

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย

นายอ�านวย  ปรีมนวงศ์    
ประธานอนุกรรมการ

นายชยธรรม์  พรหมศร    
อนุกรรมการ

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล   
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�านวยการ    
เลขานุการ

หัวหน้าส�านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล 
การปฏบิตังิานของผูว่้าการรถไฟฯ พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผน 
การปฏบิตังิานและตวัช้ีวดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูว่้า 
การรถไฟฯ พจิารณารายงานการแสดงผลการปฏบิติังานของผูว่้า 
การรถไฟฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการรถไฟฯ ทีค่ณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความเหน็ชอบ

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 

recruiting SRT Governor as appropriate.

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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แล้วรายงานผลการประเมนิของการปฏบิตัขิองผูว่้าการรถไฟฯ 
เสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาจัดท�ากฎบัตร  
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟฯ  
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะอนกุรรมการพจิารณาการแต่งตัง้เลือ่นระดบัและการ
แต่งตั้งโยกย้ายต�าแหน่งรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14)

กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย 
ประธานอนุกรรมการ

กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย 
อนุกรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟฯ      
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทน  
เลขานุการ

หัวหน้ากองการบุคคล    
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการพิจารณา
คัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนระดับ และการแต่งตั้งโยกย้ายต�าแหน่ง
รองผูว่้า (นกับรหิาร 14) เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมเป็นธรรม
กับพนักงานการรถไฟฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณากลั่นกรอง 
การแต่งตั้งเลื่อนระดับและการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าการฯ 
(นักบริหาร 14) ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ 

ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการรถไฟฯ ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่16 
มกราคม 2563 ทีป่ระชมุมมีต ิมอบให้ นายอ�านวย ปรมีนวงศ์ 
กรรมการรถไฟฯ เป็นประธานอนกุรรมการ และนายชยธรรม์ 
พรหมศร กรรมการรถไฟฯ เป็นอนุกรรมการ

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.

Subcommittee for the Consideration of Deputy Governor 
Promotion and Relocation (Executive 14)

SRT Board of Director Appointed by SRT Committee 

Subcommittee Chairman

SRT Board of Director Appointed by SRT Committee

Subcommittee

Governor 

Subcommittee

Director, Human Resource Department or Representative

Secretary

Chief, Human Resource Division

Assistant Secretary

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 

January 16, the meeting passed a resolution assigning Mr. Amnuay  

Preemonwong, Board of Commissioners as a Chairman of the  

Subcommittee and Mr. Chayatan Phromsorn, SRT Board of Commissioners 

as a member of committee.
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คณะอนุกรรมการ (Executive Committee) กลั่นกรองเรื่อง
ที่จะน�าเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ

นายอ�านวย  ปรีมนวงศ์  
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล   
อนุกรรมการ

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
อนุกรรมการ

นายชนินทร์  แก่นหิรัญ
อนุกรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟฯ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าส�านักงานผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
คณะกรรมการรถไฟฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

หัวหน้ากองกลาง ส�านักงานผู้ว่าการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

 
มหีน้าที่พจิารณา ตรวจสอบ กลัน่กรองข้อมลูต่าง ๆ  ที่จะน�าเสนอ
คณะกรรมการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัการรถไฟฯ 
และระเบียบการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท�าดับความส�าคัญ
ของเรือ่ง เพ่ือจดัเข้าระเบยีบวาระการประชมุคณะกรรมการรถไฟฯ 
ติดตาม เร่งรัด ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญ
และรายงานให้คณะกรรมการรถไฟฯ ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน 
มอี�านาจเรียกเอกสาร เชญิบคุคล จากฝ่าย/ส�านกังาน หรอืหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือให้ข้อมูลได้

Subcommittee Board (Executive Committee) for 
Information Screening for SRT Proposal

Mr. Amnuay Preemonwong 

Chairman of the Subcommittee

Ms. Trithip Sivakriskul

Subcommittee

Mr. Sorapong Paitoonphong 

Subcommittee

Mr. Chanin Kaenhirun

Subcommittee

Governor 

Subcommittee and Secretary

Chief, Governor Bureau

Assistant Secretary no.1

Chief, Board of Commissioners Coordination and  

Secretarial Center

Assistant Secretary no.2  

Chief, General Affairs Division 

Assistant Secretary no.3

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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คณะอนกุรรมการพจิารณาผลตอบแทนของผูว่้าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย

นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ ์   
ประธานอนุกรรมการ

นายพินิจ  พัวพันธ์    
อนุกรรมการ

ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
เลขานุการ

มหีน้าทีพ่จิารณาค่าตอบแทน ด�าเนนิการก�าหนดผลตอบแทน 
และเจรจาต่อรองผลตอบแทนกับบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชือ่เป็นผูว่้าการรถไฟฯ ตามหลกัเกณฑ์ และแนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ตามมติคณะ
รฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่13 มถินุายน 2543 และวนัที ่22 มถินุายน 
2547 เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น 
พร้อมทั้งข้อมูลเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ตาม
ความเหมาะสม จัดท�าร่างสัญญาจ้างบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ เสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ 
เพื่อพิจารณาเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อน 
เสนอผลการพจิารณาพร้อมร่างสญัญาจ้างต่อคณะกรรมการ
รถไฟฯ เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
นายชนินทร์  แก่นหิรัญ    
ประธานอนุกรรมการ

นางพฤฒิพร  เนติโพธิ์    
อนุกรรมการ
อธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

นายยุทธพงษ์  อภิรัตนรังสี   
อนุกรรมการ
รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานนโยบายยุทธศาสตร ์
งบประมาณ

Subcommittee for the Consideration of SRT Governor 
Compensation

Mrs. Suksiri Boonyasait

Chairman of the Subcommittee

Mr. Pinit Puapan

Subcommittee

The Representative of State Enterprise Policy Office

Subcommittee

Director, Human Resource Department

Secretary 

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
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นายวัชรินทร์  ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่าย  
อนุกรรมการ

นายเสรี  นนทสูต ิ     
อนุกรรมการ

นายสุทัศน์  โมงขุนทด    
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มอ�านวยการ    
เลขานุการ

ผู้อ�านวยการฝ่ายการพัสดุ     
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

หัวหน้าส�านักงานอาณาบาล    
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

รองผู้อ�านวยการฝ่ายการพัสดุ    
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

หัวหน้ากองสอบสวน ส�านักงานอาณาบาล   
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 4

หัวหน้ากองนิติการ ส�านักงานอาณาบาล   
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 5

หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ   
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 6
ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ

มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา แนะน�า และพจิารณากลัน่กรองร่างกฎหมาย 
ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมท้ังพิจารณาปัญหา 
ข้อกฎหมายและข้อสัญญาที่ส�าคัญแก่คณะกรรมการรถไฟฯ  
เชิญบคุคล หรือเรยีกให้พนกังานของการรถไฟฯ มาให้ข้อมลูความเหน็ 
ข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หรือขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏบิติัหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ เชิญผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูท้รง
คุณวุฒิภายนอกมาให้ค�าปรึกษาแนะน�าได้ตามความเหมาะสม 
แต่งตัง้คณะท�างานขึน้มาช่วยด�าเนนิงานตามความเหมาะสม จดัท�า
กฎบัตร ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายและสัญญาให้สอดคล้อง 
กบัขอบเขตความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของการรถไฟฯ โดย

Mr. Watcharin Panurat, Executive Director

Subcommittee

Mr. seree nonthasoot

Subcommittee

Mr. Sutat  Mongkhuntod 

Subcommittee

Deputy Governor of Administration

Secretary

Director, Stores Department

Assistant Secretary no.1

Chief, Legal Bureau

Assistant Secretary no.2

Deputy Director, Stores Department 

Assistant Secretary no.3

Chief, Legal Investigation Division, Legal Bureau

Assistant Secretary no.4

Chief, Legal Research Division, Legal Bureau

Assistant Secretary no.5

Chief, Secretarial Division 

Assistant Secretary no.6

Board of Commissioners Coordination and Secretarial Center

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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ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พิจารณา
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามที่คณะกรรมการรถไฟฯ  
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการรถไฟฯ แต่งต้ังหรือผู้ว่า 
การรถไฟฯ ร้องขอ

คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศ
นายชยธรรม์  พรหมศร    
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ว่าการรถไฟฯ     
อนุกรรมการ

นางพิมพร  โอวาสิทธิ์    
อนุกรรมการ

นายกฤษฎา บุณยสมิต    
อนุกรรมการ

พล.อ.ท.ศิริพงษ์  สุภาพร    
อนุกรรมการ

นายเบญจพล  นาคประเสริฐ   
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร ์   
อนุกรรมการ

รองผู้ว่ากลุ่มอ�านวยการ    
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน   
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า   
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ   
อนุกรรมการ

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.

Subcommittee for SRT Strategy
Mr. Chayatan Phromsorn

Chairman of the Subcommittee

Governor 

Subcommittee

Mrs. Pimporn  Ovasith

Subcommittee

Mr. Kritsada Boonyasamit 

Subcommittee

Air marshal Siriphong Suphaphon   

Subcommittee

Mr. Benjaphol Narkprasert     

Subcommittee

Deputy Governor of Strategy    

Subcommittee

Deputy Governor of Administration   

Subcommittee

Deputy Governor of Infrastructure   

Subcommittee

Deputy Governor of Electrified Rail Management  

Subcommittee

Deputy Governor of Traffic Business Cluster  

Subcommittee
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รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและล้อเลื่อน 
อนุกรรมการ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน  
อนุกรรมการ

หัวหน้าส�านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา 
เลขานุการ

รองผู้อ�านวยการฝายทรัพยากรบุคคล  
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

ผู้อ�านวยการศูนย์นโยบายและวิจัยพัฒนา  
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานแผนและงบประมาณ 
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

มหีน้าทีก่�าหนดกลยทุธ์ ยทุธศาสตร์แนวทางการวเิคราะห์และ
เสนอแนะมาตรการ หรอืแนวทางการตดัสนิใจเชิงรกุเกีย่วกบั
การด�าเนินงาน ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหาร
จัดการการรถไฟฯ พิจารณาก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และ
แผนการด�าเนินงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการรายปี  
เชิญบุคคล หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ มาให้ข้อมูล
ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให ้ค�าปรึกษาแนะน�าได ้ตาม 
ความเหมาะสม แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อมอบให้ปฏิบัติงาน
เฉพาะกรณีได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม จัดท�ากฎบัตร 
ด้านกลยทุธ์ ยทุธศาสตร์การรถไฟฯ ให้สอดคล้องกบัขอบเขต
ความรับผดิชอบในการด�าเนนิงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมกีารสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะท�างานก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์   
ประธานคณะท�างาน

Deputy Governor of Locomotive and Rolling-Stock Business Cluster

Subcommittee

Deputy Governor of Property Management Business Cluster

Subcommittee

Chief, Policy and Planning Bureau   

Secretary

Deputy Director Human Resource Department

Assistant Secretary no.1

Chief, Policy and Service Research Development Center 

Assistant Secretary no.2

Chief, Planning and Budget Coordination Center  

Assistant Secretary no.3

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.

Working Group for Legal and Regulations of the State Rail-

way of Thailand 

Deputy Governor of Strategy    

Chairman of the Working Group
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ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
คณะท�างาน

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ   
คณะท�างาน

วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล   
คณะท�างาน

วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา   
คณะท�างาน

หัวหน้าส�านักงานอาณาบาล   
คณะท�างาน

ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ  
คณะท�างาน

หัวหน้ากองวินัยและสวบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เลขานุการ

หัวหน้างานมาตรฐานวินัยและปกครอง   
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานวิชาการ ส�านักงานอาณาบาล  
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

มหีน้าทีก่�าหนดกรอบการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 
(Compliance Framework)และสื่อสารให้ความรู้ส่งเสริม
และให้ค�าแนะน�าแก่ผูป้ฏบัิติของการรถไฟฯ ในการปฏบัิติตาม
กรอบการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance 
Framework) ก�าหนดไว้อย่างถูกต้อง สื่อสาร อบรม และ 
การให้ค�าแนะน�าแก่ผูป้ฏบิติังานของการรถไฟฯ เพือ่ส่งเสรมิ 
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานทีถ่กูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบยีบ ค�าสัง่ ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง  
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบองค์กร เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร รวมถึงข้อมูลส�าคัญที่เก่ียวข้องกับ 

Director, Human Resource Department   

Working Group

Director of Traffic Operation Department   

Working Group

Chief, Mechanical Engineer    

Working Group

Chief, Civil Engineer     

Working Group

Chief, Legal Bureau     

Working Group

The Representative of the State Railway Workers’ Union of Thailand

Working Group

Chief, Discipline and Examination Division, Human Resource Department

Secretary

Chief, Disciplinary Standards and Administration Litigation Section 

Assistant Secretary no. 1

Human Resource Department

Chief, Legal Research Section, Legal Bureau   

Assistant Secretary no. 2

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, 
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การรถไฟฯ รายงานผลการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กรประจ�าปีต่อการรถไฟฯ โดยครอบคลุมถึง 
ผลการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบองค์กร(Compliance Policy) ผลการไม่ปฏิบัติ
ตามกรอบการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ (Compliance 
Framework) การกระท�าผอด ฝ่าฝืน กฎหมายและระเบียบ
องค์กร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

นอกจากนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กร 
ทีส่�าคญั รวมถงึในเรือ่งการควบคมุภายในและการกล่ันกรองเรือ่ง
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ อยู่ในระดับมาตรฐานตาม 
หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ และให้มกีารดแูลตดิตามผลการด�าเนนิงาน  
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
การรถไฟฯ จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

คณะท�างานก�ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียง การควบคมุภายใน 
และติดตามผลการด�าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการรถไฟฯ 
ประธานคณะท�างาน

รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม 
คณะท�างาน

มีหน้าที่ก�าหนดและทบทวนนโยบายการควบคุมภายในและ 
การบรหิารความเสีย่งของการรถไฟฯ อย่างน้อยปีละครัง้ ก�าหนด
แนวทางและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียงตามข้อสังเกตของผู้ประเมินภายนอก
และผู ้ตรวจสอบภายนอก พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ/
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเส่ียงทัว่ทัง้
องค์กร และติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เพื่อรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเส่ียง 
ทบทวนและพจิารณาให้ความเหน็ชอบคูม่อื/แนวทางการควบคุม
ภายใน ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของการรถไฟฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบคณะ

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 

long-term to achieve the target set forth, the SRT has appointed 

the following working groups.

Working Group for risk management, internal control and 

monitoring operation of SRT.

SRT Governor

Chairman of the working group

All 7 Deputy Governors 

Working Group 

The duty is to determine and review SRT’s internal control 

and risk management policy at least once a year, to determine  

direction and give suggestion in improvement of internal control 

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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กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการ
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�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด�าเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟูกิจการ
ของการรถไฟฯ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการด�าเนิน
งานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามผลการด�าเนินงาน 
ของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเกิดการบรูณาการ
ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ อนัจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุส�าหรบั
การด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ ของการรถไฟฯ จงึเหน็สมควรแต่งตัง้
คณะท�างานตดิตามการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และ
การด�าเนินงานของการรถไฟฯ รวม 8 ชุด ดังนี้

1. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงานภายใต้
สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

2. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มอ�านวยการ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
อ�านวยการ เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงานภายใต้
สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

3. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน มีรองผู้ว่าการ
กลุม่โครงสร้างพืน้ฐาน เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

4. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนนิงานของกลุม่บรหิารระบบรถไฟฟ้า มรีองผู้ว่าการ 

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, 

including the monitoring of SRT performance, that will lead 

to highest benefit of other operations, SRT has appointed 8  

committees to monitor the risk management, internal control 

and SRT operation as follows.

1. Risk Management, Internal Control and Operation of Strategy 

Working Group - Chaired by Deputy Governor of Strategy, 

members of the group are from the agencies under  

the Strategy Cluster.

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 

80 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



กลุม่บริหารระบบรถไฟฟ้า เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

5. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ มีรองผู้ว่าการ
กลุม่ธรุกจิการเดนิรถ เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

6. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและ 
ล้อเลื่อน มีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและ 
ล้อเลื่อน เป็นประธานคณะท�างาน และหน่วยงานภายใต้สาย
การบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

7. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน มี 
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน เป็นประธาน 
คณะท�างาน และหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็น
คณะท�างาน

8. คณะท�างานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการด�าเนินงานของกลุ่มหน่วยงานขึ้นตรงการรถไฟฯ มี 
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นประธานคณะท�างาน และฅ
หน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�างาน

ทุกคณะท�างานจะมีหัวหน้าส�านักงานนโยบาย แผน วิจัยและ
พัฒนา ร่วมเป็นคณะท�างาน และหัวหน้ากองบริหารและพัฒนา 
ศูนย์บริหารความเสี่ยง เป็นคณะท�างานและเลขานุการ
 
มีหน้าที่ในการก�ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ก�ากับ 
ดแูลการก�าหนดแผนงานในการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายใน
ตามข้อสังเกตของผู้ประเมินภายนอก ผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ผูต้รวจสอบภายใน ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของคณะท�างาน
ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการด�าเนนิงานของการรถไฟฯ ก�ากับดแูลและพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.1) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 

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 Prop-

erty 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 

and Secretary.

The duty is to supervise the operation of the agencies under 

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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การควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่31 ตลุาคม 
ของทกุปี บรหิารและตดิตามตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานตามบนัทกึ
ข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟู
กจิการของการรถไฟฯ รวมถงึตดิตามผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

คณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ

รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม  
กรรมการ

มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย แผนการด�าเนินงาน และ 
งบประมาณประจ�าปีในการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากร
บคุคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานและนโยบายต่าง ๆ  ของ
การรถไฟฯ รวมถงึพจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนด้านการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล โครงการส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
และอื่น ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม
ประเมินแผนงานและผลงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้

คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ (CIO) 
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วย หวัหน้าหน่วยงานภายในการรถไฟฯ 
โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร มหีน้าทีก่�าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ตดิตามประสานงานการบรหิารจดัการและด�าเนนิงาน 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของการรถไฟฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการตามนโยบายแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงคมนาคมในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการรถไฟฯ 
และเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ  เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิาร และการบรกิารของการรถไฟฯ

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 

SRT Governor

Chairman of the working group

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.

Administration Committee for Information Technology of 

the State Railway of Thailand

Deputy Governor of Strategy (CIO)

Chairman 

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.
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การอบรม/สัมมนา
 
คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการเข้าร่วมอบรม
สมัมนาหลกัสตูรท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาความรูค้วามสามารถใน
การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม�่าเสมอ โดยในปีงบประมาณ 
2563 มีกรรมการรถไฟฯ เข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการรถไฟฯ
Lists of SRT Board of Commissioners

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
Training/Seminar Courses

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร ประธานกรรมการ การก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน (PDI)

Mr. Chirute Visalachitra Chairman Corporate Governance for Board Director of State Enterprise and 
Public Organization (PDI)

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการรถไฟฯ การก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน (PDI)

Ms. Trithip Sivakriskul Board of Commissioners Corporate Governance for Board Director of State Enterprise and 
Public Organization (PDI)

นายพินิจ  พัวพันธ์ กรรมการรถไฟฯ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

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)

 
และยงัได้มเีตรยีมความพร้อมให้แก่คณะกรรมการรถไฟฯ ทีไ่ด้รบั
การแต่งตั้งใหม่ โดยได้มีการแจกเอกสารเก่ียวกับองค์กร และ 
จดัให้มกีารประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการรถไฟฯ โดยนายวรวุฒิ  
มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้บรรยาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กร และสถานะการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมถึง 
คณะกรรมการรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารการรถไฟฯ 
เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2562 ท่ีโรงแรม เซน็ทารา 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.

Training/Seminar

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:
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การเยี่ยมชม ดูงาน

คณะกรรมการรถไฟฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเย่ียมการ
ด�าเนนิงานของการรถไฟฯ เพือ่ให้เกดิความรู้ ความเข้าใจในกจิการ
รถไฟยิง่ขึน้ สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมาช่วยใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ได้ 

โดยในปีงบประมาณ 2563 กรรมการรถไฟฯ มกีารเยีย่มชม ดงูาน 
จ�านวน 2 ครั้ง คือ 

1. การพินิจการประกอบรถไฟฟ้า ณ โรงงาน Kasado Works 
ศึกษาดูงาน JR Kyushu และ JR Hakata City ระหว่างวันที่ 
21-24 มกราคม 2563 ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

2. การพินิจงานพ้ืนท่ีโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
โดยรับฟังการบรรยายภาพรวมโครงการฯ และเยี่ยมชมสถานี
กลางบางซื่อ วันที่ 10 เมษายน 2563

2. Urban Train Project (Red Line) - attendee joined lecture of 

project overview and visited Bangsue Central Station on April 

10, 2020

Field Trip

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.

In the fiscal year 2020, the SRT Board of Commissioners took 

2 field trips as follows:

1. Visiting electrified train assembly at Kasado Works, JR Kyushu 

and JR KAhata City Field Trip between January 21 – 24, 2020 

at Fukuoka, Japan
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ ได้จัด
ให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ทั้ง 3 แบบ คือ แบบรายคณะ รายบุคคล และแบบไขว้ 
โดยจัดท�าเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ระดับ 1  มีความเหมาะสม น้อยที่สุด
 ระดับ 2 มีความเหมาะสม น้อย
 ระดับ 3 มีความเหมาะสม ปานกลาง
 ระดับ 4 มีความเหมาะสม มาก
 ระดับ 5 มีความเหมาะสม มากที่สุด

ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ 
คณะกรรมการรถไฟฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563 สามารถสรุปผล
การประเมินได้ดังนี้

1. แบบประเมนิตนเอง แบบรายคณะ ประกอบด้วย 4 หวัข้อ คือ  
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม 

ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.38) โดยกรรมการรถไฟฯ 
ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรเพ่ิมจ�านวนคณะกรรมการรถไฟฯ และ
แก้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

• บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.03)

• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.32)

• การอบรมและพัฒนา มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.93)

2. แบบประเมนิตนเอง แบบรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อ คือ 
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม 

ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.17)
• บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.47)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.33)
3. แบบประเมนิตนเอง แบบไขว้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสม 
ในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.42)

• บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
มีความเหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.58)

• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.53)

Self-assessment of SRT Board of Commissioners

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.

 Level 1 Minimum  appropriate 
 Level 2 Less  appropriate
 Level 3 Medium   appropriate
 Level 4 Very   appropriate
 Level 5 Most   appropriate 

In the fiscal year 2020, SRT Board of Commissioners  
conducted self-assessment in July 2020. Result is summarized 
as follows.

1. Self-assessment, group assessment consist of 4 topics:
• Structure and qualifications of the SRT Board of  

Commissioners - average (mean = 3.38). The majority 
of the board member considered that there should 
be more members of the SRT board and relevant law 
should be amended.

• Roles and duties and responsibility of the Board  
of Commissioners - very high (mean = 4.03)

• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean = 4.32)
• Training and development = average (mean = 3.93)

2. Individual self-assessment form consist of 3 topics as follows:
• Structure and qualifications of the Board of Commissioners 

- high (mean = 4.17)
• Roles and duties and responsibility of the Board of 

Commissioners - high (mean = 4.47)
• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean 

= 4.33)
3. Cross individual self-assessment form consist of 3 topics 

as follows:
• Structure and qualifications of the Board of  

Commissioners - high (mean = 4.42)
• Roles and duties and responsibility of the Board of 

Commissioners - high (mean = 4.58)
• The Board of Commissioners’ meeting - high (mean 

= 4.53)
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ประจ�าเดือน
Month

จ�านวนพนักงาน/ลูกจ้างฯ (คน)
No. of Employees/Officers (Person)

ตุลาคม 2562
October 2019

1,410

พฤศจิกายน 2562
November 2019

1,516

ธันวาคม 2562
December 2019

3,534

มกราคม 2563
January 2020

1,799

กุมภาพันธ์ 2563
February 2020

1,701

มีนาคม 2563
March 2020

1,234

เมษายน 2563
April 2020

225

พฤษภาคม 2563
May 2020

322

มิถุนายน 2563
June 2020

702

กรกฎาคม 2563
July 2020

1,927

สิงหาคม 2563
August 2020

1,476

กันยายน 2563
September 2020

1,815

ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงาน/
ลูกจ้างการรถไฟฯ และพนักงาน/ลูกจ้างบรษัิทเอกชนท่ีการรถไฟฯ 
เป็นคู่สัญญาว่าจ้าง

The result of Breath Alcohol Test of SRT employees/
officers and Private organization, the counterparty of 
SRT
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การรถไฟฯ ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ น�าคณะผู้บริหารการรถไฟฯ 
ร่วมลงนามประกาศเจตจ�านงสจุรติในการบรหิารงานของการรถไฟฯ 
ตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต 
ยกระดบัธรรมมาภบิาลในการบรหิารจดัการทกุภาคส่วน ซึง่สอดคล้อง
กับแนวทางการด�าเนินงานของการรถไฟฯ ในการพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 
การรถไฟฯ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริต
ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 
ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ

ในฐานะผู้บริหารของการรถไฟฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า 
จะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  
โดยจะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความเสมอภาคในการบรหิารงาน ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั 
ไม่ใช ้อ�านาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน  ์
ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟฯ  
ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
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. 

รายงานประจ�าปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย 87

G
O

O
D 

C
O

RP
O

RA
TE

 G
O

VE
RN

AN
C

E



88 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND

กว่า 123 ปี การรถไฟฯ ภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความมุง่ม่ัน ทุ่มเท ท่ีจะส่งมอบความสุข
ให้แก่คนไทยทกุคน ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง และวกิฤตการณ์ 
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผูค้นท่ัวโลก การรถไฟฯ ยังคงยืนหยัด มุ่งม่ัน ต้ังใจ และพร้อม
ยืนเคียงข้างคนไทย เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม เราจะร่วม
ฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน เพื่อให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า 
พร้อมกัน อย่างย่ังยืน 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.  

ตุลาคม
OCTOBER

ส่งความสุขให้คนไทย  
ด้วยพลังจิตอาสา
การรถไฟฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน  ์
ท�าความสะอาดบริเวณสถานีกรุงเทพ โดย
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์กระตุ้นสร้าง
จิตส�านึกแก่คนในองค์กร 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) 

การรถไฟฯ ส่งความสุข  
สร้างรอยยิ้ม เพื่อคนไทยทุกคน 

SRT SENDS HAPPINESS 
AND CREATES SMILE 
FOR THAI PEOPLE

บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ ปี 2563
2020 MILESTONES
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พฤศจิกายน
NOVEMBER

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย
รถไฟฟ้าสายสีแดง
การรถไฟฯ พร้อมส่งรอยยิม้ให้คนไทย ด้วยการ 
เตรยีมเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสีแดง หลงัจาก
ได้ท�าพิธีรับมอบรถไฟฟ้าชุดแรกจากประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและ
พร้อมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ภายในปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญให้กับ 
คนไทย และพฒันาคณุภาพชวิีตให้ดยีิง่ขึน้ไป 
(วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

To Develop People’s Quality of Life 
with Red Line Commuter Train
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 
quality of life.
(November 1, 2019) 

ธันวาคม
DECEMBER

ส่งความสุขด้วยความทันสมัย  
กับระบบต๋ัวรปูแบบใหม่ (D-Ticket)

หลังจากที่ระบบจ�าหน่ายตั๋วเดิมก�าลังจะหมด
อายสุญัญาภายในปี 2563 เพือ่ให้การบรกิารท่ีดี
และต่อเนือ่ง การรถไฟฯ จดัพธิลีงนามสญัญา
โครงการจ้างพฒันาระบบการจ�าหน่ายตัว๋โดยสาร 
และส�ารองท่ีนั่ง (D-Ticket) โดยจะสามารถ
จ�าหน่ายตัว๋ตามช่องทางต่าง ๆ  รวมถงึผ่านทาง
แอปพลิเคชันได้ และจะสามารถให้บริการ
ระบบตั๋วรูปแบบใหม่นี้ภายในปี 2564 สร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่แีละทนัสมยั และท�าให้ผูโ้ดยสาร
มช่ีองทางในการซือ้ตัว๋ได้มากข้ึนอกีด้วย 
(วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562)

Sending Happiness with New 
Technology by D-Ticket System

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) 

มีนาคม
MARCH

ส่งความสุขแห่งอนาคต  
อัปเดตความคืบหน้าสถานีกลางบางซื่อ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการ
บริหารทรัพย ์สิน รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมคณะ น�าสื่อมวลชน
เยีย่มชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ 
และพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานีกลางบางซื่อ และ
คาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้ในปี 2564 พร้อม
กับรถไฟฟ้าสายสีแดง 
(วันที่ 18 มีนาคม 2563)

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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เมษายน
APRIL

ส่งความสุข ด้วยก�าลังใจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยีย่ม
และให้ก�าลังใจพนักงานรถไฟฯ โรงงาน
มกักะสนั ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) พร้อมมอบ
หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
ให้กบัผู้ปฏิบตังิาน เพือ่สขุภาพและอนามยัทีด่ี
ร่วมกัน
(วนัท่ี 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)

พฤษภาคม
MAY

ส่งความสุข ด้วยความห่วยใย

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู ้ว่าการรถไฟฯ ได้ให้ 
ความส�าคัญกบัเรือ่งความปลอดภัยของส่วนรวม 
ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
อย่างเคร่งครดัและต่อเนือ่ง เพือ่ความปลอดภยั 
ของประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยได้ด�าเนิน
มาตรการในด้านต่าง ๆ ให้ผู้โดยสารทุกคน
ปลอดภยั และปกป้องประชาชนจากโรคตดิต่อ
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)
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กรกฎาคม
JULY

ส่งมอบบริการที่ดีจากใจ  
ด้วยศูนย์ราชการสะดวก

ตามท่ีนายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายนโยบายเมือ่
วันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม 
และจังหวดัรวมทัง้รฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนด
ให้ม ี“ศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) ในปีงบประมาณ 2563 
สถานีเด่นชัย ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 
ศูนย์ราชการสะดวก

Providing Good Services with Our 
Heart by GECC

According to the Prime Minister’s  
assignment on September 1, 2015 to 
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.  

สิงหาคม
AUGUST

ส่งความสุข ด้วยความปลอดภัย

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0 
รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมเยี่ยมชม
แปลงผกั ณ ทางตดัเสมอระดบัทางรถไฟสถานี
บางละมุง กม.141 และโรงเรียนวัดสุกรีย์ 
บุญญาราม จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการสัญจรผ่านจุดตัด
เสมอระดบัทางรถไฟ - รถยนต์ ให้กบันกัเรยีน 
ประชาชน และคนในชุมชน เพ่ือความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

Sending Happiness with Safety

The State Railway of Thailand held the 
activity on the campaign, ‘1+1 = 0 Rod 
Fai Plod Phai Tuk Sen Tang’, as well as 
visiting the vegetable plots at the level 
crossing of Bang Lamung railway station 
at KM.141 and Wat Sukree Bunyaram 
School at Chonburi to educate students 
and people in the community while 
passing the level crossing in order to 
promote life and property safety at the 
level crossing area. 
(August 14, 2020)

กันยายน
SEPTEMBER 

ท�าความดี เพื่อชุมชนและสังคม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในการ “มอบบ้านใหม่ให้ชุมชน
บึงบางซ่ือ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ” 
ณ พ้ืนที่บึงบางซ่ือ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยมีนายนิรุฒ 
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว 
เพือ่ส่งมอบความสขุให้ผูม้รีายได้น้อย มโีอกาส
เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
(วันที่ 11 กันยายน 2563)

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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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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ส่งรอยยิ้มให้คนไทย จากใจการรถไฟฯ

SEND SMILE 
TO THAI PEOPLE 
FROM OUR HEART
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EMPLOYEE STATISTICS INFORMATION

สรุปสถานะอัตรากำาลังของการรถไฟฯ 

อัตรากำาลัง
Manpower พนักงาน 

Number of Employees
ลูกจ้าง (สัญญารายปี)

Number of Staff (Yearly Contract)

18,015

9,204

4,056

3,721

กรอบอนุมัติ
Employment Quota

มีจริง (ครองอัตรา)
Current Employees

The Summary of the Manpower 
of the State Railway of Thailand 

ฝ่าย/สำานักงาน
Department/Bureau

พนักงาน
Employee

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total 

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment 
Quota

จำานวนจริง
Current 

Employees

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment
Quota

จำานวนจริง
Current

Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ

Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current  

Employees
/Staff

การรถไฟฯ
State Railway of Thailand 221 6 192 - 413 6

รองผู้ว่าการ
Deputy Governor 7 7 - - 7 7

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
Assistant Governor 2 2 - - 2 2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department 127 89 13 11 140 100

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department 88 71 5 3 93 74

ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting Department 263 107 33 30 296 137
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ฝ่าย/สำานักงาน
Department/Bureau

พนักงาน
Employee

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total 

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment 
Quota

จำานวนจริง
Current 

Employees

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment
Quota

จำานวนจริง
Current

Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ

Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current  

Employees
/Staff

ฝ่ายการพัสดุ
Store Department

196 64 12 9 208 73

ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Special Project and Construction 
Department

145 90 5 2 150 92

ฝ่ายการช่างโยธา
Civil Engineering Department

3,109 1,118 1,201 1,176 4,310 2,294

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Signalling and Telecommunications 
Department

644 441 83 77 727 518

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Traffic Operation Department

4,340 2,339 1,187 1,133 5,527 3,472

ฝ่ายบริการโดยสาร
Passenger Service Department

1,330 676 391 378 1,721 1,054

ฝ่ายบริการสินค้า
Freight Service Department

596 361 25 23 621 384

ฝ่ายการช่างกล
Mechanical Engineering Department

6,114 3,478 717 703 6,831 4,181

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Property Management Department

95 64 31 34 126 98

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Department

54 23 3 1 57 24

ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Land Development Project 
Administration Department

1 1 1 - 2 1

ส�านักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Land Ownership Management Bureau

41 9 13 11 54 20

ส�านักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Marketing Management Bureau

7 6 8 5 15 11

ส�านักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Strategic Traffic Bureau

21 7 3 2 24 9
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ฝ่าย/สำานักงาน
Department/Bureau

พนักงาน
Employee

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total 

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment 
Quota

จำานวนจริง
Current 

Employees

อัตรากำาลัง
อนุมัติ

Employment
Quota

จำานวนจริง
Current

Staff

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ

Employees
/Staff Quota

พนักงาน
/ลูกจ้างฯ
Current  

Employees
/Staff

ส�านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ารุง
Procurement Bureau 

72 31 17 16 89 47

ส�านักงานผู้ว่าการ
Governor Bureau

60 32 33 30 93 62

ส�านักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Policy, Planning Service Research and 
Development Bureau

29 11 4 2 33 13

ส�านักงานอาณาบาล
Legal Bureau

66 35 10 8 76 43

ส�านักงานแพทย์
Medical Bureau

235 53 36 36 271 89

ส�านักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Electrified Rail Management Bureau

13 7 4 3 17 10

ส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟ
Office Inspector Governor

16 12 4 4 20 16

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Training Center (State Railway of Thailand)

50 28 4 3 54 31

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
Board of Commissioners Coordination 
and Secretarial Center

14 9 3 2 17 11

ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Public Relations Center

25 14 3 3 28 17

ศูนย์บริหารความเสี่ยง
Risk Management Center

8 5 2 2 10 7

กองควบคุมการปฏิบัติการ
Operation Control Division

13 8 1 1 14 9

กองบังคับการต�ารวจรถไฟ
Railway Police Division

13 - 12 13 25 13

รวม
Total

18,015 9,204 4,056 3,721 22,071 12,925
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ในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายการช่างโยธา ได้ด�าเนินการซ่อม
บ�ารุงทางรถไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ดังนี้

For the fiscal year 2020, Civil Engineer Department maintained 

and repaired the railway for increasing the safety of traffic 

operation as follows; 

งานเปลีย่นหรอืเสรมิความม่ันคงสะพานท่ีชำารดุหรอืรบันำา้หนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้
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

ลำาดับ
ที่

No.

สัญญาที่
Contract No.

