






Railways  
Development  

Policy 

	 สืบเนื่องจากสภาพปัญหา

ของการขนส่งทางรถไฟในปัจจุบัน	

อันเนื่องมาจากระดับคุณภาพของ

โครงสร้างพื้นฐานที่ขาดการบูรณะ

ให้อยู่ในมาตรฐาน	ทำให้การให้

บริการของรถไฟขาดประสิทธิภาพ

ทั้งด้านความปลอดภัย	รวดเร็วใน

การให้บริการ	และความตรงต่อ

เวลา	ทำให้ปริมาณผู้โดยสารและ

ปริมาณสินค้าที่เดินทางและขนส่ง

ทางรถไฟในช่วง	ปี	พ.ศ.	2548-

2550	ลดลงมาโดยตลอด	ซึ่ง

ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสาร		47	

ล้านเที่ยว	และปริมาณสินค้า	12	

ล้านตัน	ซึ่งเมื่อเทียบกับสัดส่วน

การขนส่งทั้งประเทศ	การขนส่ง

สินค้าทางรถไฟมีเพียงประมาณ

ร้อยละ	3	เท่านั้น	ทำให้การขนส่ง

นโยบายการพัฒนาระบบรางของรัฐบาล 
ทางรถไฟไม่สามารถสนับสนุน

การบริหารจัดการขนส่งสินค้า	

(Logistics)	ได้		

	 รัฐบาลโดยกระทรวง

คมนาคมจึงมีแนวนโยบายในการ

พัฒนาโครงข่ายระบบรางและการ

ให้บริการรถไฟ	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่ง	ประหยัด

พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการ

ขนส่งของประเทศ	โดยมีการ

วางแผนการพัฒนาการขนส่ง

ระบบรางเพื่อลดระยะเวลาในการ

ขนส่ง	และเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขนส่งสินค้า	

(Logistics)	ลดปัญหามลพิษต่อสิ่ง

แวดล้อมและลดจำนวนอุบัติเหตุ

ทางถนน	โดยบูรณะปรับปรุงทาง

รถไฟให้ได้มาตรฐานความ

ปลอดภัย	เพิ่มเติมหัวรถจักรที่

ขาดแคลน	และขยายโครงข่าย

รถไฟให้ครอบคลุมการเดินทางทั้ง

ประเทศ	และศึกษาแนวทางและ

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครง

ข่ายทางรถไฟไปสู่ระบบรถไฟ

ความเร็วสูง	เพื่อให้บริการต่อ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

โดยได้เสนอแผนการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.2553-2557	

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ตามโครงข่ายรถไฟต่อคณะ

รัฐมนตรี	เพื่อรักษามาตรฐาน

Railway  
Network  

Policies 



 According to the Royal 

Thai Constitution, B.E. 2550, 

Chapter 5 National Directive 

Principles of Fundamental 

State Policies, Section 7 

Economic Policies, Article 84 

(12), it is specified that the 

state is supposed to promote 

and support merchant marine 

and rail-freight transport by 

means of an administration 

for both domestic and 

international transport. The 

government then decided to 

issue the policies to improve 

and expand the railway 

network and services in order 

to increase the efficiency and 

to maximize overall energy 

consumption in transport 

sector. Therefore, the railway 

development plan is 

คุณภาพของบริการพื้นฐานในการ

ขนส่งทางรถไฟอย่างปลอดภัย

และพอเพียง	เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน		

	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2552	

เห็นชอบกับแนวทางดังกล่าว	ทั้งนี้

การพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทาง

รถไฟทั้งระบบ	คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเมื่อวันที่	27	เมษายน	2553	

เห็นชอบแผนการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย	(รฟท.)	ระยะ

เร่งด่วน	176,808	และเห็นชอบให้

กรมทางหลวงและกรมทางหลวง

ชนบท	รับไปดำเนินการแก้ไข

ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ	โดย

ปรับปรุงเป็นสะพานต่างระดับ

จำนวน	114	แห่ง	ภายใต้กรอบ

วงเงิน	19,012	ล้านบาท	โดยมอบ

หมายให้กระทรวงการคลัง	และ

สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร

แหล่งเงินที่เหมาะสม	สำหรับการ

ดำเนินการต่อไป	

	 สำหรับการพัฒนาระบบ

รถไฟความเร็วสูง	เพื่อรองรับการ

เดินทางของประชาชนควบคู่ไป

กับการพัฒนาเมืองนั้น	รัฐบาลได้

considered necessary to 

make possible the reduction 

of travel time by rail and 

boosting of rail freight 

logistics; aiming for air 

pollution and road accidents 

reduction. 

 Developments of the 

existing network had already 

been approved in principle by 

the cabinet resolution on 27 

April 2010, which consented 

to the results from the   

10/2553 economic cabinet 

meeting. 

