การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม

เอกสารข้อมูลโครงการ

เอกสารประกอบการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Market Sounding)
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ข้อมูลโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
1. เหตุผลและความจําเป็น
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีม ติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 22 ตุล าคม พ.ศ. 2555
มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สนับสนุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และฝั่งอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต)
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทําการศึกษาและออกแบบ
ทางรถไฟสายใหม่ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเส้ น ทางจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี – พั ง งา–ภู เ ก็ ต โดยมี ก ารศึ ก ษา
ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA กับระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ในเส้นทาง
ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต–ห้าแยกฉลอง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อํานวยความ
สะดวกในการเดิ น ทางให้ กั บ ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง เป็ น การป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หา
การจราจรของจังหวัดภูเก็ตอันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวดังกล่าว
ต่อมาในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ได้
มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการต่อ
หลังจากที่ สนข. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งมอบรายงานและแบบให้ รฟม. เพื่อดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะห์
โครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556) รวมทั้งดําเนินการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการดังกล่าว ต่อไป
2. แนวเส้นทางโครงการและตําแหน่งสถานี
แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เริ่มจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
โดยแนวเส้นทางช่วงนี้เป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4031 จากนั้นลดระดับ
ลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต
โดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอําเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
จากนั้นแนวเส้นทางจะกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (อนุสาวรีย์วีรสตรี)
สถานีขนส่ง เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต และข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์ (สะพานข้ามคลอง
เกาะผี) เพื่อเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) และไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง
ระยะทางรวมประมาณ 42 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางแสดงดังรูปที่ 1
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สถานีท่านุ่น
สถานีท่าฉัตรไชย

สัญลัก ษณ์
เส้นทางโครงการช่วง
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –
ห้าแยกฉลอง

(Tha Nun)

(Tha Chatchai)

สถานีประตู เมืองภูเก็ต
(Phuket To wn Gate)

เส้นทางโครงการช่วงท่านุ่นเมือ งใหม่ (เส้นทางในอนาคต)
ตําแหน่งสถานี
ตําแหน่งสถานีในอนาคต

สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(Phuket Internatio nal Airport)

จุดเริ่มต้นโครงการ
สถานีเมืองใหม่
(Muang Mai)

สถานีโรงเรีย นเมืองถลาง
(Muang Thalang School)

สถานีถลาง

(Thalang)

สถานีอนุสาวรีย์ ทา้ วเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
(Two Heroines)

สถานีเกาะแก้ว
(Ko h Kaew)

สถานีขนส่ง
สถานีมหาวิทยาล ัยราชภัฏภูเก็ต
(Bus Terminal)

สถานีทุ่งคา
(Thung Kha)
(Sakdidetch) สถานีศ ักดิเดชน์
(Dao Rung) สถานีดาวรุ่ง
ิ
(Wichit) สถานีวิชต
สถานีป่าหล่าย
สถานี
โคกโตนด
(Kho k Tanot)

(Palai)

(Phuket Rajabhat University)

สถานีเมืองเก่ า (O ld Town)
สถานีหอนาฬกิ า (Clo ck Tower)
สถานีบางเหนีย ว (Bang Niaw)
สถานีหอ้ งสมุดประชาชน
สถานีสะพานหิน (Phuket Public Library)
(Saphan Hin)
สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก
(Chao Fa (East))

สถานีฉลอง
(Chalo ng)

จุด สิ้นสุด โครงการ

N

รูปที่ 1 แนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต
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ลําดับ

ชื่อสถานี

สถานที่ใกล้เคียง

1

สถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

2

สถานีเมืองใหม่

โรงเรียนวัดเมืองใหม่

3

สถานีโรงเรียนเมืองถลาง

โรงเรียนเมืองถลาง

4

สถานีถลาง

โรงเรียนถลางพระนางสร้าง, โรงพยาบาลถลาง

5

สถานีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

6

สถานีเกาะแก้ว

โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

7

สถานีขนส่ง

สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต

8

สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

9

สถานีทุ่งคา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีภูเก็ต

10

สถานีเมืองเก่า

สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา,
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