กม. 
KM

จำานวน
Qty

(แห่ง) 
(Bridges)

สาย
Line

ผู้รับผิดชอบ
Responsibility

วงเงินงบประมาณ
Budget
(บาท)
(Baht)

ราคากลาง
Focal Price

(บาท)
(Baht)

ผู้เสนอราคาตำ่าสุด
Lowest Bidder

จำานวน
วันทำางาน

Operation 
Days

วันรับมอบ
สถานที่
Date of 

Location 
Submission

วันเริ่มสัญญา
Start Contract

วันสิ้นสัญญา
End Contract

% ถึงก.ย.2563 
% by  

September 
2020

ผล 
Progress

แผน 
Plan

1 กท.24 BKK.24 12+847 - 13+149 2 ใต้ South วรส.*  213,842,000  190,321,000 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี 
Joint Venture ITD-ARC

900 16/09/2019 17/09/2019 4/3/2022  23.09  53.43 

2 กท.09 BKK.09 34+049 1 ใต้ South วรส.*  45,328,000  40,772,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นวกิจการโยธา 
Navakitconstruction Limited Partnership.

360 15/08/2019 16/08/2019 9/8/2020  100.00  100.00 

3 หห.19 HHI.19 100+141 1 ใต้ South วรส.*  49,045,000  20,020,100 กิจการร่วมค้า เอช เค 1 Joint Venture HK 1 360 05/09/2019 6/9/2019 30/8/2020  100.00  100.00 

4 หห.13 HHI.13 151+505 1  ใต้ South วรส.*  30,642,000  15,196,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กัมพลการโยธา 
Kampol Construction Limited Partnership

300 15/08/2019 16/08/2019 10/6/2020  100.00  100.00 

5 ลป.15 NKL.15 456+988 1 เหนือNorth วรส.*  133,846,000  98,058,000 
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
Sureerat Construction Co., Ltd.

720 22/08/2019 23/08/2019 11/8/2021  37.44  44.50 

6 นว.16 NKS.16 54+828 - 73+057 8 เหนือ North วอท.*  141,948,000  140,746,000 
บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จ�ากัด 
Chokdee Engineer Products Co., Ltd.

600 26/08/2019 27/08/2019 17/07/2021  95.60  94.50 

7 นว.23 NKS.23 331+929 - 412+346 10 เหนือ North วผส.*  144,364,000  123,664,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทรัพย์ธาดา 
Supthada LTD.

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  86.56  92.79 

8 ลป.03 NKL.03 478+112 - 492+228 2 เหนือ North วศธ.รพ.2*  9,899,000  9,134,000 
กิจการร่วมค้า เอสซี - ดีพี 
Joint Venture SC-DP

180 20/02/2019 21/02/2019 19/08/2019  100.00  100.00 

9 ลป.22 NKL.22 499+173 - 578+241 12 เหนือ North วบพ.*  89,791,000  76,792,000 
บริษัท อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ากัด 
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  96.52  93.00 

10 ลป.21 NKL.21 674+495 - 735+796 7 เหนือ North วบพ.*  90,493,000  90,445,000 
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
Sureerat Construction Co., Ltd.

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  97.75  97.00 

11 หใ.20 HYJ.20 907+721 - 925+165 3  ใต้ South วบข.หใ.*  62,068,000  59,482,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อัศวอังกูร 
Adsawah Angkul Limited Partnership

360 09/09/2019 10/09/2019 3/9/2020  100.00  77.87 

12 หใ.01 HYJ.01 1118+212 1  ใต้ South วบข.หใ.*  10,677,000  10,676,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อัศวอังกูร 
Adsawah Angkul Limited Partnership

270 19/12/2018 20/12/2019 15/09/2019  100.00  100.00 

13 หห.25 HHI.25 2+869 - 31+588 19
แม่กลอง 

Mae Klong
วบพ.*  59,087,000  58,585,000 

บริษัท อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ากัด 
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

540 30/9/2019 01/10/2019 23/03/2021  94.44  73.42 

68  1,081,030,000  933,892,000

เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ
INCREASE RAIL TRANSPORT SERVICE CAPACITY
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ลำาดับ
ที่

No.

สัญญาที่
Contract No.

กม. 
KM

จำานวน
Qty

(แห่ง) 
(Bridges)

สาย
Line

ผู้รับผิดชอบ
Responsibility

วงเงินงบประมาณ
Budget
(บาท)
(Baht)

ราคากลาง
Focal Price

(บาท)
(Baht)

ผู้เสนอราคาตำ่าสุด
Lowest Bidder

จำานวน
วันทำางาน

Operation 
Days

วันรับมอบ
สถานที่
Date of 

Location 
Submission

วันเริ่มสัญญา
Start Contract

วันสิ้นสัญญา
End Contract

% ถึงก.ย.2563 
% by  

September 
2020

ผล 
Progress

แผน 
Plan

1 กท.24 BKK.24 12+847 - 13+149 2 ใต้ South วรส.*  213,842,000  190,321,000 
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี 
Joint Venture ITD-ARC

900 16/09/2019 17/09/2019 4/3/2022  23.09  53.43 

2 กท.09 BKK.09 34+049 1 ใต้ South วรส.*  45,328,000  40,772,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นวกิจการโยธา 
Navakitconstruction Limited Partnership.

360 15/08/2019 16/08/2019 9/8/2020  100.00  100.00 

3 หห.19 HHI.19 100+141 1 ใต้ South วรส.*  49,045,000  20,020,100 กิจการร่วมค้า เอช เค 1 Joint Venture HK 1 360 05/09/2019 6/9/2019 30/8/2020  100.00  100.00 

4 หห.13 HHI.13 151+505 1  ใต้ South วรส.*  30,642,000  15,196,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด กัมพลการโยธา 
Kampol Construction Limited Partnership

300 15/08/2019 16/08/2019 10/6/2020  100.00  100.00 

5 ลป.15 NKL.15 456+988 1 เหนือNorth วรส.*  133,846,000  98,058,000 
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
Sureerat Construction Co., Ltd.

720 22/08/2019 23/08/2019 11/8/2021  37.44  44.50 

6 นว.16 NKS.16 54+828 - 73+057 8 เหนือ North วอท.*  141,948,000  140,746,000 
บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จ�ากัด 
Chokdee Engineer Products Co., Ltd.

600 26/08/2019 27/08/2019 17/07/2021  95.60  94.50 

7 นว.23 NKS.23 331+929 - 412+346 10 เหนือ North วผส.*  144,364,000  123,664,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทรัพย์ธาดา 
Supthada LTD.

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  86.56  92.79 

8 ลป.03 NKL.03 478+112 - 492+228 2 เหนือ North วศธ.รพ.2*  9,899,000  9,134,000 
กิจการร่วมค้า เอสซี - ดีพี 
Joint Venture SC-DP

180 20/02/2019 21/02/2019 19/08/2019  100.00  100.00 

9 ลป.22 NKL.22 499+173 - 578+241 12 เหนือ North วบพ.*  89,791,000  76,792,000 
บริษัท อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ากัด 
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  96.52  93.00 

10 ลป.21 NKL.21 674+495 - 735+796 7 เหนือ North วบพ.*  90,493,000  90,445,000 
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
Sureerat Construction Co., Ltd.

450 16/09/2019 17/09/2019 9/12/2020  97.75  97.00 

11 หใ.20 HYJ.20 907+721 - 925+165 3  ใต้ South วบข.หใ.*  62,068,000  59,482,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อัศวอังกูร 
Adsawah Angkul Limited Partnership

360 09/09/2019 10/09/2019 3/9/2020  100.00  77.87 

12 หใ.01 HYJ.01 1118+212 1  ใต้ South วบข.หใ.*  10,677,000  10,676,000 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อัศวอังกูร 
Adsawah Angkul Limited Partnership

270 19/12/2018 20/12/2019 15/09/2019  100.00  100.00 

13 หห.25 HHI.25 2+869 - 31+588 19
แม่กลอง 

Mae Klong
วบพ.*  59,087,000  58,585,000 

บริษัท อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ากัด 
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

540 30/9/2019 01/10/2019 23/03/2021  94.44  73.42 

68  1,081,030,000  933,892,000

Remark:
วบพ. = Divisional Engineer, Bridge Maintenance Planning Division
วบข.หใ. = Division Engineer, (Hat Yai) Permanent Way Maintenance Division
วรส. = Divisional Engineer, Bridge Survey Division
วอท. = Director, Building and Quarters Center
วผส. = Divisional Engineer, Bridge Production, Repair and Construction Division
วศธ.รพ.2 = Engineer, i/c Bridge Survey and Repair Design Section 2
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แผนงาน/โครงการ
Plan/Project

งบประมาณ 
(บาท)

Budget 
(Baht)

แผนงาน 
(%)
Plan 
(%)

ผลงาน 
(%)

Progress
 (%)

รายละเอียด
Details

บ�ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
Infrastructure Maintenance to meet the Standard

1 งานเปลี่ยนหรือเสริมความม่ันคงสะพานท่ี
ช�ารุดหรือรับน�้าหนักกดเพลามาตรฐาน U 
20 ไม่ได้ จ�านวน 1,100 แห่ง จากปี 2562-
2566 ด�าเนินการปี 2562 จ�านวน 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.

1,081,030,000 40% 67.43% จ�านวนสะพานที่ด�าเนินการในปี 2562 จ�านวน 68 แห่ง 
แบ่งเป็น 13 สัญญา ลงนามแล้ว 13  สัญญา ด�าเนินการ
แล้วเสร็จในปี 2562 จ�านวน 3 แห่ง ปี 2563 จ�านวน 
3 แห่ง เหลืออีก 62 แห่ง ก�าลังด�าเนินการ 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

2 งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง 
Track  Strengthening

สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย
Wongwian Yai - Maha Chai

 273,559,000 80% 49.57% ช้ากว่าแผน
Delay

สถานชุีมทางฉะเชงิเทรา-ชมุทางคลองสิบเก้า
Chachoengsao Junction - Khlong Sip Kao 
Junction

 148,900,000 41.13% 53.88% ส่งงานครบแล้ว 99.26% มีการปรับลดปริมาณงาน
handed over with 99.26% of work progress 
(work quantity reduction)

สถานีชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย
Khlong Sip Kao Junction - Kaeng Khoi 
Junction

 621,720,000 10.96% 8.06% ผลงานรวม 100%
100% 

สถานีหัวตะเข้-ชุมทางฉะเชิงเทรา
Hua Takae - Chachoengsao Junction

 170,513,800 100% 100% ผลการด�าเนินงาน 100%
100% 

3 งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก 
(Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ
66 แห่ง (16 สัญญา)
Siding Rehabilitation at the area of 66 
stations nationwide (16 contracts)

1,333,110,800 100% 92.45% ไม่มกีารคดิความก้าวหน้าเนือ่งจากขยายอายสัุญญาจ้าง
No progress; waiting for the consideration of  
contract extension from Legal Bureau

4 งานจัดหาเครื่องกลบ�ารุงทางหนัก 
The Procurement of Heavy 
Maintenance Machine

รายละเอียดโครงการ หน้า 232
Project details Page 232
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รายละเอียด
Details

5 งานจัดหาเครื่องกลบ�ารุงทางเบา
The Procurement of Portable 
Maintenance Tools

รายละเอียดโครงการ หน้า 234
Project details Page 234

6 โครงการก่อสร้างและปรบัปรงุทางรถไฟพืน้ที่
ท่าเรือจุกเสม็ด
Track construction and Track strengthening 
at Chuk Samet Port project

 230,285,400 48.20% 19.65% ช้ากว่าแผนงานเนื่องจากกองทัพเรือเปลี่ยนแปลง 
จุดก่อสร้างใหม่
The project was behind the plan because Thai 
Navy has relocated the construction site. 

กำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่
Construction of double track railway

1 โครงการปรับปรุงสถานีเป็น 
High Platform Station Development

10% 2.49% การรถไฟฯเห็นว่าการปรับตัวรถไฟโดยสารให้รับกับ 
ชานชาลาสงูในช่วงเปลีย่นถ่ายเป็นอนัตรายต่อผูโ้ดยสาร 
จงึตัง้คณะท�างานเพ่ือทบทวนศกึษาให้รอบคอบอกีครัง้ 
โดยจะสรุปผลการศึกษาภายในเดือนธันวาคมนี้ ว่าจะ
ต้องด�าเนนิการหรือไม่อย่างไร เมือ่ทราบผลการทบทวน
ศกึษาแล้ว ฝ่าย ยธ. จะเร่งรดัด�าเนนิการจ้างออกแบบ
และประมาณค่าใช้จ่าย เพ่ือของบลงทนุปี 64-65 เพือ่
ด�าเนินการ
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.

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

 75,165,500 32.89% 51.55% ส่งมอบงานครบแล้ว 99.92% งานแล้วเสร็จมีการปรับ
ลดปริมาณงาน
handed over with 99.92% of work progress 
(work quantity reduction)

กำรลดค่ำใช้จ่ำย
Reduction of Expenses

1 งานศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนในการซ่อม
บ�ารุงทางและสะพาน
The study and cost analysis of track 
and bridge maintenance

 19,726,000 15% 2.75%
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โครงการ
Project

เลขที่ งทป. 
No. of 
Project

งบประมาณ 
(บาท) 

Budget 
(Baht)

วงเงินประมูลได้ 
(บาท) 

Financial 
Amount 
(Baht)

ผลงาน
(%) 

Pregress 
(%)

ปัญหา/อุปสรรค 
Problems/Obstacles

งานจัดหาเครื่องกลบ�ารุงทางหนัก 
The procurement of heavy 
maintenance machine

3,791,073,000 

1. จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) งบปี 
2560 จ�านวน 2  คัน

 The procurement of 2 Ballast Cleaners 
for FY 2017

งทป.84/2560 540,600,000 9 กจจ. แจ้งว่าประกาศ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกวันท่ี 
23 ธค.62 (3 คัน) งทป.84/2560 และ 97/2561 
ราคากลางรวม 780,000,000.00 บาท อยูร่ะหว่าง
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.

2. จดัหารถไฟกึง่รถบรรทกุเจียรรางแบบ Milling 
(Rail Road Truck Milling) งบปี 2560 
จ�านวน 2 คัน (คันละ 533.342 ล้านบาท)

 The procurement of 2 Milling Rail Road 
Trucks for FY 2017 (Baht 533.342 Million 
each)

 งทป.
85/2560 

1,066,683,000  995,100,000 90 รอรับของ
Waiting for delivery

3. งานจดัหา Electic Lifting Jack ขนาด 30 ตนั 
จ�านวน 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)

งทป.14/2561  20,010,000  2 อยู่ระหว่างจัดท�าร่าง TOR และราคากลาง 
In the process of TOR drafting and focal 
price calculation

4. จัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) งบปี 
2561 จ�านวน 1 คัน

 The procurement of a Ballast Cleaner 
for FY 2018

งทป.97/2561  278,200,000 9 กจจ. แจ้งว่าประกาศ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกวันท่ี 
23 ธค.62 (3 คัน) งทป.84/2560 และ 97/2561 
ราคากลางรวม 780,000,000.00 บาท อยูร่ะหว่าง
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

5. งานจัดหารถเกล่ียหิน (Ballast Regulator) 
งบปี 2561 จ�านวน  2  คัน  (คันละ 55.640  
ล้านบาท)

 The procurement of 2 Ballast Regulators, 
for FY 2018 (Baht 55.640 Million each)

งทป.98/2561  111,280,000 9 อยูร่ะหว่างคณะกรรมการพจิารณาผลการคดัเลอืก
In the process of Committee Selection 
Consideration
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โครงการ
Project

เลขที่ งทป. 
No. of 
Project

งบประมาณ 
(บาท) 

Budget 
(Baht)

วงเงินประมูลได้ 
(บาท) 

Financial 
Amount 
(Baht)

ผลงาน
(%) 

Pregress 
(%)

ปัญหา/อุปสรรค 
Problems/Obstacles

6. งานจัดหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) 
งบปี 2561 จ�านวน  3  คัน  (คันละ 60.00  
ล้านบาท)

 The procurement of 3 Utility Track 
Vehicles, for FY 2018 (Baht 60.00 Million 
each) 

งทป.99/2561  180,000,000 9 อยูร่ะหว่างคณะกรรมการพจิารณาผลการคดัเลอืก
In the process of Committee Selection 
Consideration

7. งานจัดหารถสั่นหิน (Ballast Stabilizer 
Machine) งบปี 2561 จ�านวน  5  คัน (คัน
ละ 139.100 ล้านบาท)

 The procurement of 5 Ballast Stabilizer 
Machines, for FY 2018 (Baht 139.100 
Million each)

 งทป.
100/2561 

 695,500,000 9 อยูร่ะหว่างคณะกรรมการพจิารณาผลการคดัเลอืก
In the process of Committee Selection 
Consideration

8. งานจดัหารถรถอดัหนิแบบต่อเนือ่ง 32 ใบพดั 
(32 Continuous Tamping Machine) งบปี 
2561  จ�านวน 4  คนั (คนัละ 224.700 ล้านบาท)

 The procurement of four 32-Continuous 
Tamping Machines, for FY 2018 (Baht 
224.700 Million each)

 งทป.
101/2561 

 898,800,000 9 อยูร่ะหว่างคณะกรรมการพจิารณาผลการคดัเลอืก
In the process of Committee Selection 
Consideration

9. จัดหารถตรวจสภาพทาง จ�านวน 1 คัน
 The procurement of a rail track  

inspection vehicle

งทป.
027/63/00 

 280,140,000 2 อยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR. / ราคากลาง เพื่อขอ
อนุมัติ ผวก.
draft TOR and focal price were submitted 
for the Governor’s Approval 

10. งานจัดหารถไฟกลึงรางแบบมิลลิ่ง (Rail 
Milling Vehicle) จ�านวน 1 คัน

 The procurement of a Rail Milling 
Vehicle

งทป.
028/63/00 

 530,185,000  527,510,000 15 ผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างแล้ว เมื่อ 22 ก.ย. 63 
ผูร้บัจ้างขอเบกิ adv.15% = 79,126,500.00 บาท 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด�าเนินการจัดหา
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.z99/2561 (3 cleaners). 
The total of 10 cleaners prucurement is 
in the process of focal price calculation 
and TOR drafting.

11. งานจดัหารถลากจูง (Utility Track Vehicle) 
จ�านวน 7 คนั

 The procurement of 7 Utility Track 
Vehicles

งทป.
029/63/00 

 420,000,000 2 ยกเลิกครั้งแรก / ส่งเรื่องกลับให้คณะกรรมการ
แก้ไขร่าง TOR. ราคากลางใหม่ เนื่องจาก วญธ.
มีหนังสือให้รวมกับงทป.99/2561 จ�านวน 3 คัน 
รวมเป็นจัดซื้อท้ังหมดอยู่ระหว่างจัดท�า 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
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Project
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ผลงาน
(%) 

Pregress 
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ปัญหา/อุปสรรค 
Problems/Obstacles

12. งานจัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) 
จ�านวน 1 คัน

 The procurement of a Ballast Cleaner

 งทป.
030/63/00 

 278,200,000 2 อยู่ระหว่างจัดท�า TOR. ราคากลางใหม่
focal price calculation and TOR drafting 
process

งานจัดหาเครื่องกลบ�ารุงทางเบา
The Procurement of Portable 
Maintenance Tools

1,197,610,000  403,878,678 

1. จัดหาเครือ่งดดัรางรศัมี จ�านวน 8 เคร่ือง งบปี 
2560 (เครื่องละ 7.500 ล้านบาท)

 The procurement of 8 rail benders, for 
FY 2017 (Baht 7.500 million each)

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

2. งานจัดหาชุด A-Frame (ส�าหรับยกเปลี่ยน
รางช�ารุดในทาง) จ�านวน 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)

3/2560/1-4  80,500,000  35,888,888 70 ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 16 มกราคม 2564
Due Date (360 days) on January 16, 2021

3. งานจัดหาแม่แรงยกหัวต่อรางทางดิ่ง จ�านวน 
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)

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

4. งานจัดหาเครื่องตัดรางรถไฟขนาด 70-100 
ปอนด์ จ�านวน 161 เคร่ือง งบปี 2560 (เครือ่งละ 
0.200 ล้านบาท)

 The procurement of 161 rail cutters 
(70-100 pounds), for FY 2017 (Baht 
0.200 million each)

6/2560/1-4  32,200,000  15,500,000 90 ส่งมอบตรวจรับแล้ว/รอออกใบจ่าย
Already submitted / Waiting for the payment 

5. งานจัดหาเครือ่งเจาะรรูางรถไฟขนาด 70-100 
ปอนด์ จ�านวน 161 เคร่ือง งบปี 2560 (เครือ่งละ 
0.260 ล้านบาท)

 The procurement of 161 rail drilling 
machines (70-100 pounds), for FY 2017 
(Baht 0.260 million each)

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

6. จัดหาแม่แรงดัดรางทางราบ จ�านวน 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)

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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โครงการ
Project

เลขที่ งทป. 
No. of 
Project

งบประมาณ 
(บาท) 

Budget 
(Baht)

วงเงินประมูลได้ 
(บาท) 

Financial 
Amount 
(Baht)

ผลงาน
(%) 

Pregress 
(%)

ปัญหา/อุปสรรค 
Problems/Obstacles

7. จัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
จ�านวน 195 เคร่ือง งบปี 2561 (เคร่ืองละ  
0.850 ล้านบาท)

 The procurement of 195 power supply 
ballast tempers, for FY 2018 (Baht 
0.850 million each)

2/2561  165,750,000  115,555,555 60 ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 14 มีนาคม 2564
Due Date (360 days) on March 14, 2021

8. งานจัดหาเครื่องอัดหินชนิดมีเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าแบบพกพา จ�านวน 322 เคร่ือง งบปี 
2561 (เครื่องละ 0.200 ล้านบาท)

 The procurement of 322 portable 
power supply ballast tempers, for FY 
2018 (Baht 0.200 million each)

3/2561  64,400,000  30,900,000 60 ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 14 มีนาคม 2564
Due Date (360 days) on March 14, 2021

9. งานจัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบ 
(Hand-Tool) จ�านวน 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)

4/2561  7,400,000 8 อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

10. งานจัดหาเครื่องเชื่อมพอกสันรางแบบ
อตัโนมตั ิจ�านวน 6 เครือ่ง งบปี 2561 (เครือ่งละ 
12.000  ล้านบาท) 

 The procurement of 6 automatic rail 
surface welding, for FY 2018 (Baht 
12.000 million each) 

5/2561  72,000,000 8 อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

11. งานจัดหาซีแคมป์ (Rail Clamp) จ�านวน  
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)

6/2561  24,150,000 9 คกก.เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering 
the samples  

12. งานจดัหารถผลกัเบาบรรทุกรางรถไฟ จ�านวน 
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)

7/2561  99,820,000  34,851,992 50 ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 1 เมษายน 2564
Due Date (360 days) on April 5, 2021

13. งานจดัหารถบรรทกุได้ไม่น้อยกว่า 10 ตนั เพือ่
ต่อพ่วงกับรถ รบน. จ�านวน 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) 

8/2561  65,250,000  42,788,888 50 ครบส่งมอบ (360 วัน) วันที่ 1 สิงหาคม 2564
Due Date (360 days) on August 1, 2021

รายงานประจ�าปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย 235



โครงการ
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เลขที่ งทป. 
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Problems/Obstacles

14. งานจัดหาเครื่องเจียรสันรางชนิดเครื่องยนต์
เบนชิน 4 จังหวะ จ�านวน 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)

9/2561  15,300,000 9 คกก. เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering 
the samples 

15. งานจัดหาเครื่องวัดขนาดทางแบบดิจิตอล 
จ�านวน 195 เครื่อง

 The procurement of 195 digital track 
gauge

64/2561  17,550,000 9 คกก. เทคนิคพิจารณาตัวอย่าง
The Technique Committee was considering 
the samples 

16. งานจัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบ 
ไม่ท�าลายด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic 
Flaw Detector) จ�านวน 3 เครื่อง

 The procurement of 3 Ultrasonic Flaw 
Detector 

65/2561  3,000,000 8 อยู่ระหว่างประกวดราคา e-bidding
In the process of e-bidding

17. งานจัดหาเครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมแบบ 
ไม่ท�าลายด้วยคล่ืนความถี่สูงแบบ 2 มิติ  
(Ultrasonic Phased Array) จ�านวน 1 เคร่ือง 
17. The procurement of a 2D Ultrasonic 
Phased Array

66/2561  10,000,000 2 วจร. พิจารณาอกสารตามข้อก�าหนดจ�าเพาะ
Specific Documents have been considered 
by Division Engineer, Mechanized Equipment, 
Switch, and Rail Welding Division..

18. งานจัดหาเครือ่งตรวจสภาพทางแบบเดนิเขน็ 
ส�ารวจตรวจสภาพทางเรขาคณิต จ�านวน  
90 เครื่อง

 The procurement of 90 geometrical 
inspection trolleys

67/2561  225,180,000 2 อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบ
จากผู้ว่าการรถไฟ
Waiting for Governor approval

19. งานจัดหาอุปกรณ์เชื่อมเทอร์มิต จ�านวน  
12 ชุด

 The procurement of 12 set of Thermit 
rail welding

098/62/00  15,600,000 2 คกก. ก�าลังจัดท�าร่าง TOR ราคากลาง
focal price calculation and TOR drafting 
process by the Committee

20. งานจัดหารถยนต์ราง จ�านวน 195 คัน
 The procurement of 195 trolley motors 

099/62/00  48,750,000 2 คกก. ก�าลังจัดท�าร่าง TOR ราคากลาง
focal price calculation and TOR drafting 
by the Committee

21. งานจัดหารถผลักเบา จ�านวน 322 คัน
 The procurement of 322 light thrust 

cars 

100/62/00  12,880,000 2 เสนอคณะท�างานที ่2 พจิารณาร่างรายการจ�าเพาะ
Present a draft specification to the second 
working group for consideration

22. งานจัดหาเครือ่งก�าเนิดไฟฟ้า จ�านวน 195  ชุด
 The procurement of 195 set of power 

generator

101/62/00  58,500,000 8 อยู่ระหว่างตอบผู้แสดงความคิดเห็น (กจจ.)
In the process of responding by Chief, 
Procurement Division.
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ลำาดับ
No.

ระหว่างสถานี
The Distance between the Stations

ทางเดี่ยว (กม.)
Single Track (KM)

ทางคู่ (กม.)
Double Track 

(KM)

ทางสามทาง (กม.)
Triple Track (KM)

ทางหลีกและ
ทางตัน (กม.)

Siding and Dead 
End Track (KM)

ทำงประธำน / Main Line

1 กรุงเทพ-เชียงใหม่ / Bangkok - Chiang Mai  618.434  72.147  60.899  220.993 

2 ชุมทางบ้านดารา-สวรรคโลก / Ban Dara Junction 
- Sawankhalok

 29.007  -  -  2.850 

3 ชมุทางบ้านภาช-ีอบุลราชธาน ี/ Ban Phachi Junction 
- Ubon Ratchathani

 441.040  43.948  -  115.885 

4 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ / Kaeng Khoi 
Junction - Bua Yai Junction

 249.887  -  -  22.060 

5 ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย / Thanon Jira 
Junction - Nong Khai

 170.517  186.800  -  41.044 

6 จิตรลดา-มักกะสัน / Chit Lada - Makkasan  1.700  -  -  0.614 

7 ยมราช-อรัญประเทศ / Yommarat - 
Aranyaprathet

 186.821  25.718  45.820  33.474 

8 มักกะสัน-แม่น�้า / Makkasan - Mae Nam  6.600  -  -  14.580 

9 หัวตะเข้-สถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่อง ICD.
ลาดกระบัง / Hau Takae - ICD Ladkrabang

 6.700  -  -  9.692 

10 ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ / Chachoengsao 
Junction - Sattahip

 64.879  69.793  -  34.247 

11 ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง / Sriracha Junction - 
Laem Chabang

 4.326  9.131  -  6.323 

12 ชุมทางเขาชีจรรย์-มาบตาพุด / Kao Chi Chan 
Junction - Map Ta Phut 

 24.070  -  -  10.342 

13 ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย / Khlong Sip 
Kao Junction - Kaeng Khoi Junction

 0.167  81.358  -  5.716 

14 ชุมทางบางซื่อ-ชุมทางตลิ่งชัน / Bang Sue 
Junction - Taling Chan Junction

 0.707  12.550  -  3.236 

15 ธนบุรี-สุไหงโก-ลก / Thonburi - Sungai Kolok  1,100.557  43.603  -  181.538 

16 ชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี / Nong Pla Duk 
Junction - Suphan Buri

 78.090  -  -  2.510 

17 ชุมทางหนองปลาดุก-น�้าตก / Nong Pla Duk 
Junction - Nam Tok 

 130.989  -  -  7.653 

18 ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์-คีรีรัฐนิคม / Ban Thung Pho 
Junction - Khiri Rat Nikhom

 31.250  -  -  0.721 

19 ชุมทางทุ่งสง-กันตัง / Thung Song 
Jungtion - Kantang

 92.802  -  -  5.675 

ระยะทางท่ีเปิดการเดินรถแล้ว (ส�ารวจล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

The Operating Route Length (as of September 30, 2020)
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ลำาดับ
No.

ระหว่างสถานี
The Distance between the Stations

ทางเดี่ยว (กม.)
Single Track (KM)

ทางคู่ (กม.)
Double Track 

(KM)

ทางสามทาง (กม.)
Triple Track (KM)

ทางหลีกและ
ทางตัน (กม.)

Siding and Dead 
End Track (KM)

20 ชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช / Khao Chumg 
Thong Junction - Nakhon Si Thammarat

 35.081  -  -  2.209 

21 ชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ / Hat Yai 
Junction - Padang Besar

 43.502  -  -  0.540 

22 Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา / Chord Line 
in Chachoengsao Yard Station area

 0.175  1.465  -  - 

23 Chord Line บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว / Chord Line 
Ban Phai Na Bun Junction - Nong Bua

 0.081  3.995  -  - 

24 Chord Line ย่านสถานีหนองกวยเชื่อมเส้นทาง 
สายเหนือ / Chord Line in Nong Kuay Yard 
Station are, the Northern line connection

 0.241  1.088  -  - 

รวมระยะทำงทุกสำย ( ทำงประธำน )
Total Route Length (Main Line)

 3,317.623  551.596  106.719  721.902 

ทำงแยก / Branch Line

25 วงเวียนใหญ่-มหาชยั / Wongwian Yai - Maha Chai  31.242  -  -  2.987 

26 บ้านแหลม-แม่กลอง / Ban Laem - Mae Klong  34.041  -  -  0.060 

รวมระยะทำงสำยมหำชัย, แม่กลอง
Total Route Length of Maha Chai, Mae Klong

 65.283  -  -  3.047 

27 ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ไม่มีการเดินรถ ) / Hat Yai 
Junction - Songkhla (No traffic operation)

 29.605  -  -  2.788 

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�าหรุ, 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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Track Length
ความยาวจริง
Antual Route 

Length

รวมทั้งสิ้น Total 4,041.221 4,814.862

สำยเหนือ 
Northen Line

780.487 975.029

ทางคู่ Double Track 0.140 - 29.865 29.725 59.450
สถานีกรุงเทพ-รังสิต
Bangkok Station - Rangsit Station

ทางสามทาง Triple Track 29.865 - 90.764 60.899 182.697
สถานีรังสิต-ชุมทางบ้านภาชี (เริ่มใช้ ปี 2543)
Rangsit Station - Ban Phachi Junction 
(Available in 2000)

ทางคู่  Double Track 90.764 - 133.186 42.422 84.844
สถานีชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี (เริ่มใช้ ปี 2545)
Ban Phachi Junction Station - Lopburi Station 
(Available in 2002)

เหนือ North 133.186 - 751.620 618.434 619.031

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

สวรรคโลก Sawankhalok 458.281 - 487.288 29.007 29.007

สำยตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern Line

1,093.521 1,332.367

Chord Line 91.988 - 92.049 0.061 0.061

เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern 
Line (Available in 2019)

Chord Line Double Track 92.049 - 93.137 1.088 2.176

เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern 
Line (Available in 2019)

Chord Line 93.137 - 93.317 0.180 0.180

เชื่อมต่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือกับเส้นทาง
สายเหนือ (เริ่มใช้งาน ปี 2562)
Northeastern Line connects to Northern 
Line (Available in 2019)

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

90.612 - 90.764 0.152 0.152

ทางคู่
Double Track

90.764 - 134.712 43.948 87.896
สถานชีมุทางบ้านภาชี-มาบกะเบา (เริม่ใช้ ปี 2545)
Ban Phachi Junction Station - Map Kabao 
Station (Available in 2002)

นครราชสีมา
Nakhon Ratchasima

134.712 - 258.000 123.288 125.116

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

ความยาวทางรถไฟ
Length of Rail Transport
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ระยะทาง 
Track Length

ความยาวจริง
Antual Route 

Length

รวมทั้งสิ้น Total 4,041.221 4,814.862

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

258.000 - 575.600 317.600 317.600

ชุมทางถนนจิระ
Thanon Chira Junction

266.583 - 267.300 0.717 0.717

ทางคู่ขอนแก่น
Double Track Khon Khen

267.300 - 454.100 186.800 373.600
สถานีชุมทางถนนจิระ - สถานีขอนแก่น (เริ่มใช้ 
ปี 2562)Thanon Chira Junction Station - 
Khon Khen Station (Available in 2019)

หนองคาย
Nong Khai

454.100 - 623.900 169.800 172.457
เพิ่มสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2.657
Added the length of first Thai–Lao Friendship 
Bridge at 2.657 km

บัวใหญ่
Bua Yai

125.713 - 375.600 249.887 252.412

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

สำยตะวันออก
Eastern Line

532.799 816.899

ตะวันออก Eastern 2.090 - 14.710 12.620 12.620

I.C.D. 30.292 - 36.992 6.700 6.700

ทางคู่ Double Track 14.710 - 14.760 0.050 0.100

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

ทางสามทาง Triple Track 14.760 - 60.580 45.820 137.460

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

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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ระยะทาง 
Track Length

ความยาวจริง
Antual Route 

Length

รวมทั้งสิ้น Total 4,041.221 4,814.862

ทางคู่ตะวันออก
Eastern Double Track 

61.190 - 86.250 25.060 50.120

สถานีฉะเชิงเทรา-สถานีคลองสิบเก้า (เริ่มใช้  
ปี 2562)
Chachoengsao Junction Station - Khlong 
Sip Kao Junction Station (Available in 2019)

Chord Line 60.952 - 61.033 0.081 0.081

Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา (เร่ิมใช้  
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station 
(Available in 2019)

Chord Line Double Track 61.033 - 62.498 1.465 2.930

Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา (เร่ิมใช้  
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station 
(Available in 2019)

Chord Line 62.498 - 62.592 0.094 0.094

Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา (เร่ิมใช้  
ปี 2562)
Chord Line Chachoengsao Yard Station 
(Available in 2019)

อรัญประเทศ Aranyaprathet 86.250 - 260.449 174.199 174.199
แม่น�า้ Mae Nam 0.000 - 6.600 6.600 6.600

จิตรลดา Chit Lada 3.000 - 4.700 1.700 2.700

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

สัตหีบ Sattahip 61.188 - 61.359 0.171 0.171

ทางคู่(สายสัตหีบ) 
Double Track 
(Sattahip Line)

61.359 - 131.152 69.793 139.586

สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา-สถานีชุมทางศรีราชา 
(เริ่มใช้ ปี 2555) 
Chachoengsao Junction Station - Sriracha 
Junction Station (Available in 2012)

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

สถานีชุมทางศรีราชา-สถานีแหลมฉบัง (เริ่มใช้ 
ปี 2555)
Sriracha Junction Station - Laem Chabang 
Station (Available in 2012)

แหลมฉบัง Laem Chabang 140.283 - 144.609 4.326 4.326
มาบตาพุด Map Ta Put 179.000 - 203.070 24.070 24.070

ทางคู่แก่งคอย Double Track 
Kaeng Khoi

86.250 - 167.608 81.358 162.716

สถานีชุมทางคลองสิบเก้า-สถานีชุมทางแก่งคอย 
(เริ่มใช้ ปี 2563) 
Khlong Sip Kao Junction Station - Kaeng 
Khoi Junction Station (Available in 2020)

แก่งคอย Kaeng Khoi 167.608 - 167.775 0.167 0.167
(ย่านสถานีชุมทางแก่งคอย เริ่มใช้ ปี 2563)
(Kaeng Khoi Junction area is available in 2020)
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ระยะทาง 
Track Length

ความยาวจริง
Antual Route 

Length

รวมทั้งสิ้น Total 4,041.221 4,814.862

Chord Line 163.390 - 163.393 0.003 0.003

จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว 
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station 
area (Available in 2020)

Chord Line Double Track 163.393 - 167.388 3.995 7.990

จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว 
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station 
area (Available in 2020)

Chord Line 167.388 - 167.466 0.078 0.078

จากย่านสถานีบ้านไผ่นาบุญ-ย่านสถานีหนองบัว 
(เริ่มใช้ ปี 2563)
Ban Phai Na Bun Station - Nong Bua Station 
area (Available in 2020)

สำยใต้ 
Southern Line

1,569.131 1,625.284

พระราม 6 Rama VI 8.693 - 9.239 0.546 0.546

ทางคู่ พระราม 6 
Double Track Rama VI

9.239 21.789 12.550 25.100

สถานีชุมทางบางซื่อ-ชุมทางตลิ่งชัน 
(เริ่มใช้ ปี 2542)
Bang Sue Junction Station - Taling Chan 
Junction Station (Available in 1999)

พระราม 6 Rama VI 21.789 21.950 0.161 0.161
ใต้ Southern 0.220 5.956 5.736 5.736

ทางคู่ใต้ 
Double Track Southern Line

5.956 49.559 43.603 87.206
สถานีชุมทางตลิ่งชัน-นครปฐม (เริ่มใช้ปี 2545)
Taling Chan Junction Station - Nakhon 
Pathom Station (Available in 2002)

ใต้ Southern 49.559 1,144.380 1,094.821 1,094.821
สุพรรณบุรี Suphan Buri 64.572 142.662 78.090 78.090
กาญจนบุรี Kanchanaburi 64.709 195.698 130.989 130.989
คีรีรัฐนิคม Khiri Rat Nikhom 631.500 662.750 31.250 31.250
กันตัง Kantang 757.443 850.245 92.802 92.802
นครศรีธรรมราช Nakhon si 
Thammarat

781.257 816.338 35.081 35.081

ปาดังเบซาร์ Padang Besar 929.054 972.556 43.502 43.502
สายมหาชัย Maha Chai Line 2.015 33.257 31.242 31.242

สายแม่กลอง Mae Klong Line
0.194 0.000 0.194 0.194
0.000 33.847 33.847 33.847

สำยมหำชัย - แม่กลอง 
Maha Chai Line 
- Mae Klong Line

65.283 65.283
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สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between 

the Stations

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ระยะทาง 
(กม.)
Track 

Length (km)

ความยาว 
(กม.)