มีมติเมื่อวันที่	14	กันยายน	2553	

รับทราบและเห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

ครั้งที่	10/2553	โดยเห็นชอบให้

คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

แนวทางการเพิ่มบทบาทภาค

เอกชนในรูปแบบ	PPPs	ดำเนิน

การทดสอบความสนใจของภาค

เอกชน	(Market	Sounding)	

โครงการรถไฟความเร็วสูงใน	2	

สายทาง	ประกอบด้วย	(1)	สาย

ตะวันออก	(กรุงเทพฯ-

ฉะเชิงเทรา-ระยอง)	และ	(2)	

สายเหนือ	(กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)	

ซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาการขนส่งระบบรางไปสู่

อนาคต	เพื่อประโยชน์และยก

ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย	

Development 
of the Existing 

Network 



Essensial Issues for Rail Infrastructure 
Development 
1. Engineering Specification 

and Fundamental Structure 

 • From the overall 

railway development in the 

past years, strategy and 

policy in rail network 

development can be 

summarized as the 

followings: 

Improving the current meter 

gauge route continuously; 

 • Improving the track 

to100 pounds/yard with 

least joint section; 

 • Aiming at 120 Km/

Hr maximum speed for the 

newly developed network; 

 • Aiming at using 20 

Ton/Axle load for all carriage. 

2. Environmental 

Consideration 

 For the environmental 

consideration, the major 

aspects that are to be 

considered are water ways, 

forest, watershed area 1AM, 

wetland, environmental 

protection area, reserved 

environmental area, 

transportation route, 

community, tourist attraction, 

archeology site. 

3. Consideration in Urban 

Planning and Land Use 

 The land use planning 

is necessary to consider the 

position of major cities and 

important economic cities 

nationwide by the 

Department of Public Works 

and Town and Country 

Planning has developed a 

framework of urban policy in 

each level from the national 

and regional plan, sub-

	 กระทรวงคมนาคม	มีนโย

บายในการพัฒนาระบบการขนส่ง

และจราจรให้สะดวก	รวดเร็ว	

ปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	

ทันเวลา	ทำให้ประชาชนทุกระดับ

สามารถเข้าถึงระบบการคมนาคม

ขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

กันพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยง

โครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกระบบ

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความ

สามารถในการเสริมสร้าง

นโยบาย 
การพัฒนา
ระบบการขนส่ง 
ของกระทรวง
คมนาคม

ศักยภาพของประเทศ	สู่การเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ

จราจรในภูมิภาค	โดยมี

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ

คมนาคมของประเทศ	ดังนี้	

1.	การใช้ประโยชน์จากภาค

คมนาคมเพื่อเป็นเครื่องมือผลัก

ดันในการสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ	และนำไปสู่ความเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค	

รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์รายพื้นที่		

2.	การให้ความสำคัญต่อการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และ

ระบบการขนส่งที่มีมาตรฐาน	

สะดวก	ปลอดภัย	และเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติ		

3.	การรักษาปริมาณและ

มาตรฐานคุณภาพของบริการพื้น

ฐานในการขนส่งและพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะ	เพื่อเพิ่มปริมาณ

การใช้ขนส่งสาธารณะอย่าง

ปลอดภัยและพอเพียง	

4.	การให้ความสำคัญในการ

พัฒนาระบบการขนส่งที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	

และรักษาสิ่งแวดล้อม	

5.	การให้ความสำคัญกับการ

กำกับดูแลกิจการภาครัฐ	และการ

บริการ	ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี	

Convenient,  
Rapidity,  

and Safety 



regional plan, structural plan 

and comprehensive plan.  

Which are defined in order of 

size, hierarchy and the role of 

each city. In addition, it will be 

considered consistent with 

the strategies of State 

Railway of Thailand and other 

agencies as well as growing 

numbers of passengers and 

cargo volume. 

The concept of town 

development and planning 

around station areas can be 

categorized as; 

 •  Urban 

development near transit 

Figure 1 Urban Planning Policy  

and Railways Development Plan 

node; this concepts of 

Transit-Oriented 

Development (TOD) is an 

urban developed theory in a 

mixed travel and land use to 

create a neighborhood 

community that be linked by 

public transport and 

pedestrian. 

 •  Promoting rail 

travel; for this, rail network 

and stations should be 

designed in such a way that 

are accessible by other 

modes. 

 •  Promoting 

efficiency in goods transfer. 

Border City 

Tourism City 

Economic 
City 

Major City 

Metropolitan 

1.  To strive to effect 

improvement and make 

transportation and traffic 

systems convenient, fast, 

safe, efficient and reliable 

with transparency in all 

processes. 

2.  To equitably provide 

accessibility of pubic 

transportation system to the 

people at all levels. 