11

สถานีหอนาฬิกา

หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์

12

สถานีบางเหนียว

ตลาดเกษตร, ศาลเจ้าบางเหนียว

13

สถานีห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต

14

สถานีสะพานหิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

15

สถานีศักดิเดชน์

ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

16

สถานีดาวรุ่ง

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

17

สถานีวิชิต

โรงเรียนวัดเทพนิมิตร, ตลาดนัดวัดเทพ

18

สถานีเจ้าฟ้าตะวันออก

หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า

19

สถานีป่าหล่าย

สวนสัตว์ภูเก็ต

20

สถานีโคกโตนด

โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม

21

สถานีฉลอง

ห้าแยกฉลอง, ท่าเรืออ่าวฉลอง

3. รูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสม
งานระบบรางของโครงการระบบขนส่ ง มวลชนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จะขึ้ น อยู่ กั บ ระบบที่ เ ลื อ กใช้ อาทิ
Standard Gauge (กว้าง 1.435 m.) หรือ Meter Gauge (กว้าง 1.000 m.) โดยสรุปส่วนใหญ่ของ
เส้นทางโครงการจะใช้ระบบ Concrete Track และใช้รูปแบบการลดแรงสั่นสะเทือน (Antivibration
Laying) เท่าที่จําเป็นในบริเวณอ่อนไหว ขบวนรถ (Rolling stock) สําหรับโครงการนี้จะมีคุณลักษณะ
ทั่วไปดังนี้
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เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา ชนิด Tram



มีความกว้างมาตรฐาน 2.4 เมตร หรือ 2.65 เมตร



มีความยาวประมาณ 30 – 40 เมตร



ระบบล้อสามารถเสนอเป็นระบบล้อเหล็ก หรือ ระบบล้อยาง



ความกว้างของล้อเหล็กสามารถเสนอเป็น meter gauge หรือ standard gauge



ระบบจ่ายไฟฟ้าจะเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead Contact Line) และมีระบบ
แบตเตอรี่สํารองสามารถวิ่งได้ในระยะสั้น หรือ ระบบจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและ
เคยใช้งานในโครงการอื่นได้ผลดี (Proven use)



ขบวนรถเป็นแบบพื้นต่ํา (Low Floor)

4. แนวเขตทางและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
โครงการระบบขนส่ ง มวลชนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี ที่ ดิ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด กรรมสิ ท ธิ์ เ พิ่ ม เติ ม ตามแนวเส้ น ทาง
บริเวณสถานี ศูนย์ซ่อมบํารุง จุดจอดแล้วจร และในตําแหน่งที่จัดให้เป็นสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขับเคลื่อนรถ
(Traction Sub-Station) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้สะดวกขึ้น
5. แนวทางการกําหนดอัตราค่าโดยสาร
โครงสร้างการจัดเก็บค่าโดยสารจะเป็นแบบตามระยะทาง (Distance-based) และมีค่าแรกเข้า หรือค่า
โดยสารขั้นต่ําในการใช้ระบบ เนื่องจากค่าโดยสารรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่สะท้อนต้นทุนการดําเนินงาน
และประชาชนมีความคุ้นเคย ซึ่งโครงสร้างค่าโดยสารมีรูปแบบ ดังนี้
ค่าโดยสาร = ค่าโดยสารคงที่เข้าระบบ (บาท/เที่ยว) + ค่าโดยสารตามระยะทาง (บาท/กม.)
จากการศึกษา ได้กําหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดประมาณ 100 – 137 บาทต่อคนต่อเที่ยว (ระยะทาง
รวมประมาณ 42 กม.)
6. แผนการดําเนินโครงการ
แผนการดําเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักๆ เป็นดังนี้
 เสนอขออนุมัติโครงการและคัดเลือกเอกชน
:
ปี 2562
 จัดกรรมสิทธิ์ และก่อสร้างโครงการ
:
ปี 2563
 จัดหาขบวนรถ
:
ปี 2565
 เปิดให้บริการ
:
กันยายน 2566
*หมายเหตุ: ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2561
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7. ขอบเขตการลงทุนโครงการ
7.1 เอกชนผู้ดําเนินโครงการเป็นผูล้ งทุนและดําเนินการ ดังนี้
การก่อสร้างโครงการ
ผู้ดําเนินโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า รวมไปถึงการจัดหา
ผลิต และติดตั้งขบวนรถไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ระบบจัดเก็บค่าโดยสารและ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สามารถเปิดให้บริการได้
การบริหารจัดการเดินรถและการบํารุงรักษา
ผู้ดําเนินโครงการจะเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ดําเนิน
โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเดินรถ เพื่อให้บริการรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการบํารุงรักษาโครงการให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุสัญญา
ของโครงการ
7.2 การสนับสนุนของภาครัฐ
รัฐจะเป็นผู้ลงทุนในค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดย รฟม. จะอํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการ
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