Route 
Length (km)

หมายเหตุ
Remarks

สายเหนือ
Northern Line

เหนือ
Northern

กรุงเทพ-เชียงใหม่
Bangkok - Chiang mai

0+140 751+620 751.480 752.077

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

ทางคู่  2  ทาง
Double Track

กรุงเทพ-ลพบุรี
Bangkok - Lopburi

0+140 133+186 - 133.046

ทางคู่  3  ทาง
Triple Track

รังสิต-ชุมทางบ้านภาชี 
Rangsit - Ban Phachi 
Junction

29+865 90+764 - 60.899

สวรรคโลก
Sawankhalok

ชุมทางบ้านดารา-
สวรรคโลก
Ban Dara Junction - 
Sawankhalok

458+281 487+288 29.007 29.007

รวมสำยเหนือ Total Northern Line Length 780.487 975.029

สายตะวันออก
เฉียงเหนือ
Northeastern 
Line

Chord Line 

หนองกวย-เชื่อมเส้นทาง
สายเหนือ 
Nong Kuay - Connect 
to Northern Line

91+988 93+317 1.329 1.329
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

Chord Line ทาง
คู่ 2ทาง
Double Track 
Chord Line

หนองกวย-เชื่อมเส้นทาง
สายเหนือ 
Nong Kuay - Connect 
to Northern Line

92+049 93+137 - 1.088
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

นครราชสีมา
Nakhon 
Ratchasima

ชุมทางบ้านภาชี-
นครราชสีมา 
Ban Phachi Junction - 
Nakhon Ratchasima

90+612 258+000 167.388 169.216

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

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

ชุมทางบ้านภาชี-มาบกะ
เบา 
Ban Phachi Junction - 
Map Kabao

90+764 134+712 - 43.948

อุบลราชธานี
Ubon Ratchathani

นครราชสีมา-อุบลราชธานี 
Nakhon Ratchasima - 
Ubon Ratchathani

258+000 575+600 317.600 317.600

หนองคาย
Nong Khai

ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย 
Thanon Chira Junction 
- Nong Khai

266+583 623+900 357.317 359.974

เพ่ิมสะพานมติรภาพไทย - 
ลาว 2.657 กม.
Added the length of 
first Thai–Lao Friendship 
Bridge at 2.657 km

ความยาวทางประธานท่ีเปิดการเดินรถแล้ว
The Operated Routh Length of the Main Line
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สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between 

the Stations

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ระยะทาง 
(กม.)
Track 

Length (km)

ความยาว 
(กม.)

Route 
Length (km)

หมายเหตุ
Remarks

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

ชุมทางถนนจิระ-หนองคาย 
Thanon Chira Junction 
- Nong Khai

267+300 454+100 - 186.800
เปิดใช้งานปี 2562
Available in 2019

บัวใหญ่
Bua Yai Junction

ชุมทางแก่งคอย-ชุมทาง
บัวใหญ่ 
Kaeng Khoi Junction - 
Bua Yai

125+713 375+600 249.887 252.412

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

รวมสำยตะวนัออกเฉยีงเหนอื Total Northeastern Line Length 1,093.521 1,332.367

สายตะวันออก 
Eastern Line

ตะวันออก
Eastern

ยมราช-อรัญประเทศ 2+090 260+449 258.359 258.359

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า 61+190 86+250 - 25.060
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

Chord Line ย่านสถานีฉะเชิงเทรา 60+952 62+592 1.640 1.640
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

Double Track 
Chord Line

ย่านสถานีฉะเชิงเทรา 61+033 62+498 - 1.465
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

I.C.D.
หัวตะเข้-สถานีบรรจุและ
แยกสินค้า 
กล่อง I.C.D.ลาดกระบัง

30+292 36+992 6.700 6.700

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

หัวหมาก-ชุมทาง
ฉะเชิงเทรา

14+710 61.188 - 46.478

ทางคู่ 3 ทาง 
Triple Track

หัวหมาก-ชุมทาง
ฉะเชิงเทรา

14+760 60+580 - 45.820

แม่น�้า
Mae Nam

มักกะสัน-แม่น�้า 0+000 6+600 6.600 6.600

ทางสายโรงกลั่นฯยาว 
7.235 กม.รวมทางแยก
ท่าเรอืความยาว 2.452 กม.
The Actual Length of 
Bangchak Oil Refinery
Line is 7.235 km 
included 2.452 km of 
Port Branch Line

จิตรลดา
Chit Lada

จิตรลดา-มักกะสัน 3+000 4+700 1.700 2.700
ความยาวจริง 2.700 กม.
Actual Length of 
2.700 km

สัตหีบ
Sattahip

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 61+188 131+152 69.964 69.964

ทางคู่ 2 ทาง
Double Track

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 61+359 131+152 - 69.793
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สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between 

the Stations

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ระยะทาง 
(กม.)
Track 

Length (km)

ความยาว 
(กม.)

Route 
Length (km)

หมายเหตุ
Remarks

สัตหีบ
Sattahip

ชุมทางฉะเชิงเทรา-สัตหีบ 131+152 195+860 64.708 64.708

แหลมฉบัง
Laem Chabang

ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง 131+152 144+609 13.457 13.457

ทางคู่ 2 ทาง
แหลมฉบัง
Double Track 
Laem Chabang

ชุมทางศรีราชา-แหลมฉบัง 131+152 140+283 - 9.131
เปิดใช้งานปี 2555
Available in 2012

มาบตาพุด
Map Ta Put

ชุมทางเขาชีจรรย์-
มาบตาพุด

179+000 203+070 24.070 24.070

ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย

86+250 167+608 81.358 81.358

ทางคู่ 2 ทาง 
Double Track

ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย

86+250 167+608 - 81.358
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

ชุมทางคลองสิบเก้า-ชุมทาง
แก่งคอย

167+608 167+775 0.167 0.167
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

Chord Line บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว 163+390 167+466 4.076 4.076
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

Double Track
Chord Line

บ้านไผ่นาบุญ-หนองบัว 163+393 167+388 - 3.995
เปิดใช้งานปี 2563
Available in 2020

รวมสำยตะวันออก Total Eastern Line 532.799 816.899

สายใต้
Southern Line

พระราม 6
Rama VI

ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
ตลิ่งชัน 
Bang Sue Junction - 
Taling Chan Junction

8+693 9+239 0.546 0.546

พระราม 6
Rama VI

ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
ตลิ่งชัน 
Bang Sue Junction - 
Taling Chan Junction

9+239 21+789 12.550 25.100

พระราม 6
Rama VI

ชุมทางบางซื่อ-ชุมทาง
ตลิ่งชัน 
Bang Sue Junction - 
Taling Chan Junction

21+789 21+950 0.161 0.161

ใต้
Southern

ธนบุรี-สุไหงโก-ลก 
Thonburi - Sungai 
Kolok

0+220 1,144+380 1,144.160 1,144.160

ใต้(ทางคู่ 2 ทาง
Southern (Doble 
Track)

ชุมทางตลิ่งชัน-นครปฐม 
Taling Chan Junction - 
Nakhon Pathom

5+956 49+559 - 43.603
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สายหลัก
Main Line

สายย่อย
Branch Line

ระหว่าง
The Distance between 

the Stations

จาก กม.
Start

ถึง กม.
End

ระยะทาง 
(กม.)
Track 

Length (km)

ความยาว 
(กม.)

Route 
Length (km)

หมายเหตุ
Remarks

สุพรรณบุรี
Suphan Buri

ชุมทางหนองปลาดุก-
สุพรรณบุรี 
Nong Pla Duk Junction 
- Suphan Buri

64+572 142+662 78.090 78.090

กาญจนบุรี
Kanchanaburi

ชุมทางหนองปลาดุก-น�า้ตก 
Nong Pla Duk Junction 
- Nam Tok

64+709 195+698 130.989 130.989

คีรีรัฐนิคม
Khiri Rat Nikhom

ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์-
คีรีรัฐนิคม 
Ban Thung Pho - Khiri 
Rat Nikhom

631+500 662+750 31.250 31.250

กันตัง
Kantang

ชุมทางทุ่งสง-กันตัง 
Thung Song Junction - 
Kantang

757+443 850+245 92.802 92.802

นครศรีธรรมราช 
Nakhon Si Tham-
marat

ชุมทางเขาชุมทอง-
นครศรีธรรมราช 
Khao Chum Thong 
Junction - Nakhon Si 
Thammarat

781+257 816+338 35.081 35.081

ปาดังเบซาร์
Padang Besar

ชุมทางหาดใหญ่-ปาดัง
เบซาร์ 
Hat Yai Junction - 
Padang Besar

929+054 972+556 43.502 43.502

รวมสำยใต้ Total Southern Line 1,569.131 1,625.284

รวมระยะทำงในทำงประธำน Total Routh Length of Main Line 3,975.938 4,749.579

สายมหาชัย -
วงเวียนใหญ่-มหาชัย 
Wongwian Yai - Maha Chai

2+015 33+257 31.242 31.242

สายแม่กลอง -
บ้านแหลม-แม่กลอง 
Ban Laem - Mae Klong

0+194 0+000 0.194 0.194

0+000 33+847 33.847 33.847
รวมระยะทำงในทำงสำยมหำชัยและแม่กลอง 
Total Routh Length of Maha Chai and Mae Klong Line

65.283 65.283

รวมระยะทำงสำยประธำน + สำยมหำชัยและแม่กลอง 
Total Route Length of Main Line, Maha Chai and Mae 
Klong Line

4,041.221 4,814.862
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พฒันา และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดิจทัิล

ศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมมผีลการด�าเนนิงานโครงการซึง่เป็นกจิกรรมทีส่�าคญั
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 4 รายการ ดังนี้

1. โครงกำรจดัหำและตดิตัง้ระบบอำณตัสิญัญำณและโทรคมนำคม 
ในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงนครปฐม-ชมุพร
ขอบเขตและรายละเอยีดสงัเขปของงานประกอบด้วย การออกแบบ 
จดัหา และตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณและโทรคมนาคมส�าหรบั
ทางรถไฟที่ก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม จ�านวน 59 สถานี 
พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัต ิ
(Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European 
Train Control System (ETCS) Level 1 งานจัดหาและ 
ติดตั้งเครื่องกั้นถนนที่ไม่สามารถก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ 
ตลอดจนการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมการ
เดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC) เพื่อ
ควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
มกี�าหนดเริม่งานเมือ่วนัที ่27 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�างาน
ให้แล้วเสรจ็ 36 เดอืน ก�าหนดแล้วเสรจ็ของงานคือวนัที ่ 26 
มกราคม 2566

2. โครงกำรจัดหำและติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณและ
โทรคมนำคม ในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี-
ปำกน�ำ้โพ
ขอบเขตและรายละเอียดสังเขปของงานประกอบด้วย  
การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมส�าหรบัทางรถไฟทีก่่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดมิ 
จ�านวน 20 สถาน ีพร้อมระบบป้องกันเหตอุนัตรายของขบวนรถ
โดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP) ตาม
มาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1 
งานจดัหาและตดิตัง้เครือ่งก้ันถนนทีไ่ม่สามารถก่อสร้างเป็นทาง

Digital and Information Technology Infrastructure 
Improvement and Development

The Project and System Development Center, Signalling and 

Telecommunications Department operated 4 important projects 

for fiscal year 2020 as follows;

1. The project of the procurement and installation of 
Signalling and Telecommunications system for Nakhon 
Pathom - Chumphon section
The scope of work for this project is to design, to procure, 

and to install the signalling and telecommunications for new 

and current railway lines with a total of 59 stations, and also 

the Automatic Train Protection (ATP) according to European  

Train Control System (ETCS) Level 1 and level crossings barrier 

installation where the elevated railway cannot build including 

Centralised Traffic Control (CTC) which can control traffic 

operation of the whole range. The contract was signed on 

December 27, 2019 and started the operation on January 

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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ต่างระดบั ตลอดจนการออกแบบ จดัหาและตดิตัง้ระบบควบคมุ 
การเดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC)  
เพื่อควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

โดยได้ลงนามสญัญาจ้างเมือ่วันที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มกี�าหนด
เร่ิมงานเมือ่วันที ่24 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�างานให้แล้วเสร็จ 
39 เดือน ก�าหนดแล้วเสรจ็ของงานคือวนัที ่23 เมษายน 2566

3. โครงกำรจดัหำและตดิตัง้ระบบอำณตัสัิญญำณและโทรคมนำคม 
ในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงมำบกะเบำ-ชมุทำงถนนจริะ
ขอบเขตและรายละเอียดสั ง เขปของงานประกอบด ้วย  
การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมส�าหรับทางรถไฟท่ีก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม 
จ�านวน 18 สถาน ีพร้อมระบบป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถ
โดยอตัโนมติั (Automatic Train Protection: ATP) ตามมาตรฐาน 
European Train Control System (ETCS) Level 1 งานจัดหา
และติดตั้งเครื่องก้ันถนนท่ีไม่สามารถก่อสร้างเป็นทางต่างระดับ 
ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเดิน 
รถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC) เพื่อควบคุม
การเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

โดยได้ลงนามสญัญาจ้างเมือ่วันที ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มกี�าหนด
เร่ิมงานเมือ่วันที ่24 มกราคม 2563 ระยะเวลาท�างานให้แล้วเสร็จ 
45 เดือน ก�าหนดแล้วเสรจ็ของงานคือวนัที ่23 ตลุาคม 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. The project of the procurement and installation 
of Signalling and Telecommunications system for 
double track railway construction from Map Kabao 
to Thanon Chira Junction 
The scope of work for this project is to design, to procure, 

and to install the signalling and telecommunications for 

new and current railway lines with a total of 18 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 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  

45 months which is scheduled to be finished on October 

23, 2023.
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4. โครงกำรจดัหำและตดิตัง้ระบบอำณตัสิญัญำณเส้นทำงสำย
ตะวันออก ช่วงสถำนีโยทะกำ (รวมงำนเชื่อมต่อระบบ 
ทำงสะดวกสถำนคีลองสบิเก้ำ) ถงึสถำนอีรญัประเทศและสถำนี
คลองลึก ตำมโครงกำรปรับปรุงระบบอำณัติสัญญำณไฟส ี
ท่ัวประเทศ
ขอบเขตและรายละเอยีดสงัเขปของงานประกอบด้วย การออกแบบ 
จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ส�าหรับทางรถไฟเดิม จ�านวน 14 สถานี พร้อมระบบป้องกัน
เหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train 
Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control 
System (ETCS) Level 1 

โดยได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  
มกี�าหนดเริม่งานเมือ่วันที ่20 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาท�างาน
ให้แล้วเสรจ็ 20 เดอืน ก�าหนดแล้วเสรจ็ของงานคือวนัที ่ 19 
มถินุายน 2565

รูป : แสดงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณที่เป็นป้ายหลักเขตสถานี 

ประเเจมอื ทีอ่าจจะมองเห็น ทา่สัญญาณไม่ชดัเจน โดยปรบัปรงุเปน็แบบ

ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า พร้อมประแจกลไฟฟ้า
 

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

4. The project of the procurement and installation of 
Railway Signal in the Eastern line from Yothaka Station, 
including the block clear connection at Khlong Sip 
Kao Junction Station, to Aranyaprathet Station and 
Ban Klong Luk Border Station, according to Color Light 
Signals nationwide
The scope of work for this project is to design, to procure, 

and to install the signalling and telecommunications for 

new and current railway lines with a total of 14 stations, 

and also the Automatic Train Protection (ATP) according to 

European Train Control System (ETCS) Level 1. The contract 

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.
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สรปุสถติเิหตอุนัตรายปีงบประมาณ 2563
The Statistics of Incident Record for the Fiscal Year 2020

เดือน / 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 รวม / Total

ลักษณะเหตุอันตรำย / Types of Incident
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1. ขบวนรถตกราง / Derailments

1.1 ในย่านสถานี / Station Yard 2 2 1 2 32 3 2 3 3 3 21 32

1.2 ระหว่างสถานี / Between Stations 2 1 1 1 1 1 1 8

รวมตกราง / Total of Derailments 2 2 2 2 3 32 4 1 2 3 4 4 29 32

2. ยานพาหนะชนกบัขบวนรถ (ตกราง) Vehicle Crashes 
(Derailments)

  - ในย่านสถานี / Station Yard

  - ระหว่างสถานี / Between Stations

ยานพาหนะชนกับขบวนรถ / Vehicle Crashes

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 2

  - ระหว่างสถานี / Between Stations 11 11 6 5 3 1 4 9 7 4 9 6 3 5 4 1 2 1 1 7 4 2 4 1 2 4 2 1 3 1 64 39 21

รวมยานพาหนะชนกับขบวนรถ Total Vehicle Crashes 12 11 6 5 3 1 5 9 7 4 9 6 3 5 4 1 2 1 1 7 4 2 4 1 2 4 2 1 3 1 66 39 21

3. ขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / People Hit by trains

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 6 1

3.2 ระหว่างสถานี / Between Stations 7 1 6 4 1 3 5 1 4 9 2 7 5 1 4 6 6 1 1 3 2 1 3 3 9 5 4 5 1 4 57 14 43

รวมขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / Total People Hit by trains 8 2 6 4 1 3 5 1 4 11 3 8 5 1 4 6 6 1 1 5 4 1 3 3 10 6 4 6 2 4 64 20 44

4. คนตกรถ / กระโดดลงจากขบวนรถ / Falling off / 
Jumping off

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 13 12 2

4.2 ระหว่างสถานี  / Between Stations 2 2 2 2 4 3 1 1 1 2 2 11 9 2

รวมคนตก / กระโดดลงจากขบวนรถ / Total Falling off 
/ Jumping off

2 2 1 1 1 1 2 2 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 24 21 4

5. เหตุอันตรายอื่น ๆ  / Other Incidents

  5.1 การกระท�าของคนร้าย / Terrorists 1 3 1 1 5 1

  5.2 ขบวนรถชนสัตว์ / Animals Crashes 5 2 6 6 10 9 4 2 3 3 9 59

  5.3 ภัยธรรมชาติ / Disasters 1 1 4 3 3 1 2 8 23

รวมเหตุอันตรายอื่น ๆ / Total Other Incidents 6 3 9 1 7 15 12 7 1 2 5 3 18 87 1

รวมทั้งหมด / Total 30 15 12 15 5 4 22 2 5 31 12 12 38 46 8 28 5 7 9 5 1 2 17 9 3 16 1 6 23 9 6 36 8 4 270 113 69
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สรปุสถติเิหตอุนัตรายปีงบประมาณ 2563
The Statistics of Incident Record for the Fiscal Year 2020

เดือน / 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 รวม / Total

ลักษณะเหตุอันตรำย / Types of Incident
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1. ขบวนรถตกราง / Derailments

1.1 ในย่านสถานี / Station Yard 2 2 1 2 32 3 2 3 3 3 21 32

1.2 ระหว่างสถานี / Between Stations 2 1 1 1 1 1 1 8

รวมตกราง / Total of Derailments 2 2 2 2 3 32 4 1 2 3 4 4 29 32

2. ยานพาหนะชนกบัขบวนรถ (ตกราง) Vehicle Crashes 
(Derailments)

  - ในย่านสถานี / Station Yard

  - ระหว่างสถานี / Between Stations

ยานพาหนะชนกับขบวนรถ / Vehicle Crashes

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 2

  - ระหว่างสถานี / Between Stations 11 11 6 5 3 1 4 9 7 4 9 6 3 5 4 1 2 1 1 7 4 2 4 1 2 4 2 1 3 1 64 39 21

รวมยานพาหนะชนกับขบวนรถ Total Vehicle Crashes 12 11 6 5 3 1 5 9 7 4 9 6 3 5 4 1 2 1 1 7 4 2 4 1 2 4 2 1 3 1 66 39 21

3. ขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / People Hit by trains

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 6 1

3.2 ระหว่างสถานี / Between Stations 7 1 6 4 1 3 5 1 4 9 2 7 5 1 4 6 6 1 1 3 2 1 3 3 9 5 4 5 1 4 57 14 43

รวมขบวนรถเฉี่ยว / ชนคน / Total People Hit by trains 8 2 6 4 1 3 5 1 4 11 3 8 5 1 4 6 6 1 1 5 4 1 3 3 10 6 4 6 2 4 64 20 44

4. คนตกรถ / กระโดดลงจากขบวนรถ / Falling off / 
Jumping off

  - ในย่านสถานี / Station Yard 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 13 12 2

4.2 ระหว่างสถานี  / Between Stations 2 2 2 2 4 3 1 1 1 2 2 11 9 2

รวมคนตก / กระโดดลงจากขบวนรถ / Total Falling off 
/ Jumping off

2 2 1 1 1 1 2 2 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 5 24 21 4

5. เหตุอันตรายอื่น ๆ  / Other Incidents

  5.1 การกระท�าของคนร้าย / Terrorists 1 3 1 1 5 1

  5.2 ขบวนรถชนสัตว์ / Animals Crashes 5 2 6 6 10 9 4 2 3 3 9 59

  5.3 ภัยธรรมชาติ / Disasters 1 1 4 3 3 1 2 8 23

รวมเหตุอันตรายอื่น ๆ / Total Other Incidents 6 3 9 1 7 15 12 7 1 2 5 3 18 87 1

รวมทั้งหมด / Total 30 15 12 15 5 4 22 2 5 31 12 12 38 46 8 28 5 7 9 5 1 2 17 9 3 16 1 6 23 9 6 36 8 4 270 113 69
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ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะเร่งด่วน 
 
โครงกำรรถไฟทำงคู่สำยเหนือ ช่วงลพบุรี-ปำกน�้ำโพ

ควำมเป็นมำของโครงกำร
โครงการรถไฟทางคูส่ายเหนอื ช่วงลพบรุ-ีปากน�า้โพ ซึง่ประกอบด้วย 
ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม (ยกระดับ) และท่าแค-ปากน�้าโพ  
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง 
สนับสนนุการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้า รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและ
ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย 
การพัฒนาระบบขนส่งและโลจสิตกิส์ และแผนการพฒันาต่าง ๆ 
ของรฐับาล ทีส่นบัสนนุให้มกีารใช้ระบบขนส่งระบบราง เพือ่ช่วย
ลดการเกดิอบัุตเิหตทุางถนน ลดมลพษิ ลดต้นทนุการขนส่งสินค้า 
และสามารถประหยัดการใช้พลงังานของประเทศได้ในระยะยาว

ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสรำ้ง 
มูลค่ำงำนก่อสร้ำง ทั้งหมด 640,000,000.00 บาท 

The Northern Line Double Track Railway Project 

of Lop Buri - Pak Nam Pho Section

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. 

Construction Progress 

Total construction value : 640,000,000.00 Baht 

EXPEDITING DOUBLE-TRACK RAILWAY 
CONSTRUCTION PROGRESS

ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม  

Progress Photography 
Contract 1 From Ban Klap to Khok Kathiam

256 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



IN
C

RE
AS

E 
RA

IL
 T

RA
N

SP
O

RT
 

 S
ER

VI
C

E 
C

AP
AC

IT
Y

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม 

สัญญาเลขที่ : 
กส.12/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 

กิจการร่วมค้า ยูเอ็น - เอสเอช
1. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  

คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
2. บริษัท ซิโนไฮโดร คอร์ปอเรชั่น  

ลิมิเต็ด จ�ากัด

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 15 มิถุนายน 2561

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
งานช่วงที่ 1

: 16 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาด�าเนินการ : 48 เดือน
ค่าก่อสร้าง : 10,050,000,000.00 บาท

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง 
ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม = 38.139 %
แผนงานสะสม  =  23.060 %
เร็วกว่าแผนงาน  = +15.079 %

งำนสัญญำที่ 1 ช่วง บ้ำนกลับ-โคกกระเทียม
ประกอบด้วยงาน 

• งานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิม่ 2 ทาง บรเิวณเลีย่งเมอืงลพบรุี 
โดยแบ่งเป็น ก่อสร้างทางรถไฟทางคูร่ะดบัพืน้ดนิ (At-Grade) 
ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และก่อสร้างทางรถไฟ 
ทางคู่ยกระดับ (Elevated Railway) ระยะทางประมาณ  
23 กิโลเมตร 

• งานก่อสร้างสถานรีถไฟใหม่ 1 สถาน ีคอืสถานีรถไฟลพบรีุ 2 
(สถานียกระดับ) ในช่วงเลี่ยงเมืองลพบุรี

• งานปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟเดิม 1 สถานีคือสถานีรถไฟ
บ้านกลับ

• งานก่อสร้าง สะพานกลบัรถรปูตวัย ู(U-Turn Bridge) จ�านวน 
2 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) 
จ�านวน 1 แห่ง เพือ่แก้ปัญหาจดุตดัระหว่างถนนกบัทางรถไฟ

• งานก่อสร้างโยธาอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งรั้ว

Service Contract 1 From Ban Klap to Khok Kathiam 

Contract No. :
GorSor.12/TorKor./2560 
Dated December 28, 2017

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :

UN-SH Joint Venture
1. Unique Engineering and 

Construction Public Company 
Limited

2. Sinohydro Corporation Limited

Start Date  : June 15, 2018

End Date of 
Section 1 Work

: July 1, 2022

Operation Duration : 48 months
Construction Cost : 10,050,000,000.00 Baht

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 %

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
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง 
ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม = 62.92%
แผนงานสะสม  = 82.59%
ช้ากว่าแผนงาน  = -19.67%

งำนสัญญำที่ 2 ช่วง ทำ่แค-ปำกน�้ำโพ
ประกอบด้วยงาน 

• การก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้น (At Grade) ใหม่เพิ่ม 1 ทาง 
ขนานไปกบัทางรถไฟเดมิ รวมระยะทางประมาณ 116 กโิลเมตร

• งานก่อสร้างสถานีรถไฟใหม่ จ�านวน 5 สถานี  แบ่งเป็น
- สถานีรถไฟขนาดเล็ก จ�านวน 2 สถานี ได้แก่  

สถานีหนองทรายขาว สถานีช่องแค 

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากนำ้าโพ

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

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
งานช่วงที่ 2

: 31 มกราคม 2564

ระยะเวลาด�าเนินการ : 36 เดือน
ค่าก่อสร้าง : 8,649,000,000.00 บาท

Service Contract 2 From Tha Kae to Pak Nam Pho 

Contract No. :
GorSor.13/TorKor./2560 
Dated December 28, 2017

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :
Unique Engineering 
and Construction Public Company 
Limited

Start Date : February 1, 2018

End Date of 
Section 2 Work

: January 31, 2021

Operation Duration : 36 months
Construction Cost : 8,649,000,000.00 Baht

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

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 

Station and Chong Khae Station

Progress Photography 
ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม  

Progress Photography 
Contract 1 From Ban Klap to Khok Kathiam
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- สถานรีถไฟขนาดกลาง จ�านวน 3 สถาน ีได้แก่ สถานบ้ีานหมี ่
สถานีจันเสน สถานีบ้านตาคลี 

• งานก่อสร้างป้ายหยดุรถใหม่ จ�านวน 4 สถาน ีได้แก่ ทีห่ยดุรถไฟ
โรงเรียนจันเสน ที่หยุดรถไฟไผ่ใหญ่ ที่หยุดรถไฟห้วยแก้ว 
ที่หยุดรถไฟกกกว้าว 

• งานปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม จ�านวน 12 สถานี ได้แก่ สถานี
ท่าแค สถานีโคกกระเทียม สถานีหนองเต่า สถานีโพนทอง 
สถานีหัวหวาย สถานีดงมะกุ สถานีหนองโพ สถานีหัวงิ้ว 
สถานีเนินมะกอก สถานีเขาทอง สถานีนครสวรรค์ สถานี
ปากน�า้โพ

• งานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถ (Central Traffic 
Control : CTC) ที่สถานีนครสวรรค์ 1 แห่ง

• งานก่อสร้างสะพานกลบัรถรปูตวัย ู(U-Turn Bridge) จ�านวน 
25 แห่ง 

• งานก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จ�านวน 5 แห่ง 
• งานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) 

จ�านวน 3 แห่ง 
• งานก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�านวน 29 แห่ง 
• งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม (Pedestrian Bridge) 

จ�านวน 23 แห่ง
• งานก่อสร้างท่อลอด (Box Culvert) จ�านวน 33 แห่ง
• งานก่อสร้างโยธาอื่น ๆ เช่น งานติดตั้งรั้ว งานรางระบายน�้า 

- 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

ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค-ปากน�้าโพ

Progress Photography 
Contract 2 From Tha Kae to Pak Nam Pho 
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รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง 
ถึงเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ได้ดังนี้
ความก้าวหน้าสะสม = 1.751 %
แผนงานสะสม  = 2.530 %
ช้ากว่าแผนงาน  = -0.779 %

งำนสัญญำที่ 3 งำนระบบอำณัติสัญญำณและโทรคมนำคม
• งานติดต้ัง Back Drive, Controlled Balise และ Fixed 

Balise  (ติดตั้งบนหมอนคอนกรีต) ของ Mock-up Point 
Machine (54E1 Rail 1:16) และทดสอบในเบื้องต้น  

• งานก่อสร้างอาคารส�านักงานโครงการฯ 

สัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ST8)

สัญญาเลขที่ : 
สส./พ.5/2562 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 

กิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น ประกอบด้วย
1. บริษัท บอมบาดิเอร์ ทรานสปอร์ 

เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย)  จ�ากัด
2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน

สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 24 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
งานช่วงที่ 1

: 23 เมษายน 2566

ระยะเวลาด�าเนินการ : 39 เดือน
ค่าก่อสร้าง : 2,768,000,000.00 บาท

Construction Progress Report up to October 2020 is as 
follows:

Cumulative Progress  =  1.751%

Cumulative Schedule  =  2.530%

Slower than the schedule =  -0.779%

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

Service Contract 3 Signalling and Telecommunications Works (ST8)

Contract No. :
SorSor./Por.5/2562 
Dated December 24, 2019

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :

BT-UN Joint Venture
1. Bombardier Transportation Signal 

(Thailand) Ltd.
2. Unique Engineering and  

Construction Public Company Limited

Start Date : January 24, 2020

End Date of Section 
1 Work

: April 23, 2023

Operation Duration : 39 months
Construction Cost : 2,768,000,000.00 Baht

Progress Photography 
Contract 3 Signalling and Telecommunications Works (ST8)

ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
สัญญาที่ 3 งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม (ST8)
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โครงกำรรถไฟทำงคู่ สำยตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ช่วงมำบกะเบำ-ชมุทำงถนนจริะ

ควำมเป็นมำของโครงกำร
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ ซึ่งประกอบด้วย ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร และ
คลองขนานจติร-ชุมทางถนนจิระ เป็นส่วนหนึง่ของโครงการภาย
ใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
การให้ บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและ
สนิค้า รองรับจ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่งสนิค้าทีเ่พิม่
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและ 
โลจสิตกิส์ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ของรฐับาล ทีส่นบัสนนุให้มี
การใช้ระบบขนส่งระบบราง เพือ่ช่วยลดการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 
ลดมลพษิ ลดต้นทนุการขนส่งสนิค้า และสามารถประหยดัการใช้
พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว โดยมีระยะทางการก่อสร้าง
ประมาณ 134 กิโลเมตร 

ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง 
ถึงเดือนตุลำคม 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 Progress from Map Kabao to Thanon 
Chira Junction

Project Background
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

Progress Photography 
Double Track Railway Construction Progress from Map Kabao to Thanon Chira Junction

ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
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งำนสัญญำที่ 1 งำนโยธำและระบบรำง ช่วงมำบกะเบำ- 
ชุมทำงถนนจิระ 
สัญญำที่ 1 ช่วงมำบกะเบำ-คลองขนำนจิตร 
ประกอบด้วยงาน 

• ก่อสร้างรถไฟทางคูใ่หม่ ระยะทางประมาณ 30 กโิลเมตร 
• ก่อสร้างรถไฟทางเดีย่วใหม่ขนานทางเดมิ ระยะทางประมาณ 

23 กโิลเมตร 
• ก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ (Elevated Structure) ระยะทาง

ประมาณ 5 กโิลเมตร 
• ก่อสร้างสถานรีถไฟใหม่ จ�านวน 3 สถาน ีและปรบัปรงุสถานเีดมิ 

จ�านวน 4 สถาน ี
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟยกระดบั (Overpass) จ�านวน 1 แห่ง 
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ รูปเกอืกม้า (U-Turn) จ�านวน 6 แห่ง 
• ก่อสร้างอโุมงค์ลอดทางรถไฟ (Underpass) จ�านวน 2 แห่ง 
• ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (Interchange) จ�านวน 1 แห่ง 
• ก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�านวน 6 แห่ง 
• ก่อสร้างงานโยธาและอืน่ ๆ  เช่น งานระบบระบายน�า้ สะพานลอย

คนเดนิข้าม งานรัว้ เป็นต้น 

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 งานโยธาและระบบราง 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร

สัญญาเลขที่ : 
กส.14/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ 
จ�ากัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2563

ความก้าวหน้าสะสม : 80.910% 

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2565

แผนงานสะสม : 80.770%

ระยะเวลาด�าเนินการ : 48 เดือน 

เรว็กว่าแผนงาน : +0.140 % 

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 7,560,000,000.00 บาท

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.

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. :
GorSor.14/TorKor./2560 
Dated December 28, 2017

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :
Italian-Thai Development Public 
Company Limited 

Start Date : February 1, 2018

Cumulative Progress : 80.910% 

End Date : January 31, 2022

Cumulative Schedule : 80.770%

Operation Duration : 48 months

A head of the schedule : +0.140%

Wage Amount 
(Contract Value)

: 7,560,000,000.00 Baht
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สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 งานโยธาและระบบราง 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ 

อยู่ระหว่างด�าเนินขออนุมัติโครงการ 

งำนสัญญำที่ 2 งำนโยธำและระบบรำง ช่วงมำบกะเบำ
-ชุมทำงถนนจิระ 
สัญญำที่ 2 ช่วงคลองขนำนจิตร-ชุมทำงถนนจิระ 
ประกอบด้วยงาน 

• ก่อสร้างรถไฟทางคูใ่หม่ ระยะทางประมาณ 10 กโิลเมตร 
• ก่อสร้างรถไฟทางเดีย่วใหม่ขนานทางเดมิ ระยะทางประมาณ  

60 กโิลเมตร 
• ก่อสร้างสถานรีถไฟใหม่ จ�านวน 6 สถาน ีและปรบัปรงุสถานเีดมิ 

จ�านวน 6 สถานี 
• ก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตูส้นิค้า (CY) 1 แห่ง 
• ก่อสร้างศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ (LACC) ที่สถานี

นครราชสีมา 
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟยกระดบั (Overpass) จ�านวน 10 แห่ง 
• ก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ รปูเกอืกม้า (U-Turn) จ�านวน 18 แห่ง 
• ก่อสร้างท่อเหลีย่มลอดทางรถไฟ (Box Underpass) 
• ก่อสร้างสะพานรถไฟ (Railway Bridge) จ�านวน 56 แห่ง 
• ก่อสร้างงานโยธาและอืน่ ๆ  เช่น งานระบบระบายน�า้ สะพานลอย

คนเดนิข้าม งานรัว้ เป็นต้น

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

Contract 2: Klong Khanan Chit - Thanon Chira Junction Section 

Under the process of applying for project permission

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.