3.  To develop the linkages 

of ass modes of transport 

networks in order to fullfil the 

country’s potential as a 

transport and traffic hub in 

this region 



	 ในการพิจารณาความ

เหมาะสมของระบบสำหรับรถไฟ

ความเร็วสูงสำหรับประเทศไทย

นั้น	ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบข้อดีข้อเสียทางด้าน

วิศวกรรม	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ

และการเงินของระบบรถไฟที่มี

ระดับความเร็วไม่น้อยกว่า	250	

กม./ชม.	ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูง	

ที่ต้องวิ่งบนรางขนาดกว้าง	1.435	

เมตร	(Standard	Gauge)ที่ต้อง

พัฒนาโครงข่ายเฉพาะขึ้นใหม่	

(Dedicated	Track)	โดยเริ่มจาก

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลาง

การเดินทางของประเทศและ

ภูมิภาค	เป็นสถานีต้นทางของ

ขบวนรถไฟความเร็วสูง	ไปยัง

ปลายทางในภูมิภาคต่างๆ	

การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
•	กรุงเทพฯ		 -		 ระยอง		

	 (กรณีผ่านบางปะกง)	

•	กรุงเทพฯ		 -		 จันทบุรี	

•	กรุงเทพฯ		 -		 อรัญประเทศ	

สายใต้  

ประกอบด้วยเส้นทาง	

•	กรุงเทพฯ		 -		 หัวหิน		

(กรณีใช้แนวทางรถไฟสายใต้เดิม)	

•	กรุงเทพฯ		 -		 หัวหิน		

	 (กรณีใช้ทางรถไฟสายแม่กลอง)	

•	กรุงเทพฯ		 -		 สุราษฎร์ธานี	

•	กรุงเทพฯ		 -		 หาดใหญ่	

•	กรุงเทพฯ		 -		 ปาดังเบซาร์	

Strategies  
Issues 

1.  The use of the 

transportation and traffic 

systems as a driving force for 

the economic strength and 

the status of transport and 

traffic hub in this region.  

2.  The sheer necessity of the 

public transport development 

to alleviate the acute traffic 

problems and raise the quality 

of life of people 

3.  The necessity to maintain 

damage to property caused 

by transportation. 

7.  Awareness of the 

significance of the transport 

system for people’s quality of 

life and environment. 

8.  Awareness of the safety 

standard of transportation 

system. 

9.  The government’s 

straight forward policy on 

enhancing the efficiency of 

the government services and 

optimizing the capital 

investment and state asset. 

ประกอบด้วย	

สายเหนือ  

ประกอบด้วยเส้นทาง	 	

•	กรุงเทพฯ	 -	 นครสวรรค์	

•	กรุงเทพฯ	 -	 พิษณุโลก	

•	กรุงเทพฯ	 -	 เด่นชัย	

•	กรุงเทพฯ	 -	 เชียงใหม่	

สายตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประกอบด้วยเส้นทาง	 	

•	กรุงเทพฯ		 -		 นครราชสีมา	

•	กรุงเทพฯ		 -		 ขอนแก่น	

•	กรุงเทพฯ		 -		 สุรินทร์	

•	กรุงเทพฯ		 -		 หนองคาย	

•	กรุงเทพฯ		 -		 อุบลราชธานี	

สายตะวันออก  

ประกอบด้วยเส้นทาง	

•	กรุงเทพฯ		 -		 ระยอง					

	 (กรณีผ่านฉะเชิงเทรา)	

Regional 
Transport & 
Traffic Hub 

the sufficient quantity and 

quality standards of the 

fundamental transportation 

services that will make the 

mass transport system more 

accessible for the public. 

4.  The use of the transport 

system as a factor in pursuing 

strategies for particular area. 

5.  The more efficient use of 

the transport infrastructure 

system. 

6.  Rising casualties as well as 



Strategies of MOT 
1.  To increase the capacity 

for infrastructure system and 

efficient transport services to 

comply with the integrated 

strategy for development. 

2.  To build up and develop 

the extensive networks of 

mass transit system and 

public transport services for 

both passengers and goods, 

to offer equal opportunities 

to travel to the public and act 

as a catalyst for the 

sustainable development of 

the country. 

3.  To streamline the existing 

transport network.  

4.  To ensure public safety 

of transport system, lessen 

its environmental impact, 

enhance the quality of life of 

people and minimize the 

economic loss. 

5.  To maximize the 

potential for good 

governance and systematic 

monitoring with the public 

participation in making and 

inspection so as to raise the 

quality of public transport 

services.  