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

ภาพถ่ายความก้าวหน้า 
สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร
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งำนสญัญำท่ี 3 งำนโยธำและระบบรำง ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำง
ถนนจิระ สัญญำที่ 3 งำนอุโมงค์รถไฟ 
ประกอบด้วยงาน 

• เป็นงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
- งานก่อสร้างอโุมงค์ที ่1 (กม.136+000 ถึง กม.141+850) 

เป็นอุโมงค์คู ่-ทางเดี่ยว ตั้งแต่ กม.136+400 - กม.
141+600 รวมระยะทางอโุมงค์ทัง้หมดเป็น 10,400 เมตร 

- งานก่อสร้างอโุมงค์ที ่2 (กม.144+400 ถึง กม.145+050) 
เป็นอุโมงค์เดี่ยว-ทางคู่ ตั้งแต่ กม.144+840 - กม.
145+100 รวมระยะทางอุโมงค์ทั้งหมดเป็น 260 เมตร 

- งานก่อสร้างอโุมงค์ที ่3 (กม.198+200 ถึง กม.199+600) 
เป็นอุโมงค์คู ่-ทางเดี่ยว ตั้งแต่ กม.198+380 - กม.
199+550 รวมระยะทางอุโมงค์ทั้งหมดเป็น 2,340 เมตร 

• งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)  
งานระบบระบายอากาศ (Tunnel Ventilation System) 
งานระบบ Power Supply for Tunnel งานระบบ Fire 
Protection System for Tunnel 

• งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่อยู่ในเขตพื้นที่
โครงการ (ถ้าม)ี โดยผูร้บัจ้างต้องด�าเนนิการรือ้ย้าย ตามความ

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 งานโยธาและระบบราง 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ 

สัญญาเลขที่ : 

กส.15/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วม ไอทีดี-อาร์ที

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กรกฎาคม 2561

ความก้าวหน้าสะสม : 53.861%

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 30 ธันวาคม 2564

แผนงานสะสม : 63.831 %

ระยะเวลาด�าเนินการ : 42 เดือน

ช้ากว่าแผนงาน : - 9.970 %

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 9,290,000,000.00 บาท

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.

Service Contract 3: Civil Work and Track Work 
of Map Kabao - Thanon Chira Junction Section 

Contract 3: Railway Tunnelling Work

Contract No. :

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

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor : Joint-Venture ITD-RT

Start Date :  July 1, 2018

Cumulative Progress : 53.861%

End Date : December 30, 2021

Cumulative Schedule : 63.831%

Operation Duration : 42 months

Slower than the 
schedule : -9.970% 

Wage Amount 
(Contract Value) : 9,290,000,000.00 Baht
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ตั้งระบบอำณัติสัญญำณและโทรคมนำคม 
งำนสญัญำที ่4 (SC 4) งำนจดัหำและตดิตัง้ระบบอำณตัสิญัญำณ
และโทรคมนำคม ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำงถนนจริะ สัญญำที ่4 
งำนจดัหำและตดิตัง้ระบบอำณติัสญัญำณและโทรคมนำคม 
ประกอบด้วยงาน 

• งานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายอีสาน ช่วงมาบกะเบา- 
ชุมทางถนนจิระ

งานสัญญาที่ 4 (SC 4) งานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 
และโทรคมนาคม ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 4 งานจัดหา

และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

สัญญาเลขที่ : 
สส./พ.6/รว./2562  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 

The Consortium of Italian Thai  
Development Public Company Limited  
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�าเนินการ : 45 เดือน
เรว็กว่าแผนงาน : +0.060 %
วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 2,445,000,000.00 บาท

Supply and installation of signalling and telecommunications 
for the Northeastern Line Double Track Railway Construction 

Project, Map Kabao - Thanon Chira Junction Section

Contract No. : Sorsor./Por.6/2562 
Dated December 24, 2019

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :

The Consortium of Italian Thai  
Development Public Company Limited 
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 
(Contract Value) : 2,445,000,000.00 Bah

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

• Supply and installat ion of s ignall ing and  
telecommunications for the Northeastern Line 
Double Track Railway Construction Project, Map 
Kabao - Thanon Chira Junction Section
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โครงกำรรถไฟทำงคู่ นครปฐม-ชุมพร

ควำมเป็นมำของโครงกำร  
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร  
ซึ่งประกอบด้วย ช่วงนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหิน หัวหิน-
ประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารขนส่งระบบราง สนบัสนนุการขนส่ง
ผูโ้ดยสารและสนิค้ารองรบัจ�านวนผูโ้ดยสารและปรมิาณการขนส่ง
สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบ 
ขนส่งและโลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐบาล  
ที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และ
สามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว  
โดยมีระยะทางการก่อสร้างประมาณ 421 กิโลเมตร  

ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง 
ถึงเดือนตุลำคม 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  

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

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.

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
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งำนสัญญำที่ 1 (SC 1) งำนโยธำและระบบรำง ช่วงนครปฐม-
หัวหิน สัญญำที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลำไหล
ประกอบด้วยงาน

• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟ
เดิม ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.47+700 และ
สิน้สดุที ่กม. 140+700 รวมระยะทางประมาณ 93 กโิลเมตร

• งานสะพานรถไฟ คสล. จ�านวน 82 สะพาน และสะพานรถไฟ
เหล็ก 1 สะพาน

• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�านวน 
12 สะพาน ถนนกลบัรถยกระดบัรปูตวัย ู(Overpass U-Turn) 
จ�านวน 19 สะพาน และถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) 
จ�านวน 3 แห่ง เพือ่แก้ปัญหาจดุตดัระหว่างถนนกบัทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้นดิน 17 สถานี
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ

ระบายน�า้ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว

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

สัญญาเลขที่ : 

กส.16/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 
บรษัิท เอ.เอส. แอสโซซเิอท เอนยเินยีร่ิง 
(1964) จ�ากัด

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความก้าวหน้าสะสม : 74.914 %

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2564

แผนงานสะสม : 77.971%

ระยะเวลาด�าเนินการ : 36 เดือน

ช้ากว่าแผนงาน : -3.057 %

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

:  8,198,000,000.00 บาท

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

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. :

GorSor.16/TorKor./2560 
Dated December 28, 2017 
Agreement Addendum of Contract 
1 Dated February 21, 2020

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :
A.S. Associate Engineering 
(1964) Co., Ltd.

Start Date : February 1, 2018
Cumulative Progress : 74.914%
End Date : January 31, 2021
Cumulative Schedule : 77.971%
Operation Duration : 36 months
Slower than the 
schedule

:  -3.057%

Wage Amount 
(Contract Value) : 8,198,000,000.00 Baht
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งำนสัญญำที่ 2 (SC 2) งำนโยธำและระบบรำง ช่วงนครปฐม-
หัวหิน สัญญำที่ 2 ช่วงหนองปลำไหล-หัวหิน
ประกอบด้วยงาน

• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิม่ 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดมิ 
ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 140+700 และ
สิน้สดุที ่กม. 217+008 รวมระยะทางประมาณ 76 กโิลเมตร

• งานก่อสร้างสะพานรถไฟ คสล. จ�านวน 92 สะพาน โครงสร้าง
ทางรถไฟทางคู่ยกระดับ 1 แห่ง

• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�านวน 
17 สะพาน และถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass 
U-Turn) จ�านวน 11 สะพาน เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่าง
ถนนกับทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้นดิน 9 สถานี งานก่อสร้าง
สถานีรถไฟยกระดับ 1 สถานี

• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�้า สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว

สัญญาผู้รับจางสัญญาที่ 2 (SC 2) งานโยธาและระบบราง  
ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 2  ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน

สัญญาเลขที่ : 

กส.17/ทค./2560  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 
บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความก้าวหน้าสะสม : 77.496 %

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2564

แผนงานสะสม : 77.494 %

ระยะเวลาด�าเนินการ : 36 เดือน 

ช้ากว่าแผนงาน : -0.002 %

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 7,520,000,000.00 บาท

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

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. :

GorSor.17/TorKor./2560 Dated 
December 28, 2017 Agreement 
Addendum of Contract 1 Dated 
February 21, 2020

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :
Sino-Thai Engineering and Construction 
Public Company Limited

Start Date : February 1, 2018
Cumulative Progress : 77.496%
End Date : January 31, 2021
Cumulative Schedule : 77.494% 
Operation Duration : 36 months
Slower than the 
schedule

:  -0.002%

Wage Amount 
(Contract Value) : 7,520,000,000.00 Baht
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สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (SC 3) งานโยธาและระบบราง 
ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

สัญญาเลขที่ : 

กส.19/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ�ากัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความก้าวหน้าสะสม : 77.420 %

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 
31 มกราคม 2563 (เดิม)
30 มิถุนายน 2564 (ใหม่)

แผนงานสะสม : 82.456 %

ระยะเวลาด�าเนินการ : 30 เดือน 

ช้ากว่าแผนงาน : -5.036%

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 5,807,000,000.00 บาท

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 
Agreement Addendum of Contract 1 
Dated September 9, 2019
Agreement Addendum of Contract 2 
Dated September 2, 2020

Employer : The State Railway of Thailand

Contractor :
Italian-Thai Development Public 
Company Limited 

Start Date : February 1, 2018 (Current)

Cumulative Progress : 77.420%

End Date :
January 31, 2021 (Primary)
June 30, 2021 (New)

Cumulative Schedule : 82.456%

Operation Duration : 30 months

Slower than the 
schedule

:  -5.036%

Wage Amount 
(Contract Value) : 5,807,000,000.00 Baht

งำนสัญญำที่ 3 (SC 3) งำนโยธำและระบบรำง 
ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วยงาน

• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่พิม่ 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดมิ 
ขนาดทางกว้าง 1 เมตร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 216+815 และ
สิน้สดุท่ี กม. 301+061 รวมระยะทางประมาณ 84 กโิลเมตร

• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางว่ิงระดับพื้นท้ังหมด มีสะพาน
รถไฟจ�านวน 82 สะพาน

• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�านวน 
3 สะพาน ถนนกลบัรถยกระดบัรปูตวัย ู(Overpass U-Turn) 
จ�านวน 3 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้
ท่อเหลีย่ม (Underpass Box) จ�านวน 34 แห่ง เพ่ือแก้ปัญหา
จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสถานรีถไฟระดบัพืน้ 12 สถาน ีและป้ายหยดุรถ 
1 แห่ง

• งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตูส้นิค้า (CY) ก�าหนดไว้ 
2 แห่ง ได้แก่ สถานีสามร้อยยอด และสถานีทุ่งมะเม่า

• งานก่อสร้างโยธาและอ่ืน ๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ
ระบายน�า้ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว

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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งำนสัญญำที่ 4 (SC 4) งำนโยธำและระบบรำง  
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
สัญญำที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บำงสะพำนน้อย 
ประกอบด้วยงาน

• งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่พิม่ 1 ทาง ขนานไปกบัเส้นรถไฟ
เดมิ ขนาดทางกว้าง 1 เมตร และมช่ีวงทีเ่ปลีย่นแนวเส้นทาง
จากแนวทางรถไฟเดิม 1 ช่วง มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 301+000 
และส้ินสุดที่ กม. 389+300 ระยะทางรวมประมาณ 88 
กิโลเมตร

• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพ้ืนท้ังหมด มีสะพาน
รถไฟ คสล. จ�านวน 88 สะพาน สะพานเหล็ก จ�านวน  
8 สะพาน

• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�านวน 
10 สะพาน ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู (Overpass 
U-Turn) จ�านวน 10 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทาง
รถไฟโดยใช้ท่อเหลี่ยม (Underpass Box) จ�านวน 21 แห่ง 
เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดบัพืน้ 10 สถาน ีทีห่ยดุรถ 4 แห่ง 
และป้ายหยุดรถ 1 แห่ง

• งานก่อสร้างย่านเกบ็กองและขนถ่ายตูส้นิค้า (CY) ก�าหนดไว้ 
2 แห่ง ได้แก่ สถานีหว้ากอ (สถานีใหม่) และสถานีนาผักขวง

• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบ
ระบายน�า้ สะพานลอยคนเดนิข้าม งานรัว้ตลอดแนวโครงการ

สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 (SC 4) งานโยธาและระบบราง  
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

สัญญาที่ 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย

สัญญาเลขที่ : 

กส.19/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า เคเอส-ซี

วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561

ความก้าวหน้าสะสม : 69.804 %

วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 ตุลาคม 2563

แผนงานสะสม : 68.639 %

ระยะเวลาด�าเนินการ : 33 เดือน

ช้ากว่าแผนงาน : - 1.165 %

วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 6,465,000,000.00 บาท

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

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. :

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

Employer : The State Railway of Thailand
Contractor : KS-C Joint-Venture 

Start Date : February 1, 2018
Cumulative Progress : 69.804%
End Date : October 31, 2019
Cumulative Schedule : 68.639%
Operation Duration : 33 months
Slower than the 
schedule

:  -1.165%

Wage Amount 
(Contract Value) : 6,465,000,000.00 Baht
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สัญญาผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 (SC 5) งานโยธาและระบบราง 
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 2

ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

สัญญาเลขที่ : 

กส.20/ทค./2560 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา
จ้างก่อสร้างฯ ฉบับที่ 1
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า เอสทีทีพี
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน  : 1 กุมภาพันธ์ 2561
ความก้าวหน้าสะสม : 60.473%
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 31 มกราคม 2564
แผนงานสะสม : 89.193%
ระยะเวลาด�าเนินการ : 36 เดือน
ช้ากว่าแผนงาน : -28.720%
วงเงินค่าจ้าง 
(มูลค่าสัญญา) 

: 5,992,000,000.00 บาท

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

Contract 2: Bang Saphan Noi - Chumphon Section

Contract No. :

GorSor.20/TorKor./2560 
Dated December 28, 2017 
Agreement Addendum of Contract 
1 Dated February 21, 2020

Employer : The State Railway of Thailand
Contractor : STTP Joint-Venture

Start Date : February 1, 2018
Cumulative Progress : 60.473%
End Date : January 31, 2020
Cumulative Schedule : 89.193%
Operation Duration : 36 months
Slower than the 
schedule

:  -28.720%

Wage Amount 
(Contract Value) : 5,992,000,000.00 Baht

งำนสัญญำที่ 5 (SC 5) งำนโยธำและระบบรำง 
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญำที่ 2 
ช่วงบำงสะพำนน้อย-ชุมพร 
ประกอบด้วยงาน

• งานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง โดยจะท�าการก่อสร้าง
ทางรถไฟ 1 ทางขนานไปกบัทางรถไฟเดมิ และมีช่วงทีเ่ปล่ียน
แนวเส้นทางจากแนวทางรถไฟเดิม 3 ช่วงเพ่ือลดโค้งท�าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 389+300 
และสิ้นสุดท่ี กม. 468+800 ระยะทางรวมประมาณ  
80 กิโลเมตร

• โครงสร้างทางรถไฟเป็นทางว่ิงระดับพื้นทั้งหมด มีสะพาน
รถไฟ คสล. จ�านวน 73 สะพาน และสะพานเหล็ก จ�านวน  
3 สะพาน

• งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) จ�านวน 
12 สะพาน ถนนกลบัรถยกระดบัรปูตวัย ู(Overpass U-Turn) 
จ�านวน 3 สะพาน และถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้
ท่อเหลีย่ม (Underpass Box) จ�านวน 21 แห่ง เพือ่แก้ปัญหา
จุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ

• งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 10 สถานี ที่หยุดรถ 3 แห่ง
• งานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) ก�าหนดไว้ 

2 แห่ง ได้แก่ สถานีมาบอ�ามฤต และสถานีสะพลี
• งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบ

ระบายน�า้ สะพานลอยคนเดนิข้าม งานรัว้ตลอดแนวโครงการ

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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พัฒนาองค์กร และจัดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ
ORGANIZATION DEVELOPMENT AND INTEGRATED CONNECTION MANAGEMENT

การพฒันาทรพัยากรบุคคล

ในปี 2563 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ด�าเนนิการจดัการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรของการรถไฟฯ ดังนี้

กลุ่มหลักสูตร
Programs

จำานวนหลักสูตร
No. of Programs

จำานวนรุ่น
No. of Batches

จำานวนคน
Person

กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
Executive Development Program

5 8 176

กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�าแหน่งงานแบบเจาะจง
Functional Development Program

59 82 2,196

กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�าแหน่งงานแบบทั่วไป
General Development Program 

42 66 1,883

กลุ่มหลักสูตรตามค่านิยมองค์กร
Winning Culture Program

5 11 348

รวม
Total

111 167 4,603

1. โครงกำรพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูง 
หลกัสตูร The 7 Habits of Highly 
Effective People

 หลกัสตูร 7 อปุนสัิยของผู้มปีระสิทธผิล
สูง จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการ
ปลูกฝ ังความมีประสิทธิผลให ้กับ 
ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้ที่มีประสิทธิผล 
จะมีชัยชนะ 2 ประการในชีวิต ได้แก่ 
ชัยชนะส่วนตนและชัยชนะส่วนรวม 

รูปภาพ : หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective 
People

Image: The 7 Habits of Highly Effective People 
Training Program

Human Resources Development

In 2020, State Railway of Thailand Training Center provided training 

courses for the officers of State Railway of Thailand as follows:

1. Executive officers development 
program, The 7 Habits of Highly 
Effective People Course
The 7 Habits of Highly Effective People 

Course would help the organization 

achieve sustainable results. It focused 

on fostering effectiveness for executive 

officers. Effective people will attain two 

victories in their lives: private victory 

and public victory. Private victory will 
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รูปภาพ : หลักสูตร Leadership Greatness : Great 
Leaders, Great Teams, Great Results

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

2.  โครงกำรพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูง 
หลักสูตร Leadership Greatness : 
Great Leaders, Great Teams, 
Great Results

 หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาผู้น�าให้เป็น
เลิศด้วยกระบวนการที่ทรงพลัง ซ่ึง 
ผู้บริหารจะได้ค้นพบวิสัยทัศน์ของการ
เป็นผู้น�าที่เป็นเลิศ และการเติมไฟเพื่อ
มุง่สูค่วามเป็นเลศิ กรอบความคดิแบบใหม่ 
ส�าหรับผู ้น� า ในยุคของคนท�างาน 
ด้วยความรู ้แนวคดิอนัทรงพลงัส�าหรบั
การแก้ไขปัญหาภาวะผู ้น�าที่เรื้อรัง 
ทักษะเชิงปฏิบัติของการเป็นผู้น�าและ
เครื่ อ ง มือที่ พ ร ้ อมน� า ไป ใช ้ ทั นที 
กระบวนการและแผนปฏิบัติส�าหรับ
การเริ่มต้นสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้น
วันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม 
ศศิดารา รสีอร์ท จงัหวัดน่าน มผู้ีบรหิาร
เข้าร่วมจ�านวน 16 คน

ชัยชนะส่วนตนจะเกิดขึ้นเมื่อมีวินัย
และความเชี่ยวชาญในตนเอง ส่วน
ชัยชนะส่วนรวม จะเกิดขึ้นเมื่อมีความ
สัมพันธ์อันดีและยืนยาวกับผู้อื่น ผู้ที่
ฝึกฝน 7 อุปนิสัยฯ ในชีวิตประจ�าวัน 
จะข้ามผ่านการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่การพึ่ง
ตนเอง และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
ในทีส่ดุ อนัจะน�ามาซึง่ความร่วมมอืและ 
การท�างานร่วมกนัได้อย่างมปีระสทิธผิล 

 หลักสูตร The 7 Habits of Highly 
Effective People จัดขึ้นวันที่ 27-29 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมศศิดารา 
รีสอร์ท จังหวัดน่าน มีผู้บริหารเข้าร่วม
จ�านวน 19 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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3. หลักสูตร Coach and Counselor
 หลกัสตูร Coach and Counselor จดัขึน้

ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ 
ศนูย์ฝึกอบรมการรถไฟ มผู้ีบรหิารเข้าร่วม
จ�านวน 8 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผูบ้รหิาร เข้าใจในบทบาทของ Coach 
และ Counselor เกิดความรู้สึกมั่นใจ
ในการเลือกใช้เครื่องมือ ในบทบาท 
ของที่ปรึกษาได้หลากหลายตามความ
ต้องการ สามารถมองเห็นศักยภาพ 
และยอมรับในทัศนคติที่แตกต่างกัน
ของผู้มารับการปรึกษา พร้อมช่วยให้
ผู้รับการปรึกษาค้นหาวิธีการเผชิญกับ
อุปสรรคได้ด้วยตนเอง

4. หลักสูตร “Smart Train Driver : 
STD”

 หลักสูตร “Smart Train Driver : 
STD” จัดขึ้นในวันที่ 8-11, 13-18 
กันยายน 2563 เป็นการพัฒนาทักษะ
ความช�านาญในการปฏิบัติการ ของ
พนักงานของการรถไฟฯ ในต�าแหน่ง
พนักงานขับรถและช่างเครื่อง เพื่อให้
เกิดความมั่นใจและสามารถป้องกัน 
แก้ไขมใิห้เกดิเหตอุนัตรายจากการเดนิ
ขบวนรถได้ด้วยความปลอดภัย รวดเรว็ 
และเพิ่มความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ 
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง 
ผู ้ปฏิบัติงานและเป็นการบูรณาการ 
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ จัดอบรม 
ให้กบัพนกังานรถจกัร ระดบั 4-7 จ�านวน 
1 รุน่ ผู้เข้ารบัการอบรมจ�านวน 28 คน 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และกอง
รักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

รูปภาพ : “Smart Train Driver : STD”

Image: “Smart Train Driver: STD”

รูปภาพ : หลักสูตร Coach and Counselor

Image: Coach and Counselor Course

3. Coach and Counselor Course
Coach and Counselor Course was held 

on July 30-31, 2020 at Safety Education 

Center of the State Railway of Thailand 

with attendance of 8 executive officers.  

The objective was to provide understanding 

for executive officers about the role of a 

Coach and a Counselor. The executive 

officers would feel confidence in choosing 

a variety of tools as required in the role 

of a counselor, able to see potential and 

accept different perspectives of people 

who seek counselling and help people 

who seek counselling find a way to face 

obstacle by themselves.

4. “Smart Train Driver: STD” Course
“Smart Train Driver : STD” Course was 

held on September 8-11 and 13-18, 

2020 to develop skills and expertise in  

operation of employees of State Railway 

of Thailand in Locomotive Driver and 

Mechanic positions. The course would 

provide confidence, and help learners 

prevent dangerous incidents from train 

operation and fix the incidents promptly 

and safely which would provide  

confidence for service users. It also  

created good relationship among officers 

and integrated trainings to be effective. 

This training was held for Locomotive 

Drivers Level 4-7 at State Railway of  

Thailand Training Centre and Security 

Division of Royal Thai Marine Corps, Chon 

Buri Province and it is only one class with 

28 attendees.

274 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



O
RG

AN
IZ

AT
IO

N
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

AN
D 

IN
TE

G
RA

TE
D 

C
O

N
N

EC
TI

O
N

 M
AN

AG
EM

EN
T

5. หลักสูตร กำรสื่อสำรให้ควำมรู ้
พนักงำนเกี่ยวกับค ่ำนิยมองค์กร 
“IAMSRT” 

 ในการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ช่วงเปลีย่นผ่าน
ที่เกิดขึ้นกับการรถไฟฯ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานหลายด้านจ�าเป็นต้องมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับ
การพฒันาดงักล่าว เพือ่ให้องค์กรอยูไ่ด้ 
มีความสามารถแข่งขันทางธุรกิจกับ
การขนส่งรูปแบบอืน่ ทัง้นีพ้บว่าองค์กร
ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมั่นคงได้
ในระยะยาวน้ันจ�าเป ็นต้องพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ทศันคตทิีด่ใีนการท�างาน มแีรงบนัดาล
ใจในตนเอง เข้าใจงาน เข้าใจผู้อืน่ มุง่มัน่
ทุม่เทในงานอย่างเตม็ความรู ้ความสามารถ 
พัฒนางานทีท่�าอย่างมรีะบบ สม�า่เสมอ 
และมีความรู ้ความเข้าใจในทิศทาง
ธุรกิจขององค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจาก
รากฐานวฒันธรรมองค์กร หากองค์กรใด
มกีารสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ส�าเรจ็ได้ 
ย่อมท�าให้องค์กรนัน้ มคีวามสามารถสูง
ในการแข่งขัน เพราะความแตกต่าง
เพียงเล็กน้อยในศักยภาพ ความรู ้ 
ความสามารถนั้น สามารถน�าไปสู  ่
ความแตกต่างของผลลัพธ์ได้อย่าง
มหาศาล ทั้งด้านคุณภาพ (Quality) 
ความรวดเร็ว (Speed) และผลงาน 
มปีระสิทธภิาพสูง (High performance) 
การมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าพาองค์การ 
ให้บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ : หลักสูตร การสื่อสารให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ

ค่านิยมองค์กร “IAMSRT”

Image: “IAMSRT” Winning Culture Awareness 

Course

5. “IAMSRT” Winning Culture  
Awareness Course 
Among changes that occurred to State 

Railway of Thailand during transition 

period, personnel development was 

needed to be included in various areas 

of infrastructure development in order 

to be in line with those development. 

It would help sustain the organization 

and provided a competitive edge over 

other types of transportation. It was also 

found that a fast-growing organization 

with long-term stability requires continued 

personnel capability development. This 

development would foster positive  

attitude at work and self-motivation. It 

would help personnel understand their 

work and others. They would devoted 

to their work with their full effort. They 

would improve their work systematically 

and regularly and understand business 

direction of the organization. All of these 

came from cultural foundation of an  

organization. If an organization succeeds 

in creating organizational culture, that 

organization shall have high levels of  

competitive advantages. A small  

difference in capability, knowledge and 

competence may leads to vastly different 

results in terms of quality, speed and 

high performance. Thus, core values and 

organizational culture are important in 

leading the organization to achievement 

according to the goal effectively.
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6.นทิรรศกำรภำพถ่ำยด้ำนควำมปลอดภยั 
หัวข้อ “มองผ่ำนเลนส์ 4 มุมมอง  
ควำมปลอดภยั” (4 Prospects of 
Safety)

 ศนูย์การเรยีนรูค้วามปลอดภยั (Safety 
Education Center : SEC) เป็นรปูแบบ
ของการจัดการความรู ้รูปแบบใหม  ่
ให้กบัพนักงานในองค์กร เพือ่ให้โอกาส
แก ่พนักงานการรถไฟฯ ทุกฝ ่าย/
ส�านกังาน ได้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 
ให้ค�าแนะน�า อบรมร่วมกับพนักงาน 
รวมถงึศกึษาถงึแนวทางในการควบคมุ
และป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุอันตราย 
เป ็นการศึกษาข้อมูลและเนื้อหาที่ 
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

 
 โดยในปี 2563 คณะท�างาน “ศูนย์การ

เรยีนรูค้วามปลอดภยัระบบขนส่งทางราง
ของการรถไฟฯ (Safety Education 
Center : SEC)” โดยมนีางสาวเจษฎาพร 
ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู ้ช่วยผู ้ว่าการด้าน
บริหาร เป ็นประธานคณะท�างาน 
ขับเคล่ือนโครงการ ผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม ฝึกปฏบิตั ิโดยให้คณะท�างาน
ย ่อยด ้านวิชาการเข ้าฝ ึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ  เช่น การเขียนหนังสือ/
ต�ารา การถ่ายภาพ การผลิตสื่อการ

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”

 หลักสตูร การส่ือสารให้ความรูพ้นกังาน
เกีย่วกบัค่านยิมองค์กร “IAMSRT” จัด
ขึ้นจ�านวน 6 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 
21 มกราคม 2563, 4 กมุภาพนัธ์ 2563, 
3 มีนาคม 2563, 5 สิงหาคม 2563,  
1 กันยายน 2563, 8 กันยายน 2563  
มผีูเ้ข้ารบัการอบรมรวมทัง้หมด 231 คน

“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. Photography exhibition in the  
aspect of safety under the topic of 
“4 Prospects of Safety”
Safety Education Center (SEC) is a 

new form of providing knowledge to  

employees. It provides opportunities 

to employees in every section/office of 

State Railway of Thailand to participate  

in knowledge exchanging, provide  

guidance and train employees. Employees 

can also study guidelines in controlling  

and preventing accidents or dangerous  

incidents which is a way to study  

information and content that is close to 

the actual incidents.

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 
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เรียนรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ จึงท�าให้เกิด
โครงการนทิรรศการภาพถ่ายด้านความ
ปลอดภัย หัวข้อ “มองผ่านเลนส์ 4  
มมุมอง ความปลอดภยั” (4 Prospects 
of Safety) เพื่อถ่ายทอดมุมมองเรื่อง
ความปลอดภยั ผ่านภาพถ่ายทีต้่องการ
สื่อให้เห็นถึงเรื่องของความปลอดภัย 
ซึง่เป็นผลงานการถ่ายภาพของพนกังาน
การรถไฟฯ จากฝ่าย/ส�านักงานต่าง ๆ 
ที่ได ้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอด 
มุมมองการถ ่ายภาพจากวิทยากร 
มืออาชีพที่มีความเ ช่ียวชาญและ 
มีประสบการณ์และได้รับเกียรติ จาก 
ผู้ว่าการรถไฟฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์  
เป ิดงานนิทรรศการภาพถ่ายด ้าน 
ความปลอดภัย “มองผ่านเลนส์ 4  
มุมมอง ความปลอดภัย” ในวันพุธที่  
23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.  
โดยมนีางสาวเจษฎาพร ยทุธนวบูิลย์ชยั 
ผู ้ช่วยผู ้ว่าการด้านบริหาร นางสาว
กานต์รวี ทองพูล หัวหน้าส�านักงาน 
ศนูย์ฝึกอบรมการรถไฟ และคณะท�างาน 
พร้อมด้วย ดร.ชัยอนันต์ สาขะจันทร์  
ที่ปรึกษาโครงการ ให้การต้อนรับ

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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1. กำรพัฒนำหลักสูตร
 ศนูย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ประชมุร่วม

กบัฝ่าย/ส�านกังาน ทีน่�าเสนอโครงการ/
หลักสูตร ได้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์
ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
ความจ�าเป็นในงาน และความสามารถ 
(Competency) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาจัดท�าแผน
พฒันาทรพัยากรบคุคลของการรถไฟฯ 
จ�านวน 3 ครั้ง ในวันที่ 5 มิถุนายน 
2563, 19 มิถนุายน 2563, 3 กรกฎาคม 
2563 ตามล�าดับ และหลงัจากน้ันได้จดั
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 
21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรม 
รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้เชิญ 
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรและ
ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ 
บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ แอนด์ 
คอนซลัแทนซ่ี จ�ากดั ให้มาเป็นวทิยากร
บรรยาย และท�ากิจกรรมร ่วมกับ
ตัวแทนของฝ่าย/ส�านักงาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจพื้นฐานของการพัฒนา
บคุลากรในภาพรวมขององค์กร ร่วมกนั
วิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนกลยทุธ์ขององค์กร ความจ�าเป็นในงาน 
และความสามารถ (Competency)  

การพัฒนาหลักสูตรและระบบ 
ฝึกอบรม

รปูภาพ : สมัมนาเชิงปฏบิตักิารจดัท�าแผนพฒันาทรพัยากร

บุคคล

Image: Human Resources Development Operation 

Seminar

Course and Training System 
Development

1. The Development of Courses
State Railway of Thailand Training 

Center held meetings with sections/

offices that propose projects/courses 

in order to analyze the requirements 

in development training of personnel 

in accordance with the organization’s 

strategic plans, and requirements in 

work and competency related to 

work. The meetings to determine State  

Railway of Thailand’s human resource 

development plan were held three 

times on 5 June 2020, 9 June 2020 

and 3 July 2020 respectively. After that, 

a workshop on preparing of human 

resource development plan was held 

on 21-22 September 2020 at Rama  

Gardens Hotel, Bangkok. Dr. Chatchawal 

Orawongsuphathat, human resource 

management development trainer 

and advisor of Professional Training 

and Consultancy Company Limited 

was invited to be the speaker and  

participated in activities with  

representatives of sections/offices. The 

workshop was to build understanding 

about basic of overall human resource 

development; analyze requirements 

in personnel development training 

in accordance with visions, missions 
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รูปภาพ : เว็บไซต์ระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เข้าใจ
กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดท�า
โครงการ/หลักสูตร ทั้งที่เป็น Public 
Training และ In-House Training 
อย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามแนว
ปฏิบัติของศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 
เรียนรู้แนวทางการจัดท�ากรอบหัวข้อ
โครงการ/หลักสูตร การฝึกอบรม/
สมัมนาท้ังทีเ่ป็นแบบ Public Training 
หรือ In-House Training รวมทั้ง
แนวทางการเลือกใช้เทคนิควิธีการ
พัฒนาตามแนว 70:20:10 วิธีการ
ประเมินผลและติดตามผลหลังจาก 
ฝึกอบรมสัมมนาเสร็จส้ิน

2. กำรพัฒนำระบบฝึกอบรม 
1) โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม

ออนไลน์ (e-Training)
  ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟมภีารกจิ

หลักในการให้ความรู้ และฝึก
อบรมพฒันาบุคลากรขององค์กร
ให้มีทักษะในการท�างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต ่ เ น่ืองจาก
กระแสความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในปัจจุบันรวมทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระ
ทบต ่ อการฝ ึ กอบรมระบบ
ห้องเรยีน (Classroom Training)  
ในป ัจจุบัน  ศูนย ์ฝ ึ กอบรม 
การรถไฟจงึเหน็ความส�าคญัของ

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. 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 chang-

es in technologies in the pres-

ent 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 
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การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมผ่านการพฒันา
ระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) เพือ่ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเรียนรู้ในอนาคต ที่มุ่งไปสู่ระบบการเรียนรู้
ด้วยวธิกีารและส่ือแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น   การฝึกอบรมผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�าให้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น สามารถรองรับจ�านวน ผู้เข้ารับการอบรมได้
มากกว่าระบบห้องเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
ความยดืหยุน่สูง สามารถจดัตารางการอบรมทีเ่หมาะสม
กับผู้อบรมแต่ละคนได้ การเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และ
แบบทดสอบท�าได้สะดวกโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องเวลา 
สถานที ่ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ
และประหยัดงบประมาณของการรถไฟฯ ในระยะยาว 
เป็นช่องทางส�าคญัทีท่�าให้เกดิการถ่ายทอดความรู ้ซ่ึงกนั
และกนัภายในระหว่างบคุลากร ควบคู่ไปกับการรบัความ
รู้จากภายนอก น�าไปสู่การพัฒนาฐานความรู้หรือทุน
ปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนือ่ง สนบัสนนุให้การรถไฟฯ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization 
หรอื LO) อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ
การรถไฟฯ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�า
ไปสู่การ “เป็นผูใ้ห้บรกิำรระบบรำงของรฐัทีด่ท่ีีสุดใน
อำเซยีน ในปี 2570” ตามวิสัยทัศน์ของการรถไฟฯ

ดังนั้นจึงได้ด�าเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ 
(e-Training) และจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ จ�านวน 3 
วิชา คือ

1. การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในขัน้พืน้ฐาน
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
3. การเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งแนวนโยบายและแนว

ปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ

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.”

Therefore, procurement of e-Training development was processed 

and three online training courses were conducted as follows:

1. Risk and basic internal control management

2. English for providing services

3. Strengthen understanding on policies and guidelines 

in IT security
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การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
อปุกรณ์การฝึกอบรม 

1. ศนูย์ฝึกอบรมการรถไฟไดป้รบัปรงุหอ้ง
ฝึกอบรม และจัดซื้ออุปกรณ์ส�าหรับใช้
ในการฝึกอบรม เพื่อใช้อ�านวยความ
สะดวกและใช้เป็นส่ือในการฝึกอบรม 
จ�านวน 5 ห้อง ได้แก่ 1. ห้อง Driving 
Simulator 2. ห้อง Safety Education 
Center 3. ห้อง Civil Engineering  4. ห้อง 
Signalling & Telecommunication  
5. ห้อง Lecture Room

รูปภาพ : ห้อง Driving Simulator
Image: Driving Simulator Room

รูปภาพ : จอระบบสื่อการเรียนการสอน
Image: Learning Media Monitor

Infrastructure Development of 
Training Tools 

1. State Railway of Thailand Training Center 

had renovated training rooms and 

procured equipment that will be used 

in trainings to provide convenience and 

used as media in trainings in the number 

of five rooms as follows: 1. Driving 

Simulator Room 2. Safety Education 

Center Room 3. Civil Engineering Room 

4. Signalling & Telecommunication 

Room 5. Lecture Room
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การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

1. ควำมร่วมมือหว่ำง กำรรถไฟฯ และ สจล. เพื่อ
ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมกำรรถไฟและโรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ

 วันที ่1 มถินุายน 2563 ผูว่้าการรถไฟฯ พร้อมคณะ
ผู ้บริหารและพนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ  
เข้าร่วมประชุมหารอืความร่วมมอืระหว่างการรถไฟฯ 
และสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ 
สวุรรณสวสัดิ ์อธกิารบด ีในการพฒันาและยกระดับ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ที่จะผลิตบุคลากรในระดับที่มีความเชี่ยวชาญ 
รองรับกับเทคโนโลยีระบบรางสมัยใหม่ อีกท้ัง 
การขยายตัวของโครงการระบบรางที่จะเชื่อมต่อ
ไปยังภูมิภาค และมีผู ้ประกอบการระบบราง 
ที่หลากหลาย ของประเทศไทยในอนาคต 

รูปภาพ : ประชุมระหว่าง รฟท. และ สจล.
Image: The Meeting between SRT and KMITL

The Collaboration with Third-party Organization Building

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.
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รปูภาพ : ประชมุระหว่าง ศนูย์ฝึกอบรมการรถไฟ สจล. และ มจพ.
Image: The Meeting among SRT, KMITL and KMUTNB

2. ควำมร่วมมือระหว่ำง กำรรถไฟฯ สจล. และ มจพ. เพื่อ
พัฒนำหลักสูตรโรงเรียนวิศกรรมรถไฟ

 ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558  
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟได้เรียนเชิญ 
คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.วันวิสา 
ชัชวงษ์ และ อ.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ และคณาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก รองคณบดี
ด้านวิชาการ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม ผศ.ดร.เอกรินทร์  
พงพินิจธนา ผศ.ดร.กิตติชัย ฟักพันธ์ ร่วมหารือปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให ้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่กระทรวง
ศกึษาธกิารก�าหนด เพือ่ให้หลักสตูรมคีวามทนัสมยั ตอบสนอง
การพัฒนาศักยภาพแรงงานระดับช่างเทคนิครองรับความ
ต้องการของอตุสาหกรรมระบบรางทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็

2. Collaboration between State Railway of Thailand, King 

Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

(KMUTNB) to develop courses for Railway Technical School

In the improvement of courses and development of High 

Vocational Certificate (Voc. Cert.) Curriculum B.E. 2558 

(2015) on August 6, 2020, State Railway of Thailand Training  

Center invited faculty members of Engineering Faculty of King  

Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) which 

include Asst.Prof.Dr.Vanvisa Chutchavong and Lecturer  

Thanavit Anuwongpinit and faculty members from  

Engineering Faculty of King Mongkut’s University of  

Technology North Bangkok (KMUTNB) which include Asst.

Prof.Dr.Piyorose Promdirek, Associate Dean for Academic 

Affairs; Asst.Prof.Dr.Sittisak Jamnam; Asst.Prof.Dr.Ekkarin 

Phongphinittana; Asst.Prof.Dr.Kittichai Fukpun to a participate 

in a conference on course improvement and development 

in order to be in line with Vocational Education Standard 

Criteria in the level of High Vocational Certificate as required 

by Ministry of Education.
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ผลการดำาเนินงานด้านการโดยสาร 
ปีงบประมาณ 2563 

จ�ำนวนของผู้โดยสำรในปีงบประมำณ 2563 (เบื้องต้น)  
มีจ�านวนผู้โดยสาร 26.20 ล้านคน, กิโลเมตรผู้โดยสาร 
4,050.16 ล้านคน/กม. และมีรายได้การโดยสาร 2,625.21 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
 
ด้ำนกำรโดยสำรเชงิพำณชิย์ มีจ�านวนผูโ้ดยสาร 7.60 ล้านคน, 
กิโลเมตรผู้โดยสาร 3,038.19 ล้านคน/กม. และมีรายได ้
การโดยสาร 2,418.19 ล้านบาท 

ด้ำนกำรโดยสำรเชิงสงัคม มจี�านวนผูโ้ดยสาร 18.63 ล้านคน, 
กิโลเมตรผู้โดยสาร 1,011.97 ล้านคน/กม. และมีรายได ้
การโดยสาร 207.02 ล้านบาท

การโดยสารเชงิพาณิชย์

ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา  
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท�าให้มี
มาตรการคุมเข้มในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนเดินทาง 
ค่อนข้างบางตา แต่ยงัคงมกีารเดินทางเฉพาะกลุม่คนท�างานประจ�า 

จำานวนผู้โดยสาร (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 

The Performance of Passenger Service in the 
Fiscal Year 2020

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: 

The Commercial Service: 7.60 million passengers,  

passenger-kilometer of 3,038.19 million passenger/km  

and passenger revenue of 2,418.19 million Baht 

The Public Service Obligation Service: 18.63 million  

passengers, passenger-kilometer of 1,011.97 million  

passenger/km and passenger revenue of 207.02 million Baht

Commercial Service

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 

เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
INCREASE REVENUE REDUCE EXPENSES
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และคนทีม่คีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางข้ามจงัหวดั ในส่วนของขบวนรถ 
ทีย่งัคงมใีห้บรกิาร การรถไฟฯ ได้คมุเข้มมาตรการความปลอดภยั
ในการเดินทาง โดยเน้นย�้าให้พนักงานและผู้โดยสารปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มาตรการคัดกรอง 
ผูโ้ดยสารท้ังก่อนและหลงัการเดนิทางตามสถานีต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ 
และมาตรการ Social Distancing กับขบวนรถโดยสารเชงิพาณชิย์ 
(ขบวนรถทีม่กีารส�ารองทีน่ัง่) โดยการจ�ากดัการขายตัว๋ เพือ่ให้มี
ระยะห่างที่ปลอดภัยต่อการแพร่กระจายเชื้อในขบวนรถไฟ  
มีการประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามยัและใช้เจลล้างมอื
อย่างถกูต้อง เพือ่ตระหนกัถงึความปลอดภยัต่อตนเองและส่วนรวม

การรถไฟฯ มคีวามจ�าเป็นในการประกาศงดเดนิขบวนรถเชงิพาณชิย์ 
และเชิงสังคม ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่และ 
งดเดินขบวนรถโดยสารตามประกาศเวลาเคอร์ฟิว เพื่อเป็นการ
ควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้ 
พระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

การจ�าหน่ายตั๋วโดยสารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ 
อย่างรุนแรง ได้มีการจ�ากัดการจ�าหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ  
50 ของจ�านวนท่ีน่ังท้ังหมด เมื่อจ�าหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว  
จะไม่จ�าหน่ายตัว๋อกี รวมทัง้ตัว๋ไม่มทีีน่ัง่ (ตัว๋ยนื) จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลาย 

การรถไฟฯ มขีบวนรถบรกิารเชงิพาณชิย์ให้บรกิารประจ�า จ�านวน 
84 ขบวนต่อวัน (ไป-กลับ) และจากสถานการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถบริการเชิง
พาณิชย์ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. เดือนมีนาคม งดเดินขบวนรถจ�านวน 24 ขบวนต่อวัน (ไป-
กลับ) รวมทั้งขบวนรถจักรไอน�้าที่ให้บริการในวันสถาปนา
กิจการรถไฟ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 จ�านวน 2 ขบวน 
(ไป-กลับ)

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.

Ticket selling during severe pandemic were restricted to  

50 percent of the total seats. After every seat was occupied, 

tickets would no longer be sold until the situation improved. 

State Railway of Thailand has 84 commercial passenger trains  

per day (roundtrip). Due to COVID-19 pandemic, it has suspended 

running of commercial passenger trains in the fiscal year 2020 

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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2. เดือนเมษายน งดเดนิขบวนรถเพิม่อีก จ�านวน 58 ขบวนต่อวนั 
(ไป-กลบั) เหลอืขบวนรถให้บริการจ�านวน 2 ขบวน

3. เดอืนพฤษภาคม งดเดนิขบวนรถทีใ่ห้บรกิารประจ�าเพิม่อกี 2 ขบวน 
รวมเป็น 84 ขบวน และมีการเปิดขบวนรถพิเศษโดยสารให้
บริการในทางสายหลกัเส้นทางละ 2 ขบวน รวมเป็น 8 ขบวน 
ต่อมาในเส้นทางสายใต้มหีลายจงัหวดัมกีารประกาศห้ามมกีาร
เดนิทางเข้า-ออก จงึมกีารงดเดนิขบวนรถพเิศษโดยสารทีเ่ปิด
ให้บริการ 2 ขบวน ท�าให้เมือ่ถงึส้ินเดอืนพฤษภาคมมขีบวนรถ
ให้บริการจ�านวน 6 ขบวน

4. เดือนมถินุายน สถานการณ์โดยทัว่ไปเริม่คลีค่ลาย และกลบัมา
เปิดให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มอีกจ�านวน 20 ขบวน 
ท�าให้ในเดอืนมถุินายนมขีบวนรถให้บรกิารทัง้หมด 26 ขบวน

5. เดอืนกรกฎาคม มกีารเปิดเดนิขบวนรถทีใ่ห้บรกิารประจ�าเพิม่ขึน้
อกี 40 ขบวน และประกาศยกเลิกขบวนรถพเิศษโดยสารจ�านวน 
6 ขบวน ท�าให้ในเดอืนกรกฎาคมมขีบวนรถให้บรกิารทัง้หมด 
60 ขบวน

6. เดือนสงิหาคมและเดอืนกนัยายน มขีบวนรถให้บริการประจ�า
ทัง้หมด 60 ขบวนต่อวนั (ไป-กลบั) ได้แก่
• สายเหนอื จ�านวน 14 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพเิศษ 4 ขบวน, 

ขบวนรถด่วนพเิศษดเีซลราง 2 ขบวน, ขบวนรถด่วน 2 ขบวน 
และขบวนรถเรว็ 6 ขบวน

• สายตะวันออกเฉยีงเหนอื จ�านวน 20 ขบวน ได้แก่ ขบวน
รถด่วนพิเศษ 4 ขบวน, ขบวนรถด่วนพเิศษดีเซลราง 2 ขบวน, 
ขบวนรถด่วน 2 ขบวน, ขบวนรถด่วนดเีซลราง 4 ขบวน และ
ขบวนรถเรว็ 8 ขบวน

• สายใต้ จ�านวน 24 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพเิศษ 4 ขบวน, 
ขบวนรถด่วนพเิศษดเีซลราง 4 ขบวน, ขบวนรถด่วน 4 ขบวน, 
ขบวนรถเรว็ 6 ขบวน และขบวนรถน�าเทีย่ว 6 ขบวน

• สายตะวันออก จ�านวน 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพเิศษโดยสาร

การโดยสารเชงิสงัคม

การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการรถโดยสารเชิงสังคมจ�านวนทั้งสิ้น 
152 ขบวนต่อวัน ในกลุ่มประเภทรถโดยสาร ได้แก่ รถธรรมดา 
รถชานเมือง รถท้องถิน่ และรถรวม แต่เนือ่งด้วยในปีงบประมาณ 
2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในทกุทวปีทัว่โลก ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิทัว่โลก การตดิต่อสือ่สาร 

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,  

286 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



IN
C

RE
AS

E 
RE

VE
N

U
E 

RE
DU

C
E 

 E
XP

EN
SE

S

ระหว่างประเทศหยดุชะงกั โดยประเทศต่าง ๆ  ได้ด�าเนนิการก�าหนด 
มาตรการเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั เช่น การปิด 
ประเทศเพ่ือควบคมุการเดนิทางเข้า-ออกของประชาชนชาวต่างชาติ 
การควบคมุการเดนิทางของประชากรในประเทศ ก�าหนดให้มกีาร
เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ส�าหรบัประเทศไทย
เมือ่ปรากฏมผีูต้ดิเชือ้ในประเทศไทยจ�านวนเพิม่สงูขึน้ รฐับาลไทย
ได้มปีระกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร 
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มีประกาศปิดสถานที่
ต่าง ๆ  ชัว่คราว และได้ประกาศเคอร์ฟิวเพือ่รบัมือกบัสถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้รฐับาลไทยโดยศนูย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ได้ก�าหนดมาตรการเพือ่ควบคุม
และป้องกนัการแพร่ระบาดฯ เช่น ก�าหนดให้ประชาชนต้องมกีาร
เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ขอความร่วมมอืให้
ประชาชนปรับรูปแบบการด�ารงชีวิตของเป็นรูปแบบวิถีใหม่  
New normal งดการเดินทางข้ามจังหวัด ขอความร่วมมือให ้
ภาคส่วนราชการและเอกชนปรับรูปแบบท�างานของพนักงานให้
ท�างานที่บ้าน (Work from Home)  ให้สถาบันการศึกษาจัดการ
เรยีนการสอนแบบออนไลน์ ให้หน่วยงานด้านการคมนาคมขนส่ง
ปรับลดการให้บริการคมนาคม และหากมีการให้บริการด้านการ
ขนส่งผูโ้ดยสารจะต้องมกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม ซึง่การรถไฟฯ 
ได้ปรับปรุงการเดินขบวนรถโดยสารเพื่อให้สอดคล้องในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระหว่างวันที่ 7-27 เมษายน 2563 เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�านวน 38 ขบวน

From April 7-27, 2020 Operated 38 public service obligation passenger trains 

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2563 เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�านวน 46 ขบวน

From April 28-May 2, 2020 Operated 46 public service obligation passenger trains

ระหว่างวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2563 เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�านวน 30 ขบวน

From May 3-17, 2020 Operated 30 public service obligation passenger trains

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563 เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคม จ�านวน 60 ขบวน

From May 18-June 10, 2020 Operated 60 public service obligation passenger trains

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563-30 กันยายน 2563 เปิดเดินขบวนรถโดยสารเชิงสังคมครบทั้ง 152 ขบวน

From June 11-September 30, 2020 Operated all 152 public service obligation passenger trains

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:
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จากการปรบัปรุงการเดนิขบวนรถในช่วงเวลาการควบคมุการแพร่ 
ระบาด และผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น ท�าให้ผลการ 
ด�าเนินงานด้านการโดยสารเชิงสังคมในปีงบประมาณ 2563  
ลดลงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ท้ังนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าแม้
ปัจจบุนัประเทศไทยจะมกีารผ่อนคลายมาตรการเพือ่คมุการแพร่
ระบาดของโรคของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว  
แต่ประชาชนในประเทศมกีารใช้บรกิารคมนาคมขนส่งสาธารณะ
ลดลง แต่หนัมาใช้รถโดยสารส่วนบคุคลมากขึน้ รวมทัง้ประชาชน
มีความนิยมใช ้บริการสั่ ง ซ้ือสินค ้าในช ่องทางการขนส ่ง 
ผ่านแอปพลิเคชันแทนการเดินทางไปซื้อสินค้าด้วยตัวเอง  
จากพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อ 
ผลการด�าเนินงานด้านการโดยสารในปีงบประมาณ 2564 ลดลง
กว่าในอดตี อย่างไรกต็ามเพือ่รักษาฐานลกูค้าผูใ้ช้บรกิารโดยสาร
เชิงสังคมที่เดินทางกับรถไฟเป็นประจ�า ในปีงบประมาณ 2563 
ฝ่ายบริการโดยสารได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้
บริการบัตรโดยสารรายเดือน ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ เมื่อวันที่ 
19-20 สิงหาคม 2563 และสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู ้
และเพิ่มจ�านวนการใช้บัตรโดยสารรายเดือนให้มากขึ้น

กิจกรรมการตลาดเชิงรกุ (Knock Door) 
ประจำาปีงบฯ 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อด�าเนินการทางการตลาด และการสื่อสารการตลาดเชิงรุก 
ในการรณรงค์เพ่ิมยอดผู ้ใช้บริการ (บัตรโดยสารรายเดือน)  
สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อการรถไฟฯ โดยการส�ารวจ
ศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สถานการณ์
ทางการตลาดของการรถไฟฯ เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์
และจัดท�าแผนงานในอนาคต และการจัดกิจกรรมสัมมนานอก
สถานที่ในรูปแบบสัมมนาเชิงวิชาการ และสันทนาการเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ เสริมสร้างความเข้าใจหารือถึงปัญหาอุปสรรค 
โอกาส และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านปฏบิตัริะหว่างพนกังาน
การรถไฟฯ และผู้ใช้บริการ

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.

Knock Door Proactive Marketing Activity of the 
fiscal year 2020

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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กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป

เปำ้หมำยกำรด�ำเนินกิจกรรม
1. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมรูจั้กสนิค้า/บรกิาร (บตัรโดยสารรายเดอืน) 

และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่การรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
และที่จะด�าเนินการในอนาคต

2. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการให้บรกิารต่าง ๆ 
ของการรถไฟฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันและที่จะด�าเนินการ
ในอนาคต

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ
1. เชิงปรมิาณ ก�าหนดเป้าหมายมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมฯ รวม 2 ครัง้ 

จ�านวน 1,000 คน โดยต้องมีผู้เข้าร่วมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ�านวนเป้าหมายที่ก�าหนด 
• ครั้งที่ 1 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) รวม 800 คน 

แยกเป็นผูต้อบแบบสอบถามผ่าน QR-Code จ�านวน 688 
คน และลงทะเบียนในสมุดเยี่ยมชม จ�านวน 112 คน

• ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ รวม 200 
คน แยกเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ผ่าน QR-Code จ�านวน 
112 คน และลงทะเบียนในสมุดเยี่ยมชม จ�านวน 88 คน

• สรุปผลการด�าเนนิกิจกรรมฯ รวม 2 ครัง้ มเีข้าร่วมกจิกรรมฯ 
จ�านวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้

2. เชิงเวลา ก�าหนดเป้าหมายจัดกจิกรรมการตลาดเชงิรุก (Knock 
Door) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 2 ครั้ง
• สรปุผลการด�าเนนิกจิกรรม สามารถจดักจิกรรมการตลาด

เชิงรุกได้ครบจ�านวน 2 ครั้ง ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

สถำนที่จัดกิจกรรรม
ครั้งที่ 1 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง)
ครั้งที่ 2 ณ สถานีวงเวียนใหญ่

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

Key Performance Indicator

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. 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 

Venue
First activity: At Bangkok Railway Station (Hua Lamphong) 

Second activity: At Wongwian Yai Station 
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รูปแบบและลักษณะกำรจัดกิจกรรม คือ
การจดับูธ นทิรรศการ เพือ่ประชาสมัพนัธ์แนะน�าบรกิาร (บตัรโดยสาร
รายเดอืน) และผลติภัณฑ์ รวมถงึการแจกสือ่สิง่พมิพ์และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผู้สนใจหรือผู้ใช้บริการ 

ระยะเวลำด�ำเนินกำร
จ�านวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563  
ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2563  

ผลที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมและประชาชนทัว่ไป ได้รูจ้กักบัสนิค้า/บรกิาร 

(บัตรโดยสารรายเดือน) และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีการรถไฟฯ 
ด�าเนินการอยูในปัจจุบันและอนาคต

2. ได้ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการให้บรกิาร
ต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ที่มีการด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือได้รับข้อมูลจากการจัดกิจกรรม หากมี
ความสนใจในสินค้า/บริการของการรถไฟฯ และตัดสินใจซื้อ
สินค้า/บริการ จะท�าให้มีผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

4. น�าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ใช้
บรกิารทีไ่ด้รบัมาวเิคราะห์และจดัท�าแผนงานตลาดในอนาคต
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

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.

Period

2 Times: 

First Time: August 19 - 20, 2020  

Second Time: September 23, 2020  

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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รูปภำพกำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 
การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock Door) 
ที่สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 
เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563

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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รูปภำพกำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 2
การจัดกิจกรรมการตลาดเชิงรุก (Knock Door) 
ที่สถานีวงเวียนใหญ่ 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

The Photos 

The 2nd Knock Door Proactive Marketing Activity of the 

Fiscal Year 2020

At Wongwian Yai Station

September 23, 2020
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 การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับ กิจการร่วมค้า ไซโน
เจน-ปิ่นเพชร จ�ากัด ด�าเนินการดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้าก�าลัง 
จ�านวน 8 คัน ตามสัญญาเลขที่ พด.021/2559 เมื่อวันที่  
16 มกราคม 2560 โดยมีก�าหนดให้บริษัทส่งมอบงานภายใน 
360 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รบัมอบรถจากการรถไฟฯ วงเงินรวม
ทั้งสิ้น 100,000,000 บาท 

วัตถุประสงค์
 เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพของขบวนรถโดยสารปรบัอากาศ ลดการใช้

พลงังาน ลดมลภาวะ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ท�าให้การเดนิทาง
ของผู้โดยสารในระยะทางไกลเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย
ยิ่งขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน�้ามันเชื้อเพลิง โดยมีแผน 
จะน�าไปใช้งานร่วมกบัรถโดยสารทีป่รบัปรงุจ�านวน 95 คัน 

การปรบัปรงุและดัดแปลงรถจกัรและล้อเลือ่น

1. โครงกำรดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ำก�ำลัง จ�ำนวน 8 คัน

Locomotive and Rolling Stock Improvement and 
Modification 

1. The Modification Project of Eight Power Cars 

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: 

It is to increase the efficiency of air-conditioned trains, to 

reduce energy consumption, to reduce pollution, to become 

environmentally friendly, to provide better comfort for 

long-distance passenger, and to save fuel cost with the  

intention to be used along with 95 improved passenger trains.  
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ผลกำรด�ำเนินงำน 
 การด�าเนนิการได้แบ่งงานเป็นงวด จ�านวน 4 งวด ผูร้บัจ้าง

ส่งมอบที่ด�าเนินการแล้วเสร็จครบท้ัง 4 งวด โดยงาน 
งวดที่ 1 จ�านวน 1 คัน ส่งมอบในปีงบประมาณ 2561 
งวดที่ 2 และ 3 งวดละ 2 คันรวม 4 คัน ด�าเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ 2562 และงวดที ่ 4 (งวดสดุท้าย)  
ส่งมอบจ�านวน 3 คัน ในวันที่ 23 กันยายน 2562  
คณะกรรมการตรวจรับประชมุพจิารณาตรวจรบังวดสุดท้าย 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

2. โครงกำรซ่อมปรบัปรงุรถจกัรดเีซลไฟฟ้ำ GEA จ�ำนวน  
36 คนั

 ฝ่ายการพัสดรุายงานสรปุผลการวจิารณ์ครัง้ที ่1 เสนอต่อ
ผู้ว่าการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่างการขออนุมตัปิระกาศวจิารณ์ร่าง TOR ครัง้ท่ี 2

3. โครงกำรซ่อมปรบัปรงุรถจกัรดเีซลไฟฟ้ำ HID จ�ำนวน 
21 คนั

 ฝ่ายการพัสดรุายงานสรปุผลการวจิารณ์ร่าง TOR ครัง้ที ่1 
เสนอต่อผู้ว่าการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
น�าร่าง TOR ขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2563-4 กนัยายน 2563 ปัจจบุนัคณะกรรมการร่าง TOR 
ได้จัดท�ารายงานสรุปผลวิจารณ์ร่าง TOR เสนอผู้ว่าการ
รถไฟฯ 

4. โครงกำรซ่อมปรบัปรงุรถดเีซลรำง แดว ูจ�ำนวน 36 คนั
 ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาร่าง Specification  

(ศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จัดส่งร่าง  
Specification ให้ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล พิจารณาร่าง 
TOR เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

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. 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. 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).

294 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



IN
C

RE
AS

E 
RE

VE
N

U
E 

RE
DU

C
E 

 E
XP

EN
SE

S

5. โครงกำรปรับปรุงระบบห้องน�้ำรถปรับอำกำศชั้น 2 เป็น
ระบบสญุญำกำศพร้อมตดิตัง้เครือ่งสขุภณัฑ์ใหม่ จ�ำนวน 
54 คัน

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและล้อเลื่อน สรุปผลการ
พิจารณาการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการพัสดุ
เสนอรายงานผู้ว่าการรถไฟฯ เห็นชอบการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา

6. โครงกำรดัดแปลงรถโดยสำร จ�ำนวน 95 คัน
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานเสนอ

ขอข้อคดิเหน็ผูว่้าการรถไฟฯ หัวข้อพจิารณาด้าน TOR และ
การสรุปผลการพิจารณา, ผู้ว่าการรถไฟฯ บันทึกให้คณะ
อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา พิจารณา TOR เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นัดประชุมสรุปผลการพิจารณา
ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาผลการประกวด
ราคา

7. โครงกำรดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ำก�ำลัง จ�ำนวน 12 คัน
 ผวก. อนมุตัเิหน็ชอบให้เผยแพร่ร่าง TOR เมือ่ 30 มถินุายน 

2563 และก�าหนดขึน้วจิารณ์ วนัที ่13 กรกฎาคม 2563-14 
สงิหาคม 2563 คณะกรรมการฯ ประชมุสรปุผลการวจิารณ์ 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุป
ผลการวิจารณ์ ครั้งที่ 1 เสนอ ผวก. เพื่อเสนอขึ้นวิจารณ์
ครั้งที่ 2 ต่อไป

8. โครงกำรดดัแปลงปรบัปรงุรถ JR Hokkaido จ�ำนวน 10 คนั
 การรถไฟฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด

ราคา และ คณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุเมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 
2562 ประชุม คณะกรรมการร่าง TOR ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2563 เพ่ือพิจารณาข้อวิจารณ์ คร้ังที่ 3  
คณะกรรมการสรุปผล และจัดท�ารายงานเสนอ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการแก้ไขการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน
และราคากลาง เพื่อพิจารณาข้อวิจารณ์ ครั้งที่ 4

5. Toilet System Upgrading Project (Toilet in Air-conditioned 

Second Class Passenger coach to be Vacuum Toilet to-

gether 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. 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. 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. 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.

รายงานประจ�าปี 2563 | การรถไฟแห่งประเทศไทย 295



9. โครงกำรซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรำง JR-Hokkaido 
จ�ำนวน 17 คัน

 ประชุมร่วมระหว่าง ฝ่ายบริการโดยสาร กองการต่าง
ประเทศ และฝ่ายการช่างกล วันที่ 28 มีนาคม 2563 
เรื่องแนวทางการด�าเนินโครงการ โดยให้ฝ่ายบริการ
โดยสารจดัท�าแผนการใช้รถ ว่ามคีวามต้องการหรอืไม่ 
รวมถึงความคุม้ค่าทางการตลาด เพือ่เป็นแนวทางการ
ด�าเนินโครงการฯ ต่อไป

10. ซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบก้ีสัมภำระ (บพห.) 
จ�ำนวน 17 คัน และซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกี้
สัมภำระ (บพห.) จ�ำนวน 10 คัน รวม 27 คัน

 ความคืบหน้าสรุปผลการวิจารณ์ร่าง TOR เรียบร้อย
แล้ว เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 หัวหน้าส�านักงานจัดหา
พัสดุซ่อมบ�ารุง จัดท�ารายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ 
และขออนุมัติการประกวดราคา ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 ปัจจุบัน คณะกรรมการฯ เปิดซองประกวดราคา
แล้ว และคณะกรรมการฯ นัดประชุมเพื่อพิจารณาผล
ทางด้านเทคนิค ในวันที่ 29 กันยายน 2563

11. โครงกำรจัดหำและติดตั้ง ATP รถจักร จ�ำนวน  
57 คัน

 รายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ ขอความเห็นชอบ ร่าง 
TOR วันที่ 7 สิงหาคม 2563 (การวิจารณ์ครั้งที่ 2 ไม่มี
วิจารณ์) และขออนุมัติการประกวดราคา ผวก. 
เห็นชอบ ร่าง TOR และอนุมัติการประกวดราคาแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายการพัสดุด�าเนินการประกวด
ราคา

12. โครงกำรจดัหำและตดิตัง้ ATP รถดเีซลรำง จ�ำนวน 
117 คนั

 ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR (1 มิถุนายน 2563) 
โดยให้จัดท�าร่างขอบเขตงานและราคากลางเพิ่มเติม

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. 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. 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.
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การเพ่ิมขีดความสามารถการขนส่งสนิค้า

1. โครงกำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนเพือ่รกัษำฐำน
ลกูค้ำเก่ำ

 ความคืบหน้าตามแผนงานร้อยละ 99.4 ต�่ากว่า 
แผนงานร้อยละ 0.6 ปรมิาณการขนส่งสนิค้าเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ แต่ในส่วนการตรวจเยีย่ม
ลกูค้าไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามแผนทีก่�าหนดไว้ โดย
เจ้าหน้าทีข่องฝ่ายฯ สามารถออกไปตรวจเยีย่ม/ประชมุ
กบัลูกค้า จ�านวน 48 ครัง้ จาก 37 บริษัท จากแผนงาน
ที่ก�าหนดไว้จ�านวน 52 ครั้ง จาก 44 บริษัท

2. โครงกำรเพิม่ปรมิำณ/จ�ำนวนเท่ียววิง่ระหว่ำง ICD 
ลำดกระบงั กับท่ำเรือแหลมฉบัง

 ความคืบหน้าตามแผนงานร้อยละ 100 โดยปัจจบุนั
มีการเดินรถคอนเทนเนอร์จากไอซดีลีาดกระบงัไปยงั
ท่าเรือแหลมฉบงัสงูสดุวนัละ 22 ขบวน ขบวนละ  
32 บทต. (เฉลีย่วนัละ 16-17 ขบวนบรรทกุ) และ 
ในอนาคตมีแผนจะเพิม่การเดนิรถในวันพุธ-วันศุกร์ 
ไปเป็นวันละ 30 ขบวนบรรทุก

3. บริกำรสนิค้ำมกีำรขนส่งตูสิ้นค้ำ (คอนเทนเนอร์) 
ในเส้นทำงใหม่ จ�ำนวน 2 เส้นทำง ประกอบด้วย
• การขนส่งเมด็พลาสตกิในตูส้นิค้า (คอนเทนเนอร์) 

เส้นทางระหว่างสถานมีาบตาพดุ ถึง สถานีบ้าน
ป่าหวาย โดยเริม่การขนส่งตัง้แต่เดอืนมกราคม 
2563 มปีรมิาณการขนส่งสนิค้า 73,908 ตนั และ
รายได้การขนส่งสนิค้า 11,557,650 บาท (ผลงาน
จริง 8 เดือน (มกราคม 2563-สงิหาคม 2563) 
+ คาดการณ์ 1 เดือน (กนัยายน 2563))

• การขนส ่ง เกลืออุตสาหกรรมในตู ้สินค ้า 
(คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่างสถานบ้ีานกระโดน 
ถึง สถานีมาบตาพุด โดยเริ่มการขนส่งตั้งแต่
เดอืนกรกฎาคม 2563 มปีรมิาณการขนส่งสนิค้า 
27,847 ตัน และรายได้การขนส่งสินค้า 
4,834,220 บาท (ผลงานจรงิ 2 เดอืน (กรกฎาคม 
2563-สงิหาคม 2563) + คาดการณ์ 1 เดอืน 
(กันยายน 2563))

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. 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)

INCREASE FREIGHT TRANSPORT CAPACITY
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ผลการด�าเนินงานการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2563 
(ผลงานจรงิ 11 เดอืน (ตุลาคม 2562-สงิหาคม 2563) + คาดการณ์ 
1 เดือน กันยายน 2563))

ประเภทการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
Type of freight transport Railway

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�้ามันดิบ Crude oil 1,016.07 397,428.44

ผลิตภัณฑ์น�า้มัน 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

รวม Total 11,025.47 1,692,188.89

ประเภทการขนส่งสนิค้าทางรถไฟ

1. คอนเทนเนอร์
 1.1 การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ  

  Landbridge 
• Landbridge สายยาว

การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ 
ต้นทางจากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่าน 
ปาดังเบซาร์ ไปยงัย่านขนส่งสินค้าพหลโยธิน, ICD 
ลาดกระบัง และสถานีมาบตาพุด

• Landbridge สายสั้น
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ 
ต้นทางจากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่าน 

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))

TYPE OF RAIL FREIGHT TRANSPORT

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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ปาดงัเบซาร์ ไปยงัสถานชีมุทางหาดใหญ่, สถานี
ชุมทางทุ่งสง และสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์

 1.2 การขนส่งตูส้นิค้า (คอนเทนเนอร์) ผ่านแดน 
การขนส่งตู้สนิค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่าง
ท่าเรอืแหลมฉบงั ถงึ สถานหีนองคาย(ประเทศไทย) 
ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 (จังหวัด
หนองคาย) ไปยัง CY ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)

 1.3 การขนส่งตูส้นิค้า (คอนเทนเนอร์) สายตะวันออก
การขนส่งตู้สนิค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่าง 
ICD ลาดกระบัง-ท ่าเรือแหลมฉบัง, สถานี
มาบตาพุด-ท่าเรือแหลมฉบัง, สถานีมาบตาพุด-
สถานีบ้านป่าหวาย และสถานีมาบตาพุด-สถานี
บ้านกระโดน

 1.4 การขนส่งตู้สนิค้า (คอนเทนเนอร์) รปูแบบเหมาขบวน
การขนส่งตู ้สินค้า (คอนเทนเนอร์) โดยลูกค้า 
ที่ประสงค์จะท�าการขนส่งไปกับขบวนที่ไม่มีเดิน
ประจ�าเส้นทาง และช�าระค่าระวางเป็นรายขบวน 
ยกตวัอย่างเส้นทางสถานชีมุทางทุง่สง/สถานชีมุทาง
บ้านทุ่งโพธิ์-กันตัง เป็นต้น

 1.5 การขนส่งตูส้นิค้า (คอนเทนเนอร์) ทัว่ไป
การขนส่งตู้สนิค้า (คอนเทนเนอร์) ไปกบัขบวนทีม่ี
การจดัการเดนิรถตามแผนการขนส่งของการรถไฟฯ 
ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่ ขบวน 555/556 ระหว่าง ท่าเรือ
แหลมฉบัง-สถานีหนองคาย, ขบวน 777/778 
ระหว่าง ท่าเรอืแหลมฉบงั-สถานชีมุทางหาดใหญ่, 
เส้นทางระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ-สถานี
แม่น�า้, เส้นทางระหว่างสถานท่ีาเรอืน้อย/ท่ีหยดุรถ
ท่าม่วง/สถานีสระโกสินารายณ์-ICD ลาดกระบัง 
เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์
 2.1 การขนส่งปนูซีเมนต์ถงุ 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด ระหว่างต้นทางสถานี
หินลับ ไปยัง สถานีเชียงรากน้อย, สถานีล�าพูน, 
สถานีหนองขอนกว้าง และสถานีอุบลราชธานี

 2.2 การขนส่งปนูซีเมนต์ผง 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ากัด ระหว่างต้นทางสถานี
หินลับ ไปยังสถานีเชียงรากน้อย, สถานีเปรง, 
สถานหีนองขอนกว้าง, สถานลี�าชี, สถานห้ีวยขยงุ, 
สถานีบึงพระ, สถานีล�าพูน, สถานีนาสาร และ
สถานีควนเนียง

 1.3 Eastern line container transport
Container transport of the route between Lat Krabang  
ICD-Laem Chabang Port, Map Ta Phut Station-Laem Chabang 
Port, Map Ta Phut Station-Ban Pa Wai Station and Map Ta Phut 
Station-Ban Kradon Station

 1.4  Container transport in form of charter train
Container transport that customers wish to transport by 
trains that do not operate regularly in that route and pay 
freight rates for each train individually such as Thung Song 
Junction/Ban Thung Pho Junction to Kantang route.

 1.5 General container transport
Container transport by trains that has arranged operation 
according to transportation plans of  State Railway of  
Thailand in the following routes: Train 555/556 between 
Laem Chabang Port-Nong Khai Station, Train 777/778  
between Laem Chabang Port-Hat Yai Junction, the route 
between Thanon Chira Junction and Mae Nam Station, the 
route between Tha Rua Noi Station/Tha Muang Railway Halt/
Sa Kosi Narai Station and Lat Krabang ICD, etc.

2. Cement products
 2.1 Bagged cement transportation 

TPI Polene (Public) Company Limited between the origin 
station of Hin Lap Station to Chiang Rak Noi Station, Lamphun 
Station, Nong Khon Kwang Station and Ubon Ratchathani 
Station

 2.2 Powdered cement transportation 
TPI Polene (Public) Company Limited between the origin 
station of Hin Lap Station to Chiang Rak Noi Station, Preng 
Station, Nong Khon Kwang Station, Lam Chi Station,  
Huai Khayung Station, Bueng Phra Station, Lamphun Station, 
Na San Station and Khuan Niang Station
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3. ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
 3.1 การขนส่งน�า้มนัดิบ 

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จ�ากัด ระหว่างต้นทาง
สถานบีงึพระ ไปยงัสถานแีม่น�า้, สถานแีหลมฉบงั 
และสถานีมาบตาพุด

 3.2 การขนส่งน�า้มนัท่ัวไป 
• บริษัท ปตท. น�า้มันและการค้าปลีก จ�ากัด 

(มหาชน) ระหว่างต้นทางสถานบ้ีานป๊อกแป๊ก 
ไปยังสถานีเชียงใหม่, สถานีพิษณุโลก และ
สถานีอุบลราชธานี

• บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ระหว่าง
ต้นทางสถานบ้ีานป๊อกแป๊ก ไปยงัสถานขีอนแก่น 
และสถานีนครล�าปาง

• บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ระหว่างต้นทางสถานีบ้านป๊อกแป๊ก 
ไปยังสถานีนครล�าปาง 

 
4. ก๊ำซแอลพีจี
 การขนส่งก๊าซแอลพีจี บริษัท ปตท. น�้ามันและ 

การค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) ระหว่างต้นทางสถานี
บางละมงุ ไปยังสถานนีครสวรรค์ และสถานสี�าราญ

5. สินค้ำอื่นๆ 
• สินค้าทั่วไป หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ 

สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ ได้แก่ 
วัสดุก่อสร้างในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
เป็นต้น

• สินค้าราชการ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ
หน่วยงานภาครฐั สามารถขนส่งหรอืเคลือ่นย้าย
ไปมาได้ ได้แก่ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร เป็นต้น

 

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.
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การเพ่ิมประสทิธิภาพการกู้ภยั

1. โครงกำรปรับปรุงรถปั้นจั่นเดิม หมำยเลข 1

 การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกับ กลุ่มกิจการค้าร่วม 
เอม็.ย.ูเอม็ ด�าเนนิการซ่อมปรบัปรงุดดัแปลงรถโบกีป้ั้นจัน่กล 
หมายเลขที่ 1 จ�านวน 1 คัน ตามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.239/
งทป/63 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสัญญา 
ด�าเนินการปรับปรุง 180 วัน โดยปรับปรุงที่งานรถจักรธนบุรี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบรถจากการรถไฟฯ วงเงินรวมทั้งส้ิน 
14,886,332.20 บาท

วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกราง

ผลกำรด�ำเนินงำน
 ผู้รับจ้างด�าเนินการประกอบและติดตั้ง Hydraulic Motor & 

Brake Unit Set ในเดอืนกรกฎาคม 2563 ด�าเนนิการทดสอบ
ระบบต่าง ๆ ขั้นสุดท้ายของรถปั้นจั่นในเดือนสิงหาคม 2563 
และด�าเนนิการฝึกอบรมการใช้งานให้กบัพนกังานการรถไฟฯ 
ในเดอืนกนัยายน 2563 ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพจิารณาตรวจรบั
ของคณะกรรมการ

Rescue Capability Enhancement

1. Crane No.1 Maintenance Project

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.

Objective: 

To increase rescue capability in the case of derailment

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. โครงกำรจดัหำรถโบกีป้ั้นจัน่ ขนำดยก 
ไม่ต�่ำกว่ำ 80 ตัน จ�ำนวน 3 คัน

 การรถไฟฯ ลงนามในสญัญากบั บริษทั 
จเีนยีส ทราฟิค ซิสเตม็ จ�ากัด ตามสญัญา
เลขที ่พด.002/2563 ลว. 14 กมุภาพันธ์ 
2563 เพือ่จดัหารถโบกีป้ั้นจัน่ ขนาดยก
ไม่ต�า่กว่า 80 ตนั จ�านวน 3 คนั รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 798 ล้านบาท รวมภาษมีลูค่า
เพิ่มแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนิน
การตามสัญญา (ก�าหนดส่งมอบสิ่งของ
ภายใน 550 วัน) คาดว่าจะได้รับรถใน
เดือนกันยายน 2564

3. โครงกำรปรบัปรงุรถป้ันจัน่เดิม 
หมำยเลข 1

 ลงนามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.239/งทป./
63 ลว.14 พฤศจิกายน 2562 ผู้รับจ้าง
ด�าเนินการปรับปรุงรถเสร็จเรียบร้อย
แล้ว รอการตรวจรับ และหัวหน้า
ส�านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ�ารุงจัดท�า 
การตรวจสอบการปรบัลดค่าปรบัเนือ่งจาก
ความล่าช้าจากปัญหา Covid-19

การก่อสร้างโรงซ่อมบำารงุ

1. โครงกำรก่อสร้ำงโรงซ่อมหนกัรถสนิค้ำท่ีย่ำนสถำนคีลองสิบเก้ำ 
จ�ำนวน 1 แห่ง

 เสนอขออนมุตักิารจ้างทีป่รกึษาเพือ่จดัเตรยีมเอกสารประกวด
ราคาและจัดการประกวดราคา (Tender Management : 
TM) และแต่งตัง้คณะกรรมการฯ ด�าเนนิการจ้าง (รองผูว่้าการฯ) 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

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.

Depot Construction 

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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2. โครงกำรสร้ำงโรงรถจกัรแก่งคอย
 ฝ่ายการช่างโยธาจัดท�ารายงานเสนอ คกก. EX.COM 

ประเดน็มผู้ีร้องเรยีน โดย คกก. EX.COM ให้จดัท�าข้อมลู
เพิ่มเติม 
1. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลประเด็นข้อร้องเรียน 
2. จัดท�าตารางเปรียบเทียบ TOR ร่างประกาศ และ 

ร่างเอกสารประกวดราคา กับเอกสารประกวดราคา  
(e-Bidding) 

3. ตรวจสอบผูร้้องเรยีน “กลุม่ประชาชนตรวจสอบทจุรติ
ภาครฐั” ส่งเรื่องให้การรถไฟฯ หรือไม่ 

4. ตรวจสอบผู้ร้องเรยีนดงักล่าว ด�าเนินการตามขัน้ตอน
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

5. ฝ่ายการช่างโยธาหารือร่วมกับส�านักงานอาณาบาล
ตามประเด็นข้อร้องเรียนเป็นสาระส�าคัญ ส่งผลต่อ 
การได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ ซึ่งต่อมา ยธ. จัดท�า
ข้อหารือต่อกรมบัญชีกลางแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 
2563 ประเด็นมีผู ้ร ้องเรียน และกรมบัญชีกลาง 
ตอบกลับ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยให้เป็น
ดุลยพินิจของการรถไฟฯ ฝ่ายการช่างโยธาจึงจัดท�า
รายงานเสนอผู้ว่าการรถไฟฯ และคณะกรรมการ 
รถไฟฯ อนุมัติจ้างต่อไป ปัจจุบันฝ่ายการช่างโยธา 
จัดท�าข้อหารือต่อกรมบัญชีกลาง ประเด็นการยื่น 
ข้อเสนอของกิจการร่วมค้า สามารถยื่นข้อเสนอและ
พิจารณาได้หรือไม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563

3. โครงกำรก่อสร้ำงโรงซ่อมรถจักรศรีรำชำ และอำคำร
ท่ีท�ำกำรหน่วย 10 ลำดกระบงั

 ฝ่ายการช่างกลจัดท�าการเปลี่ยนแปลงแฟ้มงาน งทป.
124/62/00 ย้ายที่ท�าการหน่วย 10 ฉท. น�ามารวมกับ
โครงการโรงซ่อมรถจกัรศรรีาชา เพือ่รวมหน่วยซ่อมและ
หน่วยพนักงานรถจักรเข้าไว้ด้วยกัน และออกประกวด
ราคาในโครงการพร้อมกัน

4. โครงกำรก่อสร้ำงโรงรถโดยสำรประเภทชุดพร้อม
เคร่ืองจกัร บ้ำนพกัพนกังำน ทีส่พุรรณบรุี

 คณะกรรมการเสนอ การรถไฟฯ ประกาศลงวจิารณ์ ร่าง 
TOR เมื่อ สิงหาคม 2563

2. Kaeng Khoi Locomotive Depot Construction Project

Civil Engineer Department submitted a report to an Executive 

Committee informing the a complaint case and the Executive 

Committee ordered SRT to prepare an additional information;

1. Examine and conclude the complaint;

2. Compare the draft announcement,  and the draft bidding  

documents with the bidding documents (e-Bidding); 

3. Verify the complainer “Public Sector Corruption Monitor Group” 

whether they submit the issue to State Railway of Thailand; 

4. Verify the complainer whether they follow Procurement  

Regulations B.E. 2560

5. Civil Engineer Department discussed the complaint with Legal 

Bureau as the main point on advantages and disadvantages. Later 

on the Department sent the discussion letter to the Comptroller 

General’s Department since May 13, 2020 about the complaint. 

The Comptroller General’s Department replied on July 15, 

2020 that the complaint would be under the State Railway 

of Thailand’s discretion. The Civil Engineer Department then  

conducted a report proposing to the Governor of the State Railway  

of Thailand and the Board of Commissioners to further approve 

of the engagement. Currently, the Civil Engineer Department sent 

the discussion letter to the Comptroller General’s Department 

about the joint ventures offer whether the offering can be done 

and considered in August 2020. 

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. 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.
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การจดัหารถจกัรและล้อเลือ่นเพิม่เตมิ

1. โครงกำรจดัหำรถจักรดเีซล จ�ำนวน 50 คนั พร้อมอะไหล่
 การรถไฟฯ ลงนามในสญัญากบักิจการร่วมค้าเอสเอฟอาร์ (เป็น

ร่วมมือกันระหว่างบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และบริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 วงเงินรวม 6,525 ล้านบาท จ่ายเงินงวดแรก 978.75 
ล้านบาท (ร้อยละ 15) ในเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการผลิตรถจักร ฝ่ายการช่างกลนัดประชุมกับผู้ผลิต 
(ผ่าน Zoom Meeting) เรื่องรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อการ
ผลิตรถจักร

2. โครงกำรเช่ำรถจักรดเีซลไฟฟ้ำ จ�ำนวน 50 คนั พร้อมอะไหล่
 ฝ่ายการช่างกล ศึกษารายละเอียดทางด้านเทคนิค ตามความ

ต้องการ การใช้รถจักรดีเซลไฟฟ้า 30 คัน ฝ่ายบริการสินค้า, 
รถจักรดีเซลไฟฟ้า 20 คัน อยู่ในข้ันตอนการพิจารณาความ
สอดคล้องตามแผนแม่บทการติดตั้งระบบการเดินรถด้วย
ระบบไฟฟ้า

3. โครงกำรจดัหำรถดเีซลรำงจ�ำนวน 216 คนัพร้อมอะไหล่
 ฝ่ายการช่างกลได้จัดท�ารายละเอยีดด้านเทคนคิ และสบืราคา

เสนอฝ่ายบริการโดยสารแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริการ
โดยสารจดัท�ารายละเอยีดโครงการน�าเสนอคณะกรรมการ MC 
เพื่อเสนอ คกร. เพื่อขออนุมัติ ต่อไป

Additional Procurement of Locomotives and 
Rolling Stocks

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. 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.
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S4. โครงกำรจัดหำรถดีเซลรำงปรับอำกำศ ส�ำหรับบริกำรเชิง
พำณชิย์ จ�ำนวน 184 คนั พร้อมอะไหล่

 คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติโครงการเมื่อ 16 มกราคม 2563 
ฝ่ายบริการโดยสารจัดท�าข้อมูล ขออนุมัติโครงการฯ เสนอ
กระทรวงคมนาคม ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
โดยจดัซือ้พร้อมกนัไปในคราวเดยีว ด้วยวธิกีารประกวดราคา 
International Bidding วงเงิน 13,505,646 ล้านบาท (ราคา
เฉลีย่คนัละ 77.500 ล้านบาท จ�านวน 184 คนั) โดยการรถไฟ
เป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่าย แหล่งเงนิกู้ และกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค�้าประกัน (16 มกราคม 2563) ฝ่ายบริการโดยสารและ 
ฝ่ายการช่างกล ร่วมจัดท�าข้อมูล น�าเสนอส�านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิหวัข้อ การซือ้รถชนดิ 
Bi-mode ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและน�้ามัน

5. โครงกำรจดัหำรถ บทต. จ�ำนวน 965 คนั พร้อมอะไหล่
 คณะกรรมการรถไฟฯ (วันที่ 19 มีนาคม 2563) เห็นชอบ

โครงการ (ก�าหนดให้ใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อน�ามาประกอบภายในประเทศ) จัดท�ารายงานขออนุมัติ 
โครงการฯ เสนอกระทรวงคมนาคม ส�านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและคณะรฐัมนตรี เพือ่ขออนมุตัิ
งบประมาณต่อไป ปัจจุบัน ส�านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร ขอข้อมลูรายละเอยีดโครงการ แผนการจ่ายเงนิ 
กรอบการใช้วงเงนิ น�าไปใช้ในเส้นทางใด แผนก่อหนีส้าธารณะ 
และการประกอบรถภายในประเทศมกีารตรวจสอบมาตรฐาน
อย่างไร

4. 184 Air-conditioned Diesel Railcars for Commercial  

Service with Spare Parts Procurement Project

Board of Commissioners approved the project on January 

16, 2020. The Passenger Service Department prepared the 

documents to apply the project to Ministry of Transport, the 

Office of the National Economic and Social Development 

Council, and the Cabinet of Thailand to get the budget 

approval and procurement methods at the same time. The 

Method of bidding is International Bidding with the amount 

of Baht 13,505,646 million (184 cars with the average price 

of Baht 77.500 million per car). The State Railway of  

Thailand was responsible for the cost and loan resources 

with Ministry of Finance as a guarantor (Dated on January 

16, 2020). Passenger Service Department and Mechanical 

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. 965 Bogie Container Flat Wagons (BCF) with Spare Parts 

Procurement Project

Board of Commissioners approved (Dated on March 19, 

2020) the project (ordered to use domestic spare parts and 

international spare parts that be assembled in Thailand). 

The report was prepared to apply the project to Ministry of 

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.
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การจ้างท่ีปรกึษา

1. แผนงำนจ้ำงท่ีปรกึษำเพือ่ศกึษำควำมเหมำะสมกำรจดัตัง้
บริษัทเดนิรถ ซ่อมบ�ำรงุรำงและล้อเลือ่น

 การรถไฟฯ ได้ลงนามจ้าง บรษิทั ไพร์มสตรที แอดไวเซอรี ่
(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นท่ีปรกึษาการจดัตัง้บรษิทั เดินรถ 
และบริษัทซ่อมบ�ารุงรางและล้อเลื่อนของการรถไฟฯ  
ตามสัญญาเลขท่ี รฟ.ชก.0205/194/2562 ลงวันที่  
12 ธันวาคม 2562 โดยที่ปรึกษาจะต้องเริ่มงานภายใน
วันที ่2 มกราคม 2563 และจะต้องด�าเนินการตามสญัญานี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 วงเงินรวม 
ทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท โดยค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น 
6 งวด

วตัถปุระสงค์
 เพ่ือศกึษาความเหมาะสมการจดัตัง้บรษิทัลกูตามมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

ผลกำรด�ำเนนิงำน
 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
ระหว่างการจัดงานสัมมนาสร้างการมส่ีวนร่วม ผูบ้รหิาร 
พนกังาน และลูกจ้าง ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค

Consultant Hiring

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.  

Objective: 

To study the suitability to establish subsidiaries as per Cabinet 

resolution on December 27, 2016

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. แผนงำนจ้ำงทีป่รกึษำเพือ่ศกึษำควำมเหมำะสมงำนซ่อมบ�ำรงุ
รถจกัรและล้อเล่ือน ออกแบบรำยละเอียด (Detailed Design) 
โรงงำนมกักะสนัแห่งใหม่ และจดัท�ำเอกสำรประกวดรำคำ 
พร้อมแผนกำรรือ้ย้ำย

 1 มิถุนายน 2563 จัดท�าเอกสารเสนอการรถไฟฯ พิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีคัดเลือกตาม มติที่ประชุม 
คกก. และให้ใช้วิธีการประกวดราคาด้วย International 
Bidding ต่อมาคณะกรรมการฯ ประชุมร่าง TOR ว่าจ้าง 
ที่ปรึกษาและก�าหนดราคากลางวันท่ี 9 กันยายน 2563  
เพือ่พิจารณาสรปุผลการประชมุ พจิารณาวธิกีารประกวดราคา
โดยการคัดเลือกเพื่อเร่งด�าเนินงานให้ทันก�าหนดการส่งมอบ
พื้นที่ ECC

2. the Feasibility Study on Locomotives and Rolling Stocks 

Maintenance, Detailed Design of the New Makkasan 

Workshop, and Preparation of Bidding Documents  

Including Dismantling Plan.

On June 1, 2020, a document was prepared to propose the 

State Railway of Thailand to consider the cancellation of 

the bidding by a selection method according to the meeting 

resolution of the Committee, and also requested to use the 

bidding method of International Bidding instead. Later on, the 

draft TOR and focal price for hiring a consultant Committee 

held a meeting on September 9, 2020 to consider a meeting 

conclusion and the bidding by a selection method to speed 

up the project to be completed in time of the scheduled 

delivery of the ECC area.
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เหตุการณ์ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ 2563
2020 SRT NEWS

  1 ตุลาคม 2562 | October 1, 2019

จติอาสาสมัพนัธ์ ให้การต้อนรบั ณ สวพ.
FM91 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ

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 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของ
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 
43 ปี โดยมี นายสุระชัย เอ่ียมวชิรสกุล  
ผูอ้�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
(ขสมก.) พร้อมคณะผูบ้รหิาร ให้การต้อนรับ 
ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ถนนวัฒนธรรม กรุงเทพฯ และร่วม 
แสดงความยินดี สวพ.FM91 ครบรอบ  
26 ปี โดยมี นางจิตต์ผ่องใส ศรีวังพล  
ผู ้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ 

office on Wattanatham road, Bangkok. 
Then, SRT team have also taken the 
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.

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ที่
สถานลีพบรุ ีประตสููอ่ารยธรรม ศลิปกรรม
หลายสมัย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สถานีรถไฟให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 

และการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวภายใน 
จงัหวดั โดยม ีนายฐากรู อนิทรชม ผู้อ�านวย
การฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟฯ   
เป็นประธานในพิธี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น รวมถึงเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอิน
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และ
เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

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  
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  3 ตุลาคม 2562 | October 3, 2019

  4 ตุลาคม 2562 | October 4, 2019

การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยนิด ีส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกจิ ครบรอบ 17 ปี โดยมีนางลดัดา ละออกลุ ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายการเงนิและการบญัช ี เป็นผูแ้ทนการรถไฟฯ เข้าอวยพร โดยม ี
นายประภาศ คงเอียด ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร ช้ัน 11 
อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Mrs. Ladda Laorkul, Director, Finance and Accounting  

Department, the State Railway of Thailand (SRT),  

congratulatedthe State Enterprise Policy Office (SEPO), 

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีบุรีรัมย์ เพื่อให้
สถานรีถไฟเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูท้างด้านสถาปัตยกรรม ประวตัศิาสตร์
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 communi-

ty, and was promoted under the concept of a World Sports City, 

according to the government’s policy.  

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.

on the occasion of SEPO’s 17th anniversaryof the SEPO 

establisment, which have been welcomed by Mr. Prapas 

Kong-Ied, Director General of the State Enterprise Policy 

Office (SEPO) at Kaew Wichian Meeting Room on 11th 

floor, Small and Medium Enterprise Development Bank 

of Thailand Building, Bangkok. 
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  6 ตลุาคม 2562 | October 6, 2019

หอภาพยนตร ์  ประกาศขึ้นทะเบียน
ภาพยนตร์ เรือ่งการเสดจ็เลยีบเมอืงเหนอื 
ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM 
และภาพยนตร์เรื่อง ชมสยาม See Siam 
ซึ่งถ่ายท�าโดยกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว 
กรมรถไฟหลวง ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
ภาพยนตร์ของชาติ ครั้งท่ี 9 ประจ�าปี 
พ.ศ. 2562 เนือ่งในวนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์ไทย 

ณ โรงภาพยนต์ศรศีาลายา จงัหวดันครปฐม  
โดยมนีายอทิธิพล คุณปล้ืม รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงวัฒนธรรม ลงนามประกาศ
รับรองการขึ้นทะเบียน พร้อมนางสาว
ชณัญพัชร์ จารุพรธนาพัฒน์ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนการรถไฟฯ  
สื่อมวลชน และแขกผู ้มีเกียรติเข้าร่วม
ในพิธี

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.   

นายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจจุดให้บริการ
รถรับส่งประชาชนและนักท่องเท่ียว City Transfer จากสถานีรถไฟบุรีรัมย์  
ถงึบรีุรมัย์นวิคาสเซลิ รบัส่งประชาชนและนกัท่องเทีย่วชมงาน Moto GP 2019 
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายฐากูร อินทรชม 
ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 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.
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การรถไฟฯ เป ิดจองตั๋วขบวนรถจักร 
ไอน�้า วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เส้นทาง 
กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ โดยนายเอกรัช 
ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากองโฆษณาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว รักษาการแทน 
ผูอ้�านวยการศูนย์ประชาสมัพนัธ์ การรถไฟฯ 
กล่าวว่า เนือ่งในวนัที ่23 ตลุาคม ของทุกปี 
ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 หรือ “วันปิยมหาราช” การรถไฟฯ 
ได้จดักจิกรรมเพือ่แสดงออกถงึความจงรกั
ภกัด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรง
พระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชน
ชาวไทย

The ticket for the special trip on its 

steam locomotive from Bangkok to 

Ayutthaya on King Chulalongkorn  

การรถไฟฯ จดัขบวนรถพเิศษนัง่รถไฟลอยน�า้ต้อนรบัฤดกูาลท่องเทีย่ว เส้นทาง 
กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 
2562-มกราคม 2563 และจดัให้บรกิารตูโ้ดยสารพเิศษจดัเฉพาะเช่าเหมาคนั  
ส�าหรับนักท่องเท่ียวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ เร่ิมเปิดจ�าหน่ายตั๋ว 
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.

Memorial Day, October 23 is available for the public to purchase. Mr. Eakkaruch 

Sreearayunpong, Chief, Advertises Division and Acting chief, Public Relations 

Center, said that the date of October 23 of every year is King Chulalongkorn (or 

Piyamaharaj) day. It is the Memorial Day for the passing of King Chulalongkorn, 

otherwise known as King Rama V. Therefore, SRT held this event to commemorate 

the King Chulalongkorn as the first railways were built in Thailand during his reign.
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  9 ตุลาคม 2562 | October 9, 2019

  11 ตุลาคม 2562 | October 11, 2019

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

เจ้าหน้าทีศ่นูย์ประชาสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดีส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ครบรอบ 17 ปี โดยมี นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์  

รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ส�านักงาน
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  

Mrs. Wilairat Sirisoponsilp, Deputy Director General at 

Lobby on 1st floor, OTP’s head office on Petchaburi Road, 

Ratchathewi, Bangkok.

Mr.Thana Jaikla, Divisional Engineer, 

Bangkok Permanent Way Maintenance 

Division, the representative of The 

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, 

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีชุมพรให้เป็นประตูสู่ทะเลใต้ 
เพ่ือส่งเสริมให้สถานีรถไฟเป็นจุดเช็คอิน และศูนย์กลางแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมของชุมชน โดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ  
การรถไฟฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมการ วัฒนปาน นายสถานีชุมพร  
ตลอดจนคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานการรถไฟฯ และน้อง ๆ นักเรียน
โรงเรยีนสะอาดเผดมิวทิยา และโรงเรยีนสหศึกษา เข้าร่วมในกจิกรรมครัง้นีก้ว่า 250 คน

Department of Rural Roads at DRR’s 

head office on Phaholyothin Road, 

Bangkhen, Bangkok.
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  13 ตุลาคม 2562 | October 13, 2019

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผูว่้าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ตามทีก่ารรถไฟฯ  
ได้ร่วมพิธีส่งรถไฟฟ้า 2 ขบวนแรก ใน
โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสาย
สีแดง ขึ้นเรือจากประเทศญ่ีปุ ่นมายัง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

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 

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.

ที่ผ่านมา และขบวนรถดังกล่าวได้เดินทาง
มาถงึประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor 

of the Property Management Business 

Cluster and Acting Governor of the 

SRT, who joined the “The First Two-

Train Shipment Ceremony for Bangkok 

Red Line Project” to deliver trains 

from Japan on September 25, 2020, 

informed that the trains had already 

arrived in Thailand at Laem Chabang 

Port, Sriracha, Chonburi. 
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การรถไฟฯ บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่ี
สถานีกรุงเทพ เพื่อช่วยดูแลกลุ่มคนไร้บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยมกีารเข้าไปคดักรองประวตั ิสอบถามปัญหา และความต้องการ
ช่วยเหลอืจากคนไร้บ้าน เพือ่น�าไปสูก่ารจดัหาแนวทางความช่วยเหลอื
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. 

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้ากอง
โฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษา
การแทนผู้อ�านวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
การรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้รับการ
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จากส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 

  18 ตุลาคม 2562 | October 18, 2019

  21 ตุลาคม 2562 | October 21, 2019

(ป.ป.ช.) จ�านวน 86.83 คะแนน อยู่ใน 
ระดบัคะแนนสูง 2 ปีตดิต่อกนั จากหน่วยงาน 
ภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วม
การประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, 

Advertises Division and Acting chief, 

Public Relations Center, revealed 

that the Office of the National  

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 

2 consecutive years, which NACC  

announced the transparency report  

for 8,299 government organizations. 
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เจ ้าหน ้าที่ศูนย ์ประชาสัมพันธ ์  เป ็น 
ผู ้แทนการรถไฟฯ ร ่วมอวยพรแสดง 
ความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้า 
กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รักษาการแทนผูอ้�านวยการศนูย์ประชาสมัพนัธ์ 
การรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ เตรียม
จัดพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรกน�าเข้าจาก
ประเทศญี่ปุ่นในโครงการระบบรถไฟฟ้า
ชานเมอืงสายสแีดง ในวนัที ่1 พฤศจกิายน  
2562 ณ โรงซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้าสายสแีดง  
โดยมีนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 
และม ีนายชโิระ ซะโดะชมิะ เอกอัครราชทตู 
ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย ร่วมแสดงความ
ยินดี

รอบ 58 ปี โดยมีนางพิชญา เมืองเนาว์  
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนาย
ชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อ�านวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ 

อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสมัพนัธ์ เขตพญาไท กรงุเทพฯ

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.

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.
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การรถไฟฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ท�าความสะอาดบรเิวณสถานีกรงุเทพ พ้ืนที่
สองข้างทางรถไฟถวายเป็นพระราชกุศล  
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาล

  23 ตุลาคม 2562 | October 23, 2019

  24 ตุลาคม 2562 | October 24, 2019

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา
ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- 
อู่ตะเภา) ระหว่างการรถไฟฯ โดย นาย
วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการ
บริหารทรัพย์สิน รักษาการในต�าแหน่ง 
ผูว่้าการรถไฟฯ และบรษิทั รถไฟความเรว็สงู 

ที่ 5 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และในวัน 
เดียวกัน การรถไฟฯ ร่วมกับกองทัพบก  
จัดกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดที่
สถานสีามเสน ชุมทางบางซือ่ บางเขน หลกัสี่ 
ดอนเมือง โดยมีก�าลังพลและประชาชน 
จิตอาสา เข้าร่วมท�ากิจกรรมในครั้งนี้

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. 

316 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



20
20

 S
R

T 
N

EW
S

  27 ตุลาคม 2562 | October 27, 2019

การรถไฟฯ ด�าเนินการติดตั้งนาฬิกาประจ�าสถานีกลางบางซื่อ  
ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ โดยบนหน้าปัดมีเลข ๙ เพียงเลขเดียว 
เพือ่เป็นการน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยน�าชิ้นส่วนมาประกอบและติดตั้ง 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. 

สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ากัด และพิธีลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสาม
สนามบิน ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะ
ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

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. 
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นายจริตุม์ วศิาลจติร อธบิดกีรมการขนส่ง
ทางบก ประธานคณะกรรมการรถไฟฯ 
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ว่าการรถไฟ
อาเซียน ครั้งที่ 41 เพ่ือร่วมกันพัฒนา 
ศักยภาพของรถไฟในภูมิภาคอาเซียน  
โดยม ีนายเยฟกนิ ี โทมคินิ เอกอคัรราชทตู
สหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย  
ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหาร 
รวมทัง้เจ้าหน้าทีก่ารรถไฟจากประเทศต่าง ๆ  
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม รวมถึง
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตลอดจนสื่อมวลชน 
เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ณ โรงแรมเซ็น
ทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

  29 ตุลาคม 2562 | October 29, 2019

The 41st ASEAN Rai lway CEOs’  

Conference was presided over by Mr. 

Chirute Visalachitra, Director Gen-

eral, 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, 

Laos, Malaysia, Myanmar and Vietnam, 

including the representatives of SRT 

and MOT, and media at Centara Grand 

at Central Plaza Ladprao.
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  1 พฤศจกิายน 2562 | November 1, 2019

การรถไฟฯ ร ่ วมกับ  การท ่อง เที่ ยว 
แห่งประเทศไทย (ททท.) และสถานโีทรทศัน์
ไทยพีบีเอส แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  
ขึ้นรถไฟไปกับไทยพีบี เอส Creative 
Train(ing) Space โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ื อร ่ วมอนุ รั กษ ์ ศิ ลปวัฒนธรรม เชิ ง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ผ่านการสร้าง
การมีส ่วนร่วมของชุมชนแต่ละท้องถ่ิน  
โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  
รองผู ้ว ่าการกลุ ่มธุรกิจการซ ่อมบ�ารุง 
รถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟฯ พร้อมด้วย 
นายบุญส่ง คุ ้มบุญ ผู ้อ�านวยการฝ ่าย 
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และนางสาว
จริวรรณ วงศ์สดุาลกัษณ์ ผูอ้�านวยการส�านกั
สือ่สารและภาคสีมัพนัธ์ องค์การกระจายเสยีง
และแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย ร่วม
กนัแถลงข่าวเปิดโครงการ ณ สถานกีรงุเทพ 
(หัวล�าโพง)

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  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธีต้อนรับรถไฟฟ้าชุดแรก โครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยมี นายชิโร ซะโดะชิมะ 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และ นางคัทซึระ  
มิยาซากิ ผู้อ�านวยการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย และคณะผูบ้ริหารกจิการค้าร่วม 
เอม็เอชเอสซ ี(MHSC) และผู้บรหิารกระทรวงคมนาคม ผูบ้รหิาร
การรถไฟฯ  และสือ่มวลชน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปฏบิัติการ
หลัก ศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟชานเมือง โครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง)

Preutthipan, Deputy Governor of  

Locomot ive and Rol l ing 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). 
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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 Representat ive 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 จัดงาน “Change to  
the Future Season 2” ครั้งที่  1  
ร่วมแลกเปลี่ยนอนาคตรถไฟไทย โดยมี 
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง 
ผู ้ว ่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดงาน  
และบรรยายภายในงาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 

โรงแรมแกรนด์เซาเทร์ินทุ่งสง อ�าเภอทุง่สง 
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 

ceremony was presided over by Mr. 

Voravuth Mala, Deputy Governor of 

the Property Management Business 

Cluster and Acting Governor of the  

SRT at Grand Bal l room, Grand  

Southern Hotel, Thung Song, Nakhon 

Si Thammarat.
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  8 พฤศจิกายน 2562 | November 8, 2019

  18 พฤศจกิายน 2562 | November 18, 2019

นายวรวุฒิ มาลา รองผู ้ว ่าการกลุ ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
รักษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีถวายผ้า 
พระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ ้างการรถไฟฯ เข ้าร ่วมพิธี  ณ วัดเทพธิดาราม  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี ณ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 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. 

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. 
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นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วย
ผูว่้าการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะ ร่วมพธิ ี
เปิดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟ
ปลอดภยัทกุเส้นทาง ณ บรเิวณซุ้มเครือ่งก้ัน
ถนนเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อ
รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การใช้ทางตัดเสมอระดับทางอย่างถูกต้อง 

  26 พฤศจกิายน 2562 | November 26, 2019

  27 พฤศจิกายน 2562 | November 27, 2019

ตาม พรบ. จราจรทางบก 2522 ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ พร้อมทั้ง
เยีย่มชมแปลงผกับรเิวณซุม้เครือ่งกัน้ถนน 
ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม 
พืชผักกินได้ ประจ�าปี 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.

นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี กรมท่าอากาศยาน ครบรอบ  
86 ปี โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่า
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 โดยม ีนายสุชาต ิชลศกัดิพ์พิฒัน์  
ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ 
ณ กทพ. ส�านักงานใหญ่ 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 โดยม ีนายเสน่ห์ ห้องสวุรรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ 
ให้การต้อนรับ ณ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ�ากัด 
(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

  5 ธันวาคม 2562 | December 5, 2019

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้า
ส� านักงานผู ้ ว ่ าการ รักษาการแทน  
ผูอ้�านวยการศนูย์ประชาสมัพนัธ์ การรถไฟฯ  
เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมออกร้าน
จ�าหน่ายตัว๋โดยสารเพือ่ให้บรกิารประชาชน 
ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2562 ระหว ่างวันที่  5-14 
ธันวาคม 2562 บริเวณบูธหมายเลข  
CC-12 ของกระทรวงคมนาคม โซน
นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่ง
ปัน” ณ ท้องสนามหลวง และมอบของ 
ที่ระลึกจากการรถไฟฯ แสตมป์ที่ระลึก 
100 ปี สถานีกรุงเทพ วันละ 100 ชุด

นายวีระยุทธ์ โพธิ์ใหญ่ วิศวกรก�ากับการ 
กองบ�ารุงทางเขตฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย 
พนกังานการรถไฟฯ ร่วมพธิถีวายพานพุม่ 
ดอกไม้ และพธิถีวายบงัคมเนือ่งในวนัคล้าย
วนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 

Ms. Monthakarn Sr iwilas, 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. 

ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2562  
ณ ท้องสนามหลวง

Mr. Werayutdh Phoyai, Divisional Engineer, 

Chachoeng Sao Permanent Way 

Maintenance Division and SRT staff 

participated in placing trays of flowers 

and paying the respects in front of 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

the Great (IX)’s image on December 5, 

which is also the National Day, the 

National Father’s Day and the birthday 

of the late King at Sanam Luang. 
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  9 ธันวาคม 2562 | December 9, 2019

  19 ธันวาคม 2562 | December 19, 2019

ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รอง
ผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักร
และล้อเลื่อน การรถไฟฯ ร่วมงานวัน 
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจรติ” โดยมพีลเอกประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Asst. Prof. Dr. Siripong Preutthipan, 

Deputy Governor of Locomotive and 

Rolling Stock Business Cluster attended 

the event on the International Anti- 

Corruption Day 2019 under the concept 

“Zero Tolerance, Thais will not tolerate 

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.  

การรถไฟฯ ได้รบัการช�าระค่าผลประโยชน์
ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้า
บรเิวณสามเหลีย่มย่านพหลโยธนิประจ�าปี  
19 ธนัวาคม 2562-18 ธันวาคม 2563 จาก 
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ�ากัด  
เป็นเงิน 1,099 ล้านบาท โดยมีผศ.(พิเศษ)
ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ ์  รองผู ้ว ่าการ 
กลุ ่มธุรกิจการซ ่อมบ�ารุงรถจักรและ 
ล้อเลือ่น การรถไฟฯ เป็นผูแ้ทนการรถไฟฯ 
รับมอบการช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทน
การใช ้ประโยชน ์ศูนย ์การค ้าบริ เวณ
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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การรถไฟฯ จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการ
จ้างพัฒนาระบบการจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร 
และส�ารองที่นั่ง (D–Ticket) ระหว่าง 
การรถไฟฯ โดยนายวรวุฒิ มาลา รอง
ผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
รักษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ กับ 
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) โดยนายอภิชยั นิมจริวฒัน์ 

  23 ธันวาคม 2562 | December 23, 2019

การรถไฟฯ ขานรับนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ 
ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ขององค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ 
ACT ซึง่เป็นความรเิริม่สร้างสรรค์ ช่วยลด
โอกาสของการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ 
โดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตาม
ประเพณ ีและสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิอง
องค์การสหประชาชาต ิเพือ่สร้างมาตรฐาน
ทีด่แีละโปร่งใสให้กับหน่วยงานให้ทดัเทยีม
กับนานาอารยประเทศต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย 
และการตลาด ร ่วมลงนามในสัญญา  
พร้อมผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็น
สักขีพยาน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชัน้ 3  
ตกึบญัชาการรถไฟ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ

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. 

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.  
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นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู ้ว ่าการรถไฟฯ พร ้อมด้วยผู ้บริหาร
และพนักงานรถไฟฯ เข้าร่วมรับรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประเภท
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้าน
การยกระดับการบริหารจัดการองค์กร  
(โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง บริษัท ปตท. 
จ�ากดั (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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การรถไฟฯ จัดพิธีลงนามสัญญาจ้าง 
โครงการจัดหาและติดต้ังระบบอาณัต ิ
สญัญาณและโทรคมนาคม ในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ�านวน 2 สัญญา 
โดยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่ม
ธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ 
ในต�าแหน่งผูว่้าการรถไฟฯ กบั กจิการร่วมค้า
ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีการประกวด
ราคานานาชาติ ประกอบด้วย โครงการ
จดัหาและตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณและ 
โทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ (สัญญาที่ 2) ลงนาม
กับกิจการร่วมค้า บีที-ยูเอ็น และโครงการ
จดัหาและตดิตัง้ระบบอาณตัสิญัญาณและ
โทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ (สญัญา 3) 
ลงนามกบักจิการร่วมค้า The Consortium 
of Italian-Thai Development Public  
Company Limited and LSIS Co., Ltd., 
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึก
บญัชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

The State Rai lway of Thai land 

(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 

  24 ธันวาคม 2562 | December 24, 2019

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 Italian- 

Thai Development Public Company 

Limited and LSIS Co., Ltd. at the 

meeting room, Railway Headquarter 

Building, Pathumwan, Bangkok. 
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การรถไฟฯ เตรียมพร้อมรองรับผู้โดยสาร
เดินทางกลับภูมิล�าเนาในเทศกาลปีใหม่ 
2563 เน้นความปลอดภัยในการเดินทาง 
ของประชาชน โดยจัดขบวนรถปกติ  
244 ขบวน รถเสริมอีก 8 ขบวน สามารถ
จัดส่งผู้โดยสารกว่า 100,000 คนต่อวัน  
ให้เดินทางถึงท่ีหมายได้อย่างสวัสดิภาพ 
ไม่มีผู ้โดยสารตกค้าง และจัดตั้งศูนย์

  27 ธันวาคม 2562 | December 27, 2019

ปลอดภัยในส ่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ  
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ของผู้โดยสารตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงคมนาคม

The State Railway of Thailand (SRT) 

provided 244 trains and added 8 

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 

to the Ministry of Transport’s policy. 

การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ารวจ 
รถไฟ มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย 
รณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ  
และภาคเอกชน จับมือรณรงค ์ เพิ่ม
ความปลอดภัยส ่งประชาชนเดินทาง
กลับภูมิล�าเนาอย่างปลอดภัย ที่สถานี
กรงุเทพ (หวัล�าโพง) ภายใต้ชือ่งาน “ปีใหม่ 
ปลอดภัย เมาไม่ขับ โดยมีนายศักดิ์สยาม 
ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดกจิกรรมในครัง้นี้

The State Railway of Thailand in  

collaboration with Railway Police  

Division, Don’t Drive Drunk Foundation 

and network partners from government 

and private sectors launched the 

event under the concept, “Safety New 

Year – Drink Don’t Drive” in order to  

encourage people to be aware of safety 

while travelling back to hometown.  

The event was presided over by  

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of 

Transport, at Bangkok Railway Station. 
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การรถไฟฯ รายงานสรุปจ� านวน 
ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 มีจ�านวนทั้งสิ้น 
104,315 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก  
57,429 คน ผูโ้ดยสารขาเข้า 46,886 คน 
และผู้โดยสารขบวนรถเสริมพิเศษอีก 
2,709 คน ส�าหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสาร
เดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มี
จ�านวน 32,592 คน รองลงมาคือ  
สายตะวันออกเฉียงเหนือ 29,283 คน  
สายเหนือ 21,204 คน สายตะวันออก 
12,418 คน และสายแม่กลอง 11,427 คน

การรถไฟฯ จัดพิธีลงนามสัญญาจ ้าง
ก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงนครปฐม-
ชุมพร (สัญญา 1) ระหว่างการรถไฟฯ กับ 
กจิการร่วมค้า China Railway Signalling 

& Communication(CRSC) ซึง่เป็นผู้ชนะ
การเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคา
นานาชาติ ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 2 โรงแรม 
แชงกร-ีลา 89 ซอยวดัสวนพลู แขวงบางรกั 
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

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. 
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การรถไฟฯ รายงานตัว เลขจ� านวน 
ผู ้โดยสารที่เดินทางในวันที่สองของการ
เสริมขบวนรถช่วงเทศกาลปีใหม่ยังคง
คึกคัก มีผู ้ โดยสารที่ใช ้บริการในวันที่  
28 ธันวาคม 2562 จ� านวนทั้ งสิ้ น  
104,093 คน ส�าหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสาร
เดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ มี 
ผู ้โดยสารเดินทางจ�านวน 33,458 คน  
รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

  29 ธันวาคม 2562 | December 29, 2019

  31 ธันวาคม 2562 | December 31, 2019

การรถไฟฯ ร่วมรณรงค์ “ปีใหม่ ปลอดภัย 
เมาไม่ขับ” เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ 
เกิดอุบัติเหตุ ฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย 
เมาไม่ขบั กลบัด้วยรถสาธารณะ 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.

26 , 687  สาย เหนื อ  19 , 083  คน  
สายตะวันออก 13,356 คน และสาย 
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 passen-

gers travelled on December 28, 2019. 

The report also showed that The 

Southern Line is the most popular 

route with 33,458 passengers ,  

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. 
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  1 มกราคม 2563 | January 1, 2020

  6 มกราคม 2563 | January 6, 2020

การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมในการรับมือผู้โดยสารในเที่ยว
กลับเข้ากรุงเทพ และได้เพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร  
ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จ�านวน 3 ขบวน และวันที่ 2 มกราคม 
2563 จ�านวน 1 ขบวน รวม 4 ขบวน ขบวน ในเส้นทาง  
ศิลาอาสน์-กรุงเทพ อุบลราชธานี-กรุงเทพ อุดรธานี-กรุงเทพ 
และเชียงใหม่-กรุงเทพ รวมกับขบวนรถที่มีเดินประจ�า 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 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผูว่้าการรถไฟฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารการรถไฟฯ 
ร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสวนัขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2563 และ
สักการะพระพุทธคมนาคมบพิธ พระภูมิ
ชัยมงคล โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น

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. 

ประธาน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม
กระทรวงคมนาคม

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 

ceremony by offering alms to monks 

on the occasion of the New Year 

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. 
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  11 มกราคม 2563 | January 11, 2020

การรถไฟฯ เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ สูงสุด 
90 วันก่อนการเดินทาง ส�าหรับขบวนรถโดยสารประจ�าทุกชั้น 
ที่น่ัง พร้อมพ่วงตู้โดยสารน่ังและนอนปรับอากาศช้ัน 2 และ 
ชั้น 3 รองรับการเดินทางของผู้โดยสารเพ่ิมเติม 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. 

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 “รฟท. สานฝันวันเด็ก” 
โดยมี นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย  
ผูช่้วยผูว่้าการด้านบรหิาร ในฐานะประธาน
คณะท�างานเพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม การรถไฟฯ พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าทีก่ารรถไฟฯ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจกัร 9 
ต�าบลกืด้ช้าง อ�าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่

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.  

Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, Assistant Governor of Management and CSR 

project leader, and also joined by SRT staff at Lion Mahajak 9 Border Patrol Police 

School, Kuedchang, Mae Tang, Chiang Mai. 
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นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วย
ผู้ว่าการด้านบริหาร ประธานคณะท�างาน
เพื่อด�าเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของการรถไฟฯ ร่วมพิธีเป ิด
กจิกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภยั
ทุกเส้นทาง ณ ทางตัดเสมอระดับทาง
รถไฟสถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

  13 มกราคม 2563 | January 13, 2020

  14 มกราคม 2563 | January 14, 2020

เจ้าหน้าท่ีการรถไฟฯ ให้การต้อนรับคณะ
อาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสยามสามไตร 
เดินทางมาทัศนศึกษาท่ีสถานีกรุงเทพ 
(หัวล�าโพง) เพ่ือเรียนรู้ประวัติความเป็น
มาของการรถไฟฯ ในโอกาสน้ีได้พาน้อง ๆ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ห้องจ�าหน่ายตั๋ว

เพือ่รณรงค์สร้างความรูค้วามเข้าใจในการ
ใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต ์
ให้กบันกัเรยีน ประชาชนในชมุชน พร้อมทัง้
เยีย่มชมแปลงผกับรเิวณซุม้เครือ่งกัน้ถนน 
ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม 
พืชผักกินได้ ประจ�าปี 2563

Miss. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, 

Assistant Governor of Management and 

CSR project leader launched ‘1+1=0 

Rod Fai Plod Phai Tuk Sen Tang’ cam-

paign at Chiang Mai railway station’s 

level crossing in order to educate 

students and people in the use of rail-

way-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”. 

โดยสาร และเปิดโอกาสให้ได้ลองซ้ือตั๋ว
โดยสารรถไฟด้วยตนเอง

The representatives of the State 

Railway of Thailand welcomed Siam 

Sam Trai school’s teachers and Grade 

2 students for a field trip at Bangkok 

Railway Station (Hua Lamphong) to 

educate the SRT history and took 

them to visit the museum, ticket 

center and provided them a chance 

to buy train tickets themselves.
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  15 มกราคม 2563 | January 15, 2020

  20 มกราคม 2563 | January 20, 2020

นางสาวชัชชนก แสงมุข หั วหน ้ ากองประชาสัมพันธ ์  
ศูนย ์ประชาสัมพันธ ์ เป ็นผู ้แทนการรถไฟฯ ร ่วมอวยพร 
แสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิไทยพีบีเอส 
เพื่อใช้ในสาธารณกุศล ในโอกาสองค์การกระจายเสียงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเีอส) ก้าวสูปี่ที ่ 13 โดยม ีรศ.ดร. วลิาสนิ ีพพิธิกลุ ผูอ้�านวย
การ ส.ส.ท. ให้การต้อนรับ ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคาร 
ศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ส�านักงานใหญ่)  
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  

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
รักษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวชี้แจงว่า ตามที่มีข่าว
ในเว็บไซต์ส�านักข่าวญ่ีปุ่น น�าเสนอข่าวการให้บริการของสถานี
กรุงเทพ (หัวล�าโพง) จะถูกปิดลง เนื่องจากสถานีกลางบางซ่ือ 
จะเปิดให้บรกิารในปี 2564 นัน้ ในช่วงแรกของการเปิดให้บรกิาร
สถานกีลาง   บางซือ่ การรถไฟฯ จะยงัไม่ย้ายขบวนรถไฟทางไกล 
และขบวนรถชานเมืองที่ออกจากสถานีกรุงเทพ ไปสถานีกลาง
บางซือ่ทัง้หมด ทัง้นี ้หากท�าการเปิดสถานกีลางบางซือ่แล้ว สถานี
กรุงเทพ (หัวล�าโพง) ยังคงเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชน
เหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่จะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีกรุงเทพน้อยลง 

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.  

และพฒันาพืน้ทีบ่างส่วนเป็นพิพธิภัณฑ์การเรยีนรูข้องประชาชน
ด้านประวัติศาสตร์ของการรถไฟฯ ต่อไป

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

  30 มกราคม 2563 | January 30, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู ้ว ่าการรถไฟฯ กล่าวว่า การรถไฟฯ 
ได้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฏิบัติ
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
สายพันธุ ์โคโรนา เพื่อสร้างความม่ันใจ 
ความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชนผูใ้ช้บริการตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคม นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ 
ได้มอบหมายนโยบายให้กับการรถไฟฯ 
ทั้ งนี้  ได ้ก�าชับสถานีทุกแห ่งเข ้มงวด 
ในการด�าเนินงานตามมาตรการตามที่
ก�าหนดไว้ 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง 
ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 
การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการรถไฟ โดยได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีส่ถานรีถไฟทกุแห่ง เพิม่มาตรการ
ความเข้มงวดการท�าความสะอาดภายใน
บริเวณสถานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานี
กรงุเทพ (หวัล�าโพง) ซึง่เป็นสถานหีลักทีม่ี 
ผูใ้ช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก จงึได้ด�าเนนิการ
ท�าความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน�้ายาฆ่า 
เชือ้โรคภายในสถานรีถไฟ โดยเน้นย�า้ความ
สะอาดบริเวณให้บริการที่มีผู ้ใช้บริการ 
บ่อยครัง้ เช่น บรเิวณช่องจ�าหน่ายตัว๋โดยสาร 
เก้าอี้นั่งพักผู้โดยสาร ห้องน�้า 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.  

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 

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. 
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  31 มกราคม 2563 | January 31, 2020

ตัง้แต่วันจนัทร์ที ่3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป การรถไฟฯ  
เปิดใช้ “สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ” มีจุดศูนย์กลางอยู ่ที่ กม.
162+811.00 ระหว่างสถานบีใุหญ่-ชมุทางแก่งคอย และสถานหีนองบวั 
ใช้อักษรย่อ “บญ.” ชื่อภาษาอังกฤษ “Ban Phai Na Bun Junction” 
อักษรย่อ “BPB” รหัสสถานี 3122 เป็นสถานีรถไฟล�าดับที่ 446 ของ
การรถไฟฯ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ
แทนผู้ว่าการรถไฟฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน “Change to the Future 
Season 2” ครั้งท่ี 2/2563 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตใหม่
รถไฟไทย พร้อมเป็นผู้บรรยายในงาน โดยมี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานทุกฝ่าย/ส�านักงาน ที่อยู่ในพื้นที่เขต 2 
ของการรถไฟฯ เข้าร่วม ณ ห้องรายาวดี 1 โรงแรม รายาแกรนด์ อ�าเภอ
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. 

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. 
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  3 กุมภาพันธ์ 2563 | February 3, 2020

  7 กุมภาพันธ์ 2563 | February 7, 2020

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขตัตยิราชนารี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล  
รองประธานกรรมการบรหิาร สถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัย 
จฬุาภรณ์ ฝ่ายอาคารสถานที ่ เชญิ ส.ค.ส. 
และไดอารี่พระราชทานประจ�าปี 2563  
มอบให้กับ การรถไฟฯ โดยมีนาย วรวุฒิ 

ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและ 
ล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบ แอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จ�านวน 15 ลัง  
(300 ขวด) ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ซ่ึงการรถไฟฯ จะน�าไปใช้ตามสถานีรถไฟ 
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. 

มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหาร
ทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ  
เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคารตกึบญัชาการรถไฟ 
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ

HRH Princess Chulabhorn Krom Phra  

Srisavangavadhana assigned Assoc. Prof. Dr. 

Chusak Limsakul, Executive Vice President 

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 

Business Cluster and Acting Governor of 

the State Railway of Thailand (SRT) at SRT 

Headquarter Building, Bangkok. 
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  11 กุมภาพันธ์ 2563 | February 11, 2020

  12 กุมภาพันธ์ 2563 | February 12, 2020

นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจการรถไฟ เป็นผู้แทน 
การรถไฟฯ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับการเคหะแห่งชาติ 
เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 47 ปี ณ อาคารส�านักงานการเคหะ 
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. 

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมโครงการ “รถไฟต่อเติมความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง” เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสอย่างท่ัวถึง โดยมี
นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารการ
รถไฟฯ และคณะอาจารย์ และนกัเรยีนโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนประชารฐับ�ารงุ 1 
จ�านวนกว่า 180 คน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ�ารุง 1 
ต�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

The State Railways of Thailand (SRT) held the activity campaign, “Rod Fai Tor Term 

Kwam Fun Pen Jing Tuk Sen Tang” (SRT Makes All Dream Comes True), in order 

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 

Bamrung 1 Border Patrol Police School 

at Sakaeo province. 
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นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ  
ได้จัดท�าแผนงาน “สังคมรถไฟยุคใหม่ 
ไม่ใช้เงินสด” เพิ่มประสิทธิภาพการรับ
ช�าระเงินจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้ร่วม
กับธนาคารกรุงไทย ติดตั้งเครื่องรูดบัตร
อัตโนมัติ (EDC) กว่า 140 เครื่อง ท่ีจุด
จ�าหน่ายตั๋วโดยสาร 56 สถานีทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ได้ร่วมกันจัดโปรโมชั่นพิเศษ
ต้อนรบัเทศกาลเดอืนแห่งความรกั ส�าหรบั
ผูโ้ดยสารทีช่�าระเงนิค่าตัว๋โดยสาร ทกุ 300 
บาท จะได้รับเครดติเงนิคนื 60 บาท สงูสดุ 
120 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200 สิทธิ์ ระหว่าง
วันที่ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563

  14 กุมภาพันธ์ 2563 | February 14, 2020

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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  19 กุมภาพันธ์ 2563 | February 19, 2020

  21 กุมภาพันธ์ 2563 | February 21, 2020

การรถไฟฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อ 
รับฟังความคดิเหน็จากภาคเอกชน (Market 
Sounding) ต่อโครงการศึกษาและวเิคราะห์
โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในการ
เดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-
แหลมฉบัง )  โดยมีนายวรวุฒิ  มาลา  
รองผูว่้าการกลุม่ธรุกจิการบรหิารทรพัย์สนิ 
รักษาการในต�าแหน่งผู ้ว ่าการรถไฟฯ  
เป ็นประธาน พร ้อมด ้วยนายรณชัย  
จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
ผู ้แทนจากหน่วยงานองค์กรธุรกิจภาค 
เอกชน นกัลงทนุ และสือ่มวลชน เข้าร่วม 
การสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้องประชุม 
สวุรรณภมู ิเอ โรงแรมโนโวเทล สวุรรณภมู ิ
แอร์พอร์ต อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ

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.   

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าส�านักงานผู้ว่าการ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบมูลนิธิอนุเคราะห ์
คนพกิาร ในพระบรมราชปูถมัภ์ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  
ในโอกาสครบรอบ 9 ปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด โดยมี นายสุเทพ 
พนัธุเ์พง็ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ให้การต้อนรบั 
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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นายวรวุฒิ มาลา รองผูว่้าการกลุม่ธรุกิจการบรหิารทรัพย์สนิ รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ แถลงข่าวจากกรณอีบุตัเิหตุรถไฟขนส่ง
สินค้าคอนเทนเนอร์ ที่ 722 (หาดใหญ่-บางซื่อ) ชนกับขบวนรถ
ด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก) บริเวณสถานีปากท่อ  
เมือ่วันที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 พร้อมกบัการดแูลเยยีวยาผูบ้าดเจบ็
ในเบื้องต้น 

  25 กุมภาพันธ์ 2563 | February 25, 2020

  28 กุมภาพันธ์ 2563 | February 28, 2020

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินด ี
ในโอกาส ครบรอบ 41 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค และบริจาคเงินสมทบ 
ให้แก่โครงการ Gift to Give เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ กปภ. โดยมี นายชโยดม  
กาญจโนมยั รองผู้ว่าการ (ปฏบิตักิาร 4) การประปาส่วนภมูภิาค ให้การต้อนรบั 
ณ การประปาส่วนภมูภิาค ส�านกังานใหญ่ ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ

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.    

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.  
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The State Rai lway of Thai land 

(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.

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 

Acting Governor of the State Railway 

of Thailand (SRT).

 3 มีนาคม 2563 | March 3, 2020

 5 มีนาคม 2563 | March 5, 2020

การรถไฟฯ ก�าหนดมาตรการ 3 ม. ดูแล
ผู้โดยสาร ป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย 
และใส ่ ใจต ่อคุณภาพชีวิตประชาชน 
ผู้ใช้บริการ โดยมีมาตรการ 3 ด้านคือ 
มาตรการด้านสถาน ีมาตรการด้านขบวนรถ 
และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเป็น
กรณีพิเศษ หากพบผู้โดยสารที่สงสัยว่า
ป่วยเป็นไข้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีประจ�า
สถานหีรือบนขบวนรถ หรอืตดิต่อสายด่วน
กรมควบคุมโรค 

การรถไฟฯ เดินสายจัดงาน “Change to the Future Season 2” ประจ�าปี 2563 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอนาคตใหม่รถไฟไทย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฟื้นฟูกิจการฯ 
แก่พนักงานการรถไฟฯ ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุด 
ในอาเซยีนในปี 2570 โดยมนีายวรวฒุ ิมาลา รองผูว่้าการกลุ่มธรุกจิการบรหิารทรพัย์สนิ 
รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดงาน

The State Railway of Thailand (SRT) launched the “2020 Change to the Future 

Season 2” event to discuss future of SRT and to encourage SRT staff to understand  
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การรถไฟฯ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข 
จดักจิกรรมรณรงค์ท�าความสะอาดภายใน
สถานกีรงุเทพและบนตูร้ถโดยสาร เพือ่ลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 13 มีนาคม 2563 | March 13, 2020

 18 มีนาคม 2563 | March 18, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู ้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยวิศวกรฝ่าย
โครงการพเิศษและก่อสร้าง โครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง น�าส่ือมวลชน
เยี่ยมชมความก ้าวหน ้าการก ่อสร ้าง 
โครงการฯ และพื้นที่ต่าง ๆ ในสถานีกลาง
บางซื่อ ณ ส�านักงานก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซื่อ-รังสิต

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

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. 

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

 20 มีนาคม 2563 | March 20, 2020

การรถไฟฯ สอดรับนโยบายรัฐบาลให้
ประชาชน คืนเงินต๋ัวโดยสารในช ่วง
เทศกาลสงกรานต์ได้เต็มราคาเป็นกรณี
พิเศษ ส�าหรับผู้ซื้อโดยสารล่วงหน้าก่อน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส (COVID-19)

The State Railway of Thailand (SRT) 

allows passengers who buy advance 

tickets before March 18, 2020 to  

return tickets with full refund after the 

การรถไฟฯ ประกาศยกระดบัมาตรการเข้ม
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
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 

cancellation of the Songkran festival according to the government’s policy to 

help prevent the spread of COVID-19.  

safety and to boost passenger confidence. Also, SRT suggests the passenger to 

strictly follow the measure to prevent themselves from getting the virus.  
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นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
รกัษาการในต�าแหน่งผูว่้าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า เชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 หรอื COVID-19 ในปัจจบุนัยงัคงแพร่ระบาดในหลายพืน้ที่
ในประเทศไทยและมีแนวโน้มท่ีจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ การรถไฟฯ 
จึงได้ประกาศยกเลิกเดินขบวนรถพิเศษรถจักรไอน�้า ขบวนที่  
901-902 กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 
โดยให้ประชาชนสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็น
กรณีพิเศษ

Mr. Voravuth Mala, Deputy Governor of the Property  

Management Business Cluster and Acting Governor of the 

State Railway of Thailand (SRT) announced the cancellation 

 24 มีนาคม 2563 | March 24, 2020

 25 มีนาคม 2563 | March 25, 2020

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษน�าเที่ยวช่วงวันหยุด 
เสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เพือ่หลกีเลีย่งการเดนิทาง 
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และ 
ผูโ้ดยสารสามารถคนืเงนิค่าตัว๋โดยสารได้เตม็ราคาเป็นกรณีพิเศษ

The State Railway of Thailand (SRT) announced the 

cancellation of tourist trains on weekend and holi-

days to prevent further spread of Coronavirus 2019 

(COVID-19) while travelling according to Transport 

Ministry’s Policy. Full refunds are available for all passengers.   

of Bangkok - Ayutthaya - Bangkok special train no.901-902 

because of the risks posed by COVID-19 on March 26, 2020, 

which passengers can get full refunds. 
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 26 มีนาคม 2563 | March 26, 2020

 27 มีนาคม 2563 | March 27, 2020

การรถไฟฯ ประกาศมาตรการเพื่ อความปลอดภัย 
ส ่ วนรวม ตามพระราชก� าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  
ฉบับที่ 2 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หากผู้โดยสาร 
ที่ซื้อตั๋วส�ารองที่นั่งแล้วไม่ประสงค์เดินทาง สามารถน�าตั๋ว
โดยสารมาขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทาง 
สายใต้ สายเหนอื และสายตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่หลกีเลีย่ง 
การเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีและ 
ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย 
พร้อมแจ้งให้ผู ้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ 
เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ 

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. 

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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 29 มีนาคม 2563 | March 29, 2020

 30 มีนาคม 2563 | March 30, 2020

 31 มีนาคม 2563 | March 31, 2020

การรถไฟฯ แจ้งปรับแผนการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย ์
ในเส้นทางสายใต้ จาก กรุงเทพ-หาดใหญ่ ปลายทาง ยะลา 
และสุไหงโกลก เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 
ค�าสั่งศูนย์บริหารงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา  
เริ่มปรับแผนการเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 
จนกว่าจะมคี�าสัง่เปลีย่นแปลง พร้อมแจ้งให้ผูโ้ดยสารสามารถ
คืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ 

การรถไฟฯ อ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
สามารถยืน่เอกสารขอคนืเงนิค่าตัว๋โดยสาร
ผ่านทางระบบอีเมล (E-mail) ได้เต็มราคา 
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง 
ในช ่วงสถานการณ ์การแพร ่ระบาด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้ 
ผู ้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขอคืนเงิน 
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). 

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. 

เจ้าหน้าที่สถานีหนองคาย ร่วมกับต�ารวจรถไฟหนองคาย ได้ท�าการตรวจสอบสินค้า
ต้องสงสัยจ�านวน 4 ลัง โดยได้ตรวจพบความผิดปกติภายในกล่อง ซ่ึงมีลักษณะเป็น
ถุงสีด�าถูกปิดมิดชิด พบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัยซ่ึงเป็นสินค้าควบคุม จึงได ้
แจ้งด่านศลุกากรจงัหวดั ให้ตรวจสอบและพบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามยัผลติที ่
ประเทศเวียดนาม ที่ได้น�าเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จ�านวน 4 ลัง บรรจุลังละ 
50 กล่อง กล่องละ 50 ช้ิน รวมทั้งหมดจ�านวน 10,000 ช้ิน

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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กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันมิให้ม ี
ผู้ติดเชื้อจากการโดยสารต่อไป

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  

  1 เมษายน 2563 | April 1, 2020

  3 เมษายน 2563 | April 3, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบรหิารทรพัย์สนิ รกัษาการในต�าแหน่ง
ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ว่ามีผู ้โดยสาร ถือตั๋วโดยสาร 
รถนอนปรับอากาศช้ันที ่2 ขบวนด่วนพเิศษ
ทักษิณที่ 37 วันที่ 30 มีนาคม 2563 คัน
ที่ 4 เลขที่ 28 เดินทางจากสถานีชุมทาง
บางซื่อ-สุไหงโกลก เสียชีวิตบนขบวนรถ 
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การ
รถไฟฯ จึงได้ด�าเนนิการตามมาตรฐานของ

Bang Sue Junction to Sungai Kolok on 

March 30, 2020. His ticket was reserved 

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.

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. 
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นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจพนักงานรถไฟฯ 
โรงงานมักกะสัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบหน้ากากอนามยั
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกระทรวงสาธารณสุข โดยม ี
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 
รักษาการในต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ
พนักงานการรถไฟฯ ให้การต้อนรับ

  10 เมษายน 2563 | April 10, 2020

  11 เมษายน 2563 | April 11, 2020

ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าว กรณีสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
พบว่ามีชายไทยอายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วย COVID-19 รายที่ 22 
ของจังหวัดนราธิวาส จากการสอบประวัติการเดินทางพบว่า 
เดินทางโดยขบวนรถด่วนสปรินเตอร์ (กรุงเทพ-ยะลา) วันที่ 

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). 

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. 
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  15 เมษายน 2563 | April 15, 2020

  16 เมษายน 2563 | April 16, 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.

การรถไฟฯ ประกาศยกเลิกการเดินขบวน
รถเร็วที่ 111-112 (กรุงเทพ-เด่นชัย-
กรุงเทพ) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเดินทางใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือ
จงัหวดัอตุรดิตถ์ แจ้งการยกระดบัมาตรการ 
คดักรองผูท้ีเ่ดนิทางเข้าพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์ 
เริม่งดเดนิขบวนรถตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน 
2563 เป ็นต ้นไป จนกว ่าจะมีค�าสั่ ง
เปลี่ยนแปลง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  
ให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คนที่ 19  
ซึง่การรถไฟฯ จัดพธิลีงนามสญัญาว่าจ้าง โดยมนีายจริตุม์ วศิาลจติร  
ประธานกรรมการรถไฟฯ เป็นผู ้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง 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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การรถไฟฯ ประกาศให้ขบวนรถเร็วที่ 
135-136 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ 
หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีบางปะอิน 
ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกในการเดินทางที่จ�าเป็นของ
ประชาชน ทดแทนขบวนรถชานเมอืงและ
ขบวนรถอื่นที่ประกาศงดเดิน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 19-
30 เมษายน 2563

  20 เมษายน 2563 | April 20, 2020

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย ์สิน รักษาการแทน 
ผู ้ว ่าการรถไฟฯ เปิดเผยความคืบหน้า
การก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่
สายใต้ระยะแรก ช่วงนครปฐม-ชุมพร 
ระยะทาง 421 กิโลเมตร งบประมาณการ
ก่อสร้างจ�านวน 33,982 ล้านบาท สรุป
ความคืบหน้าโครงการโดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 55.821 จากแผนงานที่ก�าหนดไว้ 
คือร้อยละ 63.697 ของโครงการ สาเหตุ

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�าเนนิการแล้วเสรจ็ตามสญัญาในปี 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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  24 เมษายน 2563 |  April 24, 2020

ม.ล.สราล ีกติยิากร พระกนษิฐาในพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ ได้มอบหมายให้ตัวแทน  
นายราชพลัลภ ชืน่ปรชีา น�ากระเช้าดอกไม้ 
ไปมอบให้นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู ้ว่าการ 
รถไฟฯ คนใหม่ เพื่อแสดงความยินดี และ
เป็นก�าลงัใจในการเข้ารบัต�าแหน่งครัง้นี ้ณ 
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

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. 

นายนรุิฒ มณพีนัธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ รบัมอบกระเช้าแสดงความยนิดี
จากบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ�ากัด หลังเข้ารับต�าแหน่งผู้ว่าการ
รถไฟฯ อย่างเป็นทางการ ซึง่บรษิทั ฟิกท์ฯ เป็นผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย
ให้จัดท�าฐานข้อมูลท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ 
เพือ่การบรหิารทรพัย์สนิของการรถไฟฯ ส�าหรบัโครงการดงักล่าว 
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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นายนิรุฒ มณีพันธ ์  ผู ้ว ่าการรถไฟฯ  
เรยีกประชมุด่วนผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) 
โดยมีการประชุมหารือเพื่อให้ทุกส่วนงาน 
ได้เตรยีมความพร้อม ซ่ึงกระทรวงคมนาคม

  26 เมษายน 2563 | April 26, 2020

  28 เมษายน 2563 | April 28, 2020

นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ สัง่การ
ผู้เกี่ยวข้องฯ เตรียมความพร้อมการเปิด
เดินขบวนรถโดยสาร หากมีมาตรการ 
ผ่อนปรนจากรัฐบาล เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกในการเดนิทางของประชาชน
ที่มีความจ�าเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ  
ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่าง
เมือง และทางไกล และการรถไฟฯ ยังให้
ความส�าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยของ
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นอันดับแรก

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.  

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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  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
โคโรนา 2019 (โควิด-19) และยังได้น�าไป
มอบให้ชุมชนบ้านพักรถไฟ กม. 11 ด้วย

Mr. Niruj Maneepun, Governor of 

the State Railway of Thailand (SRT)  

presided over an event “Sathani 

Plook Phak - Bang Pan Kwam Sook”,  

การรถไฟฯ ประกาศขยายระยะเวลา
ให้ขบวนรถเร็วท่ี 135-136 กรุงเทพ-
อุบลราชธานี -กรุ ง เทพ หยุดรับ-ส ่ ง  
ผู ้ โดยสารที่สถานีบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป ็นการต่อเนื่อง 
ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
เป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดิน
ทางทีจ่�าเป็นของประชาชน ทดแทนขบวน
รถชานเมืองและขบวนรถอื่นที่ประกาศงด
เดิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานร่วมกิจกรรม สถานีปลูกผัก แบ่ง
ปันความสขุ ณ โรงพยาบาลบรุฉตัรไชยากร 
ในการน�าผลผลิตจากโครงการสถานี/ซุ้ม
สวยงาม พืชผักกินได้ ของฝ่ายปฏิบัติการ
เดินรถ น�ามามอบให้กับผู้แทนครอบครัว
พนกังานโรงพยาบาลบรุฉตัร เพือ่ช่วยแบ่ง
เบาและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครวัเรอืน 

at Burachat Chaiyakorn Hospital, which 

was about to give vegetable from the 

Traffic Operation Department’s project 

“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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  3 พฤษภาคม 2563 | May 3, 2020

  2 พฤษภาคม 2563 | May 2, 2020

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. 

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถ
ข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จ�านวน 14 
ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้อง
ตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) 
เริ่มประกาศงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 3 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
ค�าสั่งเปลี่ยนแปลง 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.

การรถไฟฯ แนะน�าวิธีปฏิบัติประกอบการ
ขอซื้อตั๋วโดยสาร และการจ�าหน่ายอาหาร
หรือเคร่ืองดื่มภายในสถานีรถไฟ เพื่อให้
สอดคล้องตามข้อก�าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 เริ่มมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายหรอืมคี�าสัง่
เปลี่ยนแปลง
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  4 พฤษภาคม 2563 | May 4, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ 
ชั้น 2 ตึกบัญชาการ เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล ประจ�าปีพุทธศักราช 2563 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เข้าร่วม
พิธี

Mr. Niruj Maneepun, Governor of 

the State Railway of Thailand (SRT)  

presided over the blessing ceremony 

in front of the King Rama X’s image at 

Committee Meeting Room, 2nd Floor, 

Headquarter Building on the occasion 

of Coronation Day 2020. The ceremony 

was also attended by SRT executives, 

officials, and employees.  

นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้มกีารปรบัแผนงานการก่อสร้างโครงการ
รถไฟทางคู่ในเส้นทางสายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงาน 
และปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจริง เพื่อลดผลกระทบและให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันได้เร่งรัดงานโยธาและงานติดตั้ง
ระบบอาณัติสัญญาณให้แล้วเสร็จตามแผนงานในปี 2566

  8 พฤษภาคม 2563 | May 8, 2020

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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  15 พฤษภาคม 2563 | May 15, 2020

  11 พฤษภาคม 2563 | May 11, 2020

นายนรุิฒ มณพัีนธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ พร้อมด้วย  
ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูบ้งัคบัการต�ารวจรถไฟ 
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย นายชัชวาลย์ คงอุดม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร.ต.ท. ดร.มนัส 
โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล 
ออฟไลฟ์ฯ ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้บริหารบริษัท แบล็คแคนย่อน 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เข้าร่วมโครงการปลกู

ต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง จ�านวน 199 ต้น 
เนือ่งในโอกาสวนัพชืมงคล ณ บรเิวณศาลา
เอนกประสงค์ บ้านพักนิคมรถไฟ กม. 11

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 

การรถไฟฯ ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ
เดินขบวนรถโดยสารพิเศษ และขบวน
รถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวน
รถท้องถิ่น หลังมีมาตรการผ่อนปรนการ
เดนิทางให้กบัประชาชน ภายใต้มาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เริม่เปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 
18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
มคี�าสัง่เปลีย่นแปลง ส�าหรบัผู้โดยสารทีจ่ะ
เดินทางขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถ
จองล่วงหน้าก่อนเดนิทางได้ตัง้แต่วนัที ่ 16 
พฤษภาคม เป็นต้นไป

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. 

Railway Workers’ Union of Thailand 

(SRUT), Chairman of Miracle of Life 

Foundation, executives of PTT Plc and 

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 ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถ่ิน
เป็นการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน
การเดนิทางให้กบัประชาชน เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกการเดนิทางของประชาชน
ที่มีความจ�าเป็นต้องเดินทาง ส�าหรับภาพรวมการเดินทางของประชาชนในวันท่ี 18 
พฤษภาคม ทีผ่่านมาขบวนรถให้บรกิารเพยีงพอ มผีูใ้ช้บรกิารทัง้สิน้ จ�านวน 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. 

การรถไฟฯ บนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธาพมิลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี 
นายนรุิฒ มณพีนัธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารการรถไฟฯ ณ สถานโีทรทศัน์
ช่อง 9 MCOT HD เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

  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, 

2020. The ceremony was attended by  

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the 

State Railway of Thailand (SRT) and SRT  

executives at MCOT HD, Bangkok. 
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  23 พฤษภาคม 2563 | May 23, 2020

การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ
ที่ 9085-9086 (กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง-
กรุงเทพ) เนื่องจากไม่มีการบริการรถ
สาธารณะข้ามจงัหวดัทุกเส้นทางในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ผู้โดยสารที่เดินทางมา 
สถานีชุมทางทุ่งสง และมีความประสงค์
เดินทางข้ามจังหวัด ให้ประสานติดต่อ
ญาติมารับ หากไม ่มีญาติหรือบุคคล 
มารอรบั ทางอ�าเภอทุง่สงจะไม่ให้ผูโ้ดยสาร
ดังกล่าวออกนอกพื้นที่อาคารสถานีโดย
เด็ดขาด ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความ
สะดวก และอาจท�าให้การควบคุมไม่เป็น
ไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 จงึประกาศงดเดนิขบวนรถ 
9085 (กรุงเทพ-ชุมทางทุ่งสง) ตั้งแต่วันที่ 
24 พฤษภาคม 2563 และขบวน 9086 
(ชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ) ตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การรถไฟฯ ประกาศให้ขบวนรถโดยสาร
พิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวัน
ออกเฉยีงเหนอืทีเ่ปิดให้บรกิารชัว่คราว 30 วนั 
จ�านวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร
ที่สถานีดอนเมือง เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกในการเดินทางที่จ�าเป็นของ
ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) 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.

The State Railway of Thailand (SRT) 

suspended the special train No. 9085-

9086 (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. 
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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.

การรถไฟฯ ด�าเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควดิ-19 บนขบวนรถและสถาน ีตาม
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม 
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ 
ผู ้ ใช ้บริการ โดยได ้ด�าเนินมาตรการ 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และ
มั่นใจในการให้บริการของการรถไฟฯ

  1 มิถุนายน 2563 | June 1, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ น�าคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมลงนามประกาศ
เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานของการรถไฟฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตต้ิานทจุรติ (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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  2 มิถุนายน 2563 | June 2, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ณ อาคารบริหาร ปณท เพื่อเข้าร่วม
หารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในการขนส่งสินค้า อ�านวยความสะดวกในการ 
จัดส่งสนิค้าใหถ้ึงมือผู้ใช้บรกิาร เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสดุ และยังคดิค้นการพัฒนา
บริการในรูปแบบใหม่ ๆ ในการอ�านวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการรถไฟในอนาคต

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  

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. 

ผู้ว่าการรถไฟฯ เดินหน้าดูแลผลประโยชน์
ของการรถไฟฯ ตั้งคณะท�างานแก้ปัญหา 
ผู้บุกรุก บริหารจัดการ การใช้พื้นที่บริเวณ
บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 นิคมรถไฟ
มักกะสัน บางซื่อ และจิตรลดา น�าร่อง
พื้นที่ “บ้านพักนิคมรถไฟ กม.11” เร่ง
จัดระเบียบการใช้พื้นที่ อาคาร ตลาดนัด 
สางปัญหาชุมชนเสื่อมโทรม เพื่อพัฒนา
ความเป็นอยูใ่ห้กบัพนกังานและประชาชน
ในพื้นที่โดยรอบ ควบคู่กับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนรถไฟให้ดีขึ้น

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.         
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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. 

การรถไฟฯ ประกาศเตรียมความพร้อม
เปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทาง
ไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา 
และขบวนรถท้องถ่ิน (เพิ่มเติม) ภายหลัง 
มี มาตรการผ ่อนคลายการ เดินทาง 
ข ้ามเขตพ้ืนท่ีจังหวัดให ้  รถโดยสาร
สาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่
จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มเปิด
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป ส�าหรับผู้โดยสารที่จะเดินทาง
ขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจอง 
ล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 30 วัน

การรถไฟฯ สรุปภาพรวมการเดินทาง 
วันแรกของการเปิดเดินขบวนรถโดยสาร
ทางไกลขบวนรถชานเมือง ขบวนรถ
ธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติม 
ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 ให้
กับประชาชนในการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่
จังหวัดให้รถโดยสารสาธารณะสามารถ
เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลา

  12 มิถุนายน 2563 | June 12, 2020

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

The State Railway of Thailand (SRT) 

summarized the result of the first day 

operation of the long-distance, urban, 

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 

Coronavirus (COVID-19). On average 

8,000 passengers were increased daily.
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  16 มิถุนายน 2563 | June 16, 2020

  22 มิถุนายน 2563 | June 22, 2020

การรถไฟฯ เดินหน้าแก้ไขปัญหาน�้าท่วม
กรุงเทพฯ ร ่วมกับกองพลพัฒนาที่  1  
โดยกองทพัภาคที ่ 1 กองทพับก น�าพืน้ที่ 
บางส่วนในนคิมรถไฟ กม.11 จดัท�าโครงการ
แก้มลิง รองรับน�้าจากเขตจตุจักร และ

ถนนวิภาวดีรังสิต แก้ไขปัญหาน�้าท่วมขัง 
ช่วงฤดูฝน บริเวณดินแดงจนถึงสนามบิน
ดอนเมอืง เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาตามนโยบาย
ของรฐับาลและกองอ�านวยการน�า้แห่งชาติ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารในหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

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.   

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. 
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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 

การรถไฟฯ เดนิหน้ายกระดบัคณุภาพชวีติ 
แก้ปัญหาน�้าท่วม ปัญหาจราจร ปัญหา
อาชญากรรม และแหล่งเสือ่มโทรมภายใน
พ้ืนทีข่องการรถไฟฯ โดยได้จัดท�าโครงการ
แก้มลงิฯ บริเวณบ้านพักนคิมรถไฟ กม.11 
เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมขังบนถนน
วิภาวดีรังสิต การเข้าจัดระเบียบตลาด 
พร้อมร่วมมือกับ ปตท. จัดท�าโครงการ
ปลูกป่าเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดย
เน้นย�้าการเข้าด�าเนินการพัฒนาพื้นท่ีโดย
ยดึหลกัความเท่าเทยีม เป็นธรรม ปลอดภยั 
ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อสังคมส่วนรวม

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�าเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด
เป็นการเพิ่มเติม จ�านวน 40 ขบวน ภายหลังมีการยกเลิก
ประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน และการขนส่ง
สาธารณะข้ามเขตพืน้ทีจั่งหวดั ภายใต้มาตรการป้องกนัการ
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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  1 กรกฎาคม | July 1, 2020

  2 กรกฎาคม | July 2, 2020

นายนรุิฒ มณพัีนธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ แถลงนโยบายและยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นการรถไฟฯ 
เพือ่ให้ทราบถงึทศิทางและแนวทางการบรหิารงานในด้านต่าง ๆ  ขององค์กรให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คือ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง 2. การเพิ่มรายได้และการ
ลดค่าใช้จ่าย 3. การขับเคลื่อนและการยกระดับประสิทธิภาพการท�างาน ณ ห้องปฏิบัติ
การ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand (SRT) announced 

the SRT policy and strategy for SRT to lead the organization to be in line with the 

การรถไฟฯ ผนกึก�าลัง บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ลงพฒันาพ้ืนที่ 
ตลาดโดม ปตท. บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟ กม.11 เป็นตลาดนัด 
ตัวอย่างด้านสุขอนามัยของกรุงเทพฯ พร้อมทั้งแจกหน้ากาก
อนามยั ผ้ากนัเป้ือน แอลกอฮอล์ล้างมอืให้กบัพ่อค้าแม่ค้าป้องกนั
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. 

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 

work efficiency at Operation Room, 3rd  

Floor, Headquarter Building.
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  3 กรกฎาคม | July 3, 2020

  8 กรกฎาคม | July 8, 2020

การรถไฟฯ เดินขบวนรถไฟ 224 ขบวนที่
ให้บริการปัจจุบัน รองรับการเดินทางของ
ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่าง
วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2563 โดยเตรียมเพิ่ม 
ตูโ้ดยสารให้เพยีงพอในแต่ละเส้นทาง รวมถึง 
เพิ่มความเข้มงวดอ�านวยความสะดวก 
ดูแลความปลอดภัย รวมถึงมาตรการ
ป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

การรถไฟฯ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจ�าราชอาณาจักรไทย เพื่อน�าไปมอบให้พนักงานใช้ในการป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายนิรุฒ 
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย จากนางสาวจาง เพ่ยตง 
อคัรราชทตูท่ีปรกึษาฝ่ายเศรษฐกจิและพาณชิย์ ณ ห้องประชมุคณะกรรมการรถไฟ ชัน้ 2  
ตึกบัญชาการรถไฟ

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.

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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การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ารวจ
รถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 
Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
และท�าความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ ตั้งแต ่
ตึกบัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลอง 
ผดุงก รุง เกษม จนถึงสถานีกรุ ง เทพ 
(หั วล� า โพง )  เพื่ อ เป ็ นส ่ วนหนึ่ ง ใน
การร ่วมท�าความดี กิจกรรมบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
ณ กองบังคับการต�ารวจรถไฟ (นพวงศ์)

  12 กรกฎาคม | July 12, 2020

  15 กรกฎาคม | July 15, 2020

การรถไฟฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ บนัทกึเทปโทรทศัน์ถวายพระพร สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาส 

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. 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2563 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

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. 
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  17 กรกฎาคม | July 17, 2020

  20 กรกฎาคม | July 20, 2020

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.  

กม.11 ให้เป็นพืน้ทีต้่นแบบของการพฒันา ยกระดบัคณุภาพชวีติของพนักงานรถไฟ 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.  

การรถไฟฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) กองบังคับการต�ารวจรถไฟ 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และประชาชนจิตอาสา จัด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แ ล ะ ท� า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ
นิคมรถไฟ กม.11 ถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 
2563 สนบัสนนุการพฒันาพืน้ทีน่คิมรถไฟ 

การรถไฟฯ ร่วมงานสัมมนา “รถไฟทางคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า 
การลงทุนในสายตาของคนรุ่นใหม่” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร ณ ศาลา
ประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และ
บริจาคเงินสมทบทุน โครงการ “ทุกการ
เดินทาง ขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วย
วีลแชร์” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี บริษัท 
ขนส่ง จ�ากัด โดยมี นายมาโนช สายชูโต 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจ
เดินรถ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ให้เกียรติรับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 (ด้าน
ทิศเหนือ) อาคารสถานีขนส่งผู ้โดยสาร
กรุงเทพ (จตุจักร) ถนนก�าแพงเพชร 2 
กรุงเทพฯ

  22 กรกฎาคม | July 22, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

PR officers, on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) have  
congratulated the Transport Co., Ltd. on the occasion of the 90th  

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. 

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
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  24 กรกฎาคม | July 24, 2020

การรถไฟฯ ด�าเนินโครงการงานก่อสร้าง
ชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถ
จอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให ้แก ่ ผู ้ โดยสาร 
นักเรียน ครูอาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า และชาว
บ้าน ให้ได้รบัความสะดวกในการใช้บรกิาร 
ควบคู่ไปกับต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพืน้ที ่โดยด�าเนนิการสร้างแล้วเสรจ็ และ
เปิดใช้บริการเดือนกันยายน 2563

การรถไฟฯ จดัพิธถีวายพระพรชยัมงคลและถวายสตัย์ปฏญิาณตน 
เป็นข้าราชการทีด่แีละพลงัของแผ่นดนิ เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 
2563 โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธาน
ในพิธีน�าคณะผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ  
เข้าร่วมพิธีฯ

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 

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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นายสุชีพ สุขสว ่าง วิศวกรใหญ่ฝ ่าย
โครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ 
เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อประเมิน
ความสนใจเบื้องต ้นของภาคเอกชน 
(Market Sounding) โครงการวิเคราะห์
และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการ
ลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบ
เบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม  
3 สนามบนิ ระยะที ่2 ส่วนต่อขยายจงัหวดั
ระยอง-จนัทบรุ-ีตราด ณ ห้องประชมุเวลิด์ 
บอลรมู บ ีชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ เซ็นทรลัเวลิด์

  28 กรกฎาคม | July 28, 2020

การรถไฟฯ ได ้จัดเดินขบวนรถพิเศษ
น�าเที่ยวรถจักรไอน�้าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยน�าขบวน
รถจักรไอน�้าแบบแปซิฟิค หมายเลข 824 
และ 850 จัดเดินขบวนรถพิเศษน�าเที่ยว
ในเส้นทางสายประวัติศาสตร์กรุงเทพ-
อยุธยา โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ 
พฤทธพินัธุ ์รองผูว่้าการกลุม่ธรุกจิการซ่อม
บ�ารุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นประธาน
ปล่อยขบวนรถจักรไอน�้าออกจากสถานี
กรุงเทพ (หัวล�าโพง) พร้อมได้จัดกิจกรรม
แจกของที่ระลึกเป็นแผ่นพับรถจักรไอน�้า
ประวตัศิาสตร์ ให้ประชาชนได้มโีอกาสเกบ็
สะสมไว้เป็นที่ระลึก

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. 

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

  31 กรกฎาคม | July 31, 2020

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ
แผ่นดิน ประจ�าปี พ.ศ. 2563 และลงนามถวายพระพร 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็
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. 

การรถไฟฯ เดินสายจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการ
ความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชน
จนี ในการพฒันาระบบรถไฟความเรว็สงูเพือ่เชือ่มโยงภมูภิาค ช่วงกรงุเทพฯ -หนองคาย 
(ระยะที ่2 ช่วงนครราชสมีา-หนองคาย) ในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 4 จงัหวดั 
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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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.

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.

  3 สิงหาคม 2563 | August 3, 2020

  7 สิงหาคม 2563 | August 7, 2020

การรถไฟฯ  ประกาศให้ขบวนรถเร็ว
ที่  171/172 กรุ ง เทพ-สุ ไหงโกลก-
กรุงเทพ หยุดรับ-ส่ง ผู ้โดยสาร รวม
ถึงการขนส่งสินค้าต่าง ๆ ที่สถานีควน
เนียง จังหวัดสงขลา ขบวนละ 1 นาที  
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการ
เดินทางที่จ�าเป็นของประชาชน โดยให้
บริการตั้งแต่วันที่  3 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป

การรถไฟฯ เดินสายจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการสรุปผลการศึกษาโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา
วิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนท่ีเหมาะสม ตลอดจน 
งานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสาม 
สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด 
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน 
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็น
ประธานพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได ้ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณ
โถงกลางสถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 

ผศ.(พเิศษ)ดร.ศริพิงศ์ พฤทธพินัธุ ์รองผูว่้า 
การกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและ
ล้อเลื่อน การรถไฟฯ ร่วมเป็นประธานพิธี
เปิดงาน “ย้อนวนัวาน วถิผ้ีาไทยในสยาม” 
ซึ่ ง เป ็นความร ่วมมือโดยการรถไฟฯ  
กับมูลนิธิร ่มเกล้าเยาวชนในพระบรม
ราชปูถัมภ์ สถาบนัพฒันาวิสาหกจิร่มเกล้า 
ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์ และมูลนิธิ
รถไฟไทย จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเทิดพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีกรุงเทพ 
(หัวล�าโพง)

Asst. Prof. Dr. Siriphong Preutthipan, 

Deputy Governor of Locomotive and 

Rolling Stock Business Cluster presided 

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 

Her Majesty Queen Sirikit The Queen 

Mother’s Birthday on August 12, 2020 

at Bangkok station (Hua Lamphong).

  11 สิงหาคม 2563 | August 11, 2020
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นายสจิุตต์ เชาว์ศิรกิลุ รองผูว่้าการกลุม่บริหารรถไฟฟ้า เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดี และบริจาคเงินสมทบมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันคล้าย 
วันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี และร่วมพิธีเปิดโครงการระบบ 
ตู้รับช�าระภาษีรถประจ�าปีอัตโนมัติ (Kiosk) และ “DLT Vehicle Tax” แอปพลิเคชัน
ช�าระภาษรีถผ่านมอืถือ โดยมนีายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธี ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Mr. Sujit Chou-sirikool, Deputy Governor of Electrified Rail Management,  

on behalf of the State Railway of Thailand (SRT) has congratulated the  

Department of Land Transport (DLT) on the occasion of the 79th anniversary 

of DLT establ ishment 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 

Chidchob, Transport Minister at DLT, 

Bangkok. 

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).
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  12 สิงหาคม 2563 | August 12, 2020

นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพธิเีปิดเดนิขบวนรถ
พเิศษน�าเทีย่วรถจกัรไอน�า้เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในเส้นทาง 
กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษแจกทุนการศึกษา 
จ�านวน 123 ทุน และเวลา 18.00 น. ประชาชนเข้าร่วมพิธี 
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  
ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�าโพง)

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

  15 สิงหาคม 2563 | August 15, 2020

การรถไฟฯ จดักจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยั 
ในการใช้รถใช้ถนนบรเิวณจดุตดัเสมอระดบั
ทางรถไฟ ผ่านโครงการ 1+1 = 0 รถไฟ
ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเยี่ยมชม
แปลงผัก ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ
สถานีบางละมุง กม.141 และโรงเรียนวัดสุ
กรีย์บุญญาราม จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัด
เสมอระดบัทางรถไฟ-รถยนต์ ให้กบันกัเรยีน 
ประชาชน และคนในชุมชน โดยมีนางสาว
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านบริหาร ประธานคณะท�างานเพือ่ด�าเนิน
การเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสังคมของการ
รถไฟฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมในพิธี

การรถไฟฯ ร่วมกบั สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สภาแม่ 
ดเีด่นแห่งชาติ ในพระอปุถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมืน่สทุธนารนีาถ สมาคมแม่ดเีด่นแห่งชาติ กรงุเทพมหานคร 
มลูนธิศินูย์กลางอ๋ีก้วนเต้า (อนตุตรธรรม) ไทย และบรษัิท กรงุเทพ
โทรทศัน์และวิทย ุ จ�ากดั (ช่อง 7 HD) จดักจิกรรมสปัดาห์วนัแม่
แห่งชาต ิประจ�าปี 2563 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สงิหาคม 2563 เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรต ิโดยมี
นายสภุทัร์ วรวฒันนทัุย รองผูอ้�านวยการฝ่ายด้านปฏบิตักิาร ฝ่าย
บริการสนิค้า เป็นผูแ้ทนการรถไฟฯ เข้าร่วมงาน ภายในงานได้มกีาร
แจกป่ินโตพระราชทานแก่ผูเ้ดนิทาง จ�านวน 3,000 ชดุ ณ สถานี
กรงุเทพ (หวัล�าโพง)

The State Railway of Thailand (SRT), together with the National 

Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage  

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. 

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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นายนริฒุ มณีพันธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ ลงพืน้ที ่
บูรณาการร่วมกับจังหวัดล�าปาง ชุมชน 
ปรบัปรงุภมูทิศัน์สะพานด�า จงัหวดัล�าปาง 
ให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ
ประจ�าจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตามแนวเส้นทางรถไฟ พร้อมทั้งเร่งขยาย
เครอืข่ายความร่วมมอืหน่วยงานพนัธมติร 
พัฒนาเส้นทาง และสถานรีถไฟทัว่ประเทศ
ให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางที่สะดวก
สบาย ควบคู ่การท่องเที่ยวของชุมชน 
รวมถึงยังได้ลงตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจแก่
พนักงาน พร้อมรับฟังความเห็นเพื่อน�ามา 
ใช้พัฒนาการให้บริการเส้นทางรถไฟ 
สายเหนือให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ผศ.(พิเศษ) ดร.ศริพิงศ์ พฤทธพินัธุ ์รองผูว่้า 
การกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและ 
ล้อเลือ่น เป็นประธานเปิดการประชุมระดม 
ความคิดของการศึกษาและวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทเดินรถ 
บริษัทซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพื้นฐาน และ 
บรษิทัซ่อมบ�ารงุรางและล้อเลือ่นการรถไฟฯ 
ในหวัข้อปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิ
กิจการรถไฟ เพื่อรวบรวมความเห็นและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องน�ามาใช้ประกอบการ
ศกึษาจดัตัง้บรษิทัลกูของการรถไฟฯ โดยมี
ผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฯ เข้าร่วม
กว่า 100 คน ณ โรงแรมแอดสยาม เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ

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 

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. 

  18 สิงหาคม 2563 | August 18, 2020

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. 
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  28 สิงหาคม 2563 | August 28, 2020

นายประสิทธิ์ ถาวร รองผู้อ�านวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผู้แทน
การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการ 
ท่องเที่ยว เพื่อจะน�าไปบริจาคให้กับองค์กร สาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 18 ปี 
กรมการท่องเที่ยว โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อ�านวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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. 

นายชยัวฒัน์ ทองค�าคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพธิลีงนาม
บนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการใช้พืน้ท่ีเขตทางหลวงในการด�าเนนิโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเช่ือมสามสนามบนิ ระหว่าง นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ 
และ นายสราวธุ ทรงศวิไิล อธบิดกีรมทางหลวง โดยม ีนายธารศิร์ อสิสระยัง่ยนื 
ผูแ้ทนจากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก 
และนายพรเจรญิ ธนานาถ ผูแ้ทนจากบรษิทั รถไฟความเรว็สงูสายตะวนัออก 
เชื่อมสามสนามบิน จ�ากัด 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
ประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อรถจักร
ดีเซลไฟฟ้า น�้าหนักกดเพลา 16 ตัน/
เพลา พร้อมอะไหล่จ�านวน 50 คัน มูลค่า 
6,525 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟฯ กับ
กิจการร่วมค้าเอสเอฟอาร์ ซึ่งเป็นการร่วม
มือกันระหว่างบริษัท ซานโฟโก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด และบริษัท ริเวอร์เอ็น 

  31 สิงหาคม 2563 | August 31, 2020

จเินยีร่ิง จ�ากดั โดยรถจักรดงักล่าวผลติโดย 
บริษัท CRRC Qishuyan Co., Ltd. ผู้ผลิต
รถจักรจากประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ามาทดแทนรถจักรเก ่าที่ใช ้งาน 
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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  11 กันยายน 2563 | September 11, 2020

  14 กันยายน 2563 | September 14, 2020

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ในการ “มอบบ้านใหม่ให้ชุมชนบึงบางซื่อ ตามโครงการ 
สานพลังประชารัฐ” ท�าให้ชาวชุมชนสามารถเข้าถึงสิทธ ิ
พื้นฐาน และระบบการบริการที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้อย่าง 
เท่าเทยีม โดยมนีายนริฒุ มณพีนัธ์ ผูว่้าการรถไฟฯ 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). 

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. 

การรถไฟฯ ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์
และวางพวงมาลาท่ีพระอนุสาวรีย์พลเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพ็ชร 
อัครโยธิน เนื่องใน “วันบุรฉัตร” โดยมี
นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน 
ในพิธ ีพร้อมด้วยพระประยรูญาต ินายจริตุม์  
วศิาลจติร ประธานกรรมการรถไฟฯ  นายนริฒุ 
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร  
พนักงานการรถไฟฯ เข ้าร ่วมพิธี  ณ  
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

The State Rai lway of Thai land  

(SRT) held the praying ceremony  

and placed a wreath at the monument 
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  16 กันยายน 2563 | September 16, 2020

ธนาคารออมสิน ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล
อุทิศถวายและวางพวงมาลา เนื่องในวัน
บุรฉัตร ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 
ราชวรวิหาร โดยมีนายมนัฎ มณีจักร  
ผู้ตรวจการรถไฟ 1 เป็นผู้แทนการรถไฟฯ 
ร่วมพิธี และมอบเงินบริจาคสนับสนุน 
งบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 
และอุปกรณ์เพ่ือการรักษาพยาบาลให้กับ
โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

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 

Mr. Sucheep Suksawang, Chief, Special  

Project and Construction Engineer 

Department, received 16,500 surgical 

masks  f rom Capt .  M .D .  N im i t  

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  

3rd Floor, Headquarter Building,  

Bangkok. 

นายสุชีพ สุขสว่าง วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รับมอบหน้ากากอนามัย 
จาก ร.อ. นพ.นมิติ ประสทิธิด์�ารง ผูร่้วมก่อตัง้เครอืข่ายโครงการ SOS to Medical staff 
in COVID-19 Fight (ผู้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและตู้อบ UV-C) จ�านวน 16,500 ชิ้น 
เพื่อน�าไปมอบให้พนักงานใช้ในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร ณ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟฯ  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

by Mr. Manut Maneechak, Inspector 

Governor 1, on behalf of SRT and  

donated to purchase medical  

equipment for Burachat Chaiyakorn 

Hospital. 
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สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 และ การรถไฟฯ จัดกิจกรรม “บ.ย.ส. 
24 พฒันาเดก็ไทย ด้วยหวัใจยติุธรรม” ซึง่เป็นกจิกรรม CSR ท�าความดเีพือ่สังคม โดยน�า 
คณะนักศึกษา บ.ย.ส. รุ่นที่ 24 ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อไปมอบอุปกรณ์
การเรียนการสอน สิ่งของเครื่องใช้ทีจ่�าเป็น ทุนการศึกษา ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลาง
วนัให้แก่คณะครแูละนกัเรยีนจาก 3 โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดักาญจนบรุี 
ได้แก่ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ต้นมะม่วง และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค๋งไทย

เจ้าหน้าที่จากส�านักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ 
แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจ�าปี 2563  
และร่วมถวายพานพุม่สกัการะพระอนสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
เพือ่น้อมร�าลกึถึงพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์ทา่น “พระบดิาแห่งรฐัวิสาหกิจไทย” 
ที่ทรงสถาปนาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นในประเทศไทย ณ ส�านักงานใหญ่การประปา
นครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

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  

stat ionery, 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.

  20 กันยายน 2563 | September 20, 2020

384 ANNUAL REPORT 2020  |  STATE RAILWAY OF THAILAND



20
20

 S
R

T 
N

EW
S

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. 

บริเวณนั้น จึงได้รีบอุ ้มเด็กให้พ้นออกจากพื้นที่เขตอันตราย 
ได้อย่างปลอดภัย การรถไฟฯ ขอขอบคุณและขอยกย่องชมเชย 
นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศีขรภูมิ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานคุมประแจ ในการปฏิบัติงานด้วยการ
ใช้ไหวพริบและมีสติ และเอาใจใส่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม สมควรน�าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
หน้าที่ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การรถไฟฯ 

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.   

  22 กันยายน 2563 | September 22, 2020

  24 กันยายน 2563 | September 24, 2020

นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจ
การรถไฟ เป็นผูแ้ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดี และมอบเงินสนับสนุน ใน
โอกาสครบรอบ 18 ปี ส�านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ โดยมี นายเอด วิบูลย์เจริญ 
ทีป่รกึษาด้านหนีส้าธารณะ ให้การต้อนรบั 
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคาร
ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนน
พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

นายพสิษฐ์ ธิบูรณ์บุญ พนักงานเครื่องกั้นถนน ผู้แทนที่ศีขรภูมิ 
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนพนกังานคมุประแจ ในขณะก�าลงัปฏิบตัหิน้าที่
ยืนรอรับขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ซึ่งก�าลัง 
จะเข้าเทียบสถานี ซ่ึงในเวลาเดียวกันได้มีเด็กหญิงว่ิงเล่นอยู่
บริเวณด้านหลังม้านั่งที่เป็นไม้หมอน วิ่งออกมาด้วยความเร็ว
และเข้าใกล้บริเวณชิดขอบชานชาลา นายพสิษฐ์ฯ ได้ยืนอยู่
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นายนิรุฒ มณีพันธ ์  ผู ้ว ่าการรถไฟฯ  
ได้เข้าร่วมหารือกับ นายจรีะเกียรต ิภมูสิวสัดิ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
นายทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี 
และคณะฯ เพ่ือหารอืแนวทางความร่วมมอื 
3 ด้าน คือ 1. เร่งพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเท่ียวทางรถไฟ 2. การร่วมมอืและ
แก้ไขปัญหาจุดตัดทางลักผ่านท่ีประชาชน
สร้างเอง และ 3. การพัฒนาพื้นที่ของการ
รถไฟฯ ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the 

State Railway of Thailand (SRT) had a 

meeting with Mr. Jirakiat Phumisawat, 

  25 กันยายน 2563 | September 25, 2020

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  

Promote Train Travelling, 2. Collaborate 

and resolve Illegal Crossing which 

build by people and 3. Develop SRT’s  

p roper t i e s  a t  Meet ing  Room, 

Kanchanaburi. 
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เพื่อชุมชน และสังคม

FOR COMMUNITY  
AND SOCIETY



ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

การจดักิจกรรมจติอาสา

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 

เวลา 10.30 น. ณ บริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) การรถไฟฯ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 
ทาํความสะอาดบรเิวณสถานกีรงุเทพ พืน้ทีส่องข้างทางรถไฟถวาย
เป็นพระราชกศุล และน้อมราํลกึในพระมหากรุณาธคิณุเน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่5 ในวนัปิยมหาราช โดยมนีายวษิณ ุเครอืงาม รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

Volunteer Activities  

October 23, 2019 

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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วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 

การรถไฟฯ ร่วมกบั กองบงัคบัการตํารวจรถไฟ กรงุเทพมหานคร 
จัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความ
สะอาดพืน้ทีโ่ดยรอบ ตัง้แต่ตกึบญัชาการรถไฟฯ ถนนเลยีบคลอง
ผดุงกรุงเกษม จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลําโพง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมทําความดี กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราช
กรณยีกจินานปัการเพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาราษฎร ตลอดจน
เป็นการปรับปรงุพฒันาการให้บรกิารของการรถไฟฯ ให้ผู้โดยสาร 
ประชาชน ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีนายนิรุฒ 
มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big  
Cleaning พัฒนาปรบัปรงุภมูทิศัน์และทาํความสะอาดพืน้ทีต่ัง้แต่
บริเวณตกึบญัชาการรถไฟฯ ต่อเนือ่งถนนเลยีบคลองผดงุกรงุเกษม 
จนถงึสถานกีรงุเทพ (หวัลาํโพง) โดยมี พล.ต.ต.ปภชัเดช เกตุพันธ์ 
ผูบ้งัคบัการกองตาํรวจรถไฟ กรงุเทพฯ ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง
การรถไฟฯ รวมถึงจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 

July 12, 2020

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 

ณ บรเิวณอาคารเอนกประสงค์ นคิมรถไฟ กม.11 (ชมุชนวถิใีหม่)
การรถไฟฯ ร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กองบังคับการ
ตํารวจรถไฟ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ และทําความสะอาดพื้นที่บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 โดย 
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
จติอาสาพฒันาปรบัปรงุภมูทิศัน์และทําความสะอาดพืน้ทีบ่รเิวณ
นิคมรถไฟ กม.11 เพื่อเป ็นส ่วนหนึ่งในกิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นิคมรถไฟ กม.11 ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
ของการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรถไฟ และ
ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

July 17, 2020

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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โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเสน้ทาง

การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุของ
ยานพาหนะที่สัญจรข้ามทางตัดรถไฟ จึงมีนโยบายในการมุ่งลด
อุบัติเหตุทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ
ให้เหลือเท่ากับศูนย์ จึงได้จัดโครงการ “1+1 = 0 รถไฟไทย
ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ข้ึน เพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการรณรงค์ให้
ประชาชนได้มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกับสญัลกัษณ์หรอืป้ายเตอืน 
คําแนะนําในการปฏิบัติเม่ือต้องขับรถผ่านจุดตัดเสมอระดับ 
รถไฟ-รถยนต์ พร้อมปลูกฝังจิตสํานึกในการใช้เส้นทางอย่าง
ระมดัระวงั เพือ่รณรงค์สร้างความปลอดภยัให้กบัผูข้บัขีย่วดยาน
พาหนะบริเวณจดุตดัทางรถไฟ และทางลกัผ่านในทกุเส้นทาง อกีทัง้
เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ
ทาํความเข้าใจเก่ียวกบัคู่มอืการตดิตัง้ป้ายจราจรของกรมทางหลวง
ชนบท และ พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อย่างถกูต้อง เพื่อลด
จาํนวนอบุตัเิหตบุรเิวณจดุตดัทางรถไฟฯ ส่งเสรมิความปลอดภยั
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนท่ีขับขี่ยวดยาน และเป็น 
การลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ  
โดยในปีงบประมาณ 2563 ดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวรวม 
3 ครั้ง ดังนี้

1. วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 นางสาวเจษฎาพร ยทุธนวิบลูย์ชยั 
ผูช่้วยผูว่้าการด้านบรหิาร พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารการรถไฟฯ 
และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกิจกรรมในโครงการ 
1+1 = 0 รถไฟปลอดภยัทกุเส้นทาง ณ บรเิวณซุม้เครือ่งกัน้ถนน
เสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

The Campaign of “1+1 = 0 Rod Fai Thai Plod Phai 
Tuk Sen Tang”

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. On November 26, 2019, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, 

Assistant Governor of Management, together with SRT  

executives and local officers, attended the campaign “1+1=0 

Rod Fai Thai Plod Phai Tuk Sen Tang” at level crossing cabin 

at Huai Rat railway station, Buriram. 
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2. วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย  
ผูช่้วยผูว่้าการด้านบรหิาร ประธานคณะทาํงานเพือ่ดาํเนนิการ
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฯ และคณะ 
ผู้บริหารการรถไฟฯ พร้อมด้วย ผู้กํากับงานจราจรจังหวัด
เชยีงใหม่ และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง 
ณ ทางตดัเสมอระดบัทางรถไฟสถานเีชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

3. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย  
ผูช่้วยผูว่้าการด้านบรหิาร ประธานคณะทาํงานเพือ่ดาํเนนิการ
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฯ และคณะ 
ผู้บริหารการรถไฟฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารจากเทศบาลนคร
แหลมฉบงั และประชาชนจากชมุชนต่าง ๆ  ในบรเิวณใกล้เคยีง 
ร่วมกิจกรรมในโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง 
ณ ทางตดัเสมอระดับทางรถไฟสถานบีางละมงุ กม.141 จงัหวดั
ชลบุรี

2. On January 13, 2020, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, 

Assistant Governor of Management and CSR Project Leader, 

together with SRT executives, Superintendent for Traffic 

of Chiang Mai province, and people nearby attended 

the campaign “1+1=0 Rod Fai Thai Plod Phai Tuk Sen 

Tang” at level crossing cabin at Chiang Mai railway station,  

Chiang Mai.    

3. On August 14, 2020, Miss Jedsadaporn Yuttanawiboonchai, 

Assistant Governor of Management and CSR Project  

Leader, together with SRT executives, executives from 

Laemchabang City Municipality, and people nearby  

attended the campaign “1+1=0 Rod Fai Thai Plod Phai  

Tuk Sen Tang” at level crossing cabin at Bang Lamung 

KM.141 railway station, Chonburi. 
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