Northern routes		 	

•	Bangkok	-	 Nakhon	sawan	

•	Bangkok	-	 Phitsanulok	

•	Bangkok	-	 Denchai	

•	Bangkok	-	 Chiang	Mai	

Northeastern	routes	 	

•	Bangkok		-		Nakhon	Ratchasima	

•	Bangkok		-		Khon	Kaen	

•	Bangkok		-		Surin	

•	Bangkok		-		Nong	Khai	

•	Bangkok		-		Ubon	Ratchathani	

Eastern	routes	

•	Bangkok		-		Chachoengsao	 	

	 -		Rayong		

•	Bangkok		-		Bang	Pakong	 	

	 -		Rayong	

•	Bangkok		-		Chanthaburi	

•	Bangkok		-		Aranyaprathet	

Southern	routes		

•	Bangkok		-		Hua	Hin		

(along	the	existing	railway)	

•	Bangkok		-		Mae	Klong		 	

	 -		Hua	Hin		

•	Bangkok		-		Surat	Thani	

•	Bangkok		-		Hat	Yai	

•	Bangkok		-		Padang	Besar 

Efficient 
Transport 
Services 

Figure 1-1 Railway Alignments  

for High Speed Train Study 

แนวเส้นทางของระบบรถไฟความเร็วสูง	

ที่พิจารณาแสดงดังรูปที่	1 



	 การวิเคราะห์ปริมาณผู้

โดยสารได้จากแบบจำลองการ

ขนส่งสี่ขั้นตอนระดับประเทศ	

(National	Model)	ซึ่งได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย	สนข.	

และเพิ่มเติมปริมาณการเดินทาง

เพื่อการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นส่วนที่

สำคัญที่จะใช้ระบบรถไฟความเร็ว

สูง	โดยพิจารณาจากอัตราส่วนนัก

ท่องเที่ยวต่อประชากรในพื้นที่ที่มี

การคาดการณ์ปริมาณ
ผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า
2.1 ปริมาณผู้โดยสาร 

 The National Model 

(NAM) developed by OTP 

(Office of Transportation and 

Passenger and  
Freight Demand  
Forecast 
2.1 Passenger 

Passenger 
Forecasts 

  

  

สถานีรถไฟความเร็วสูง	ปริมาณผู้

โดยสารในแต่ละเส้นทางมี

ปริมาณแตกต่างกันตามการตอบ

สนองต่อความเร็วในการให้

บริการและราคา	โดยที่มีความ

สอดคล้องกับลักษณะรายได้และ

ความจำเป็นของประชากร	รวม

ทั้งนักท่องเที่ยวในเส้นทางนั้นๆ		

Traffic Policy and Planning) 

together with additional 

tourist demand was used for 

the passenger demand 

forecast.  



ตารางที่ 2-1 การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง ในเส้นทางต่างๆ 

Table 2-1 Passenger Forecasts for High Speed Train Study 

Unit: Trips/Day             หน่วย: เที่ยวต่อวัน 

สายเหนือ

North

กรุงเทพฯ-นครสวรรค์

Bangkok	-	Nakhon	Sawan
16,500 18,700 20,100 21,900

กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

Bangkok	-	Phitsanulok
20,600 23,300 24,800 26,500

กรุงเทพฯ-เด่นชัย

Bangkok	-	Denchai
24,200 27,400 28,900 30,700

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

Bangkok	-	Chiang	Mai
28,900 32,600 34,400 36,400

สายตะวันออก

เฉียงเหนือ

Northeast

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

Bangkok	-	Nakhon	Ratchasima
24,300 27,500 31,700 37,600

กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

Bangkok	-	Khon	Kaen
34,700 39,300 44,200 50,900

กรุงเทพฯ-หนองคาย

Bangkok	-	Nong	Khai
41,000 46,400 52,000 59,700

กรุงเทพฯ-สุรินทร์

Bangkok	-	Surin
30,000 33,900 38,400 44,500

สายตะวันออก

East

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

Bangkok	-	Ubon	Ratchathani
34,800 39,300 44,300 51,000

กรุงเทพฯ-ระยอง

Bangkok	-	Rayong
13,800 15,600 22,500 29,700

กรุงเทพฯ-จันทบุรี

Bangkok	-	Chanthaburi
15,500 17,500 22,600 33,900

กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ

Bangkok	-	Aranyaprathet
12,900 14,600 18,400 23,800

สายใต้

South

กรุงเทพฯ-หัวหิน

Bangkok	-	Hua	Hin
13,800 15,600 18,400 22,100

กรุงเทพฯ-หัวหิน	(แม่กลอง)

Bangkok	-	Hua	Hin	(Mae	Klong)
10,900 12,300 14,900 18,300

กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

Bangkok	-	Surat	Thani
24,700 27,900 32,100 37,300

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่

Bangkok	-	Hat	Yai
43,800 49,600 56,800 56,800

กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

Bangkok	-	Padang	Besar
44,200 50,000 57,300 66,300

ความเร็ว

Speed/Type

เส้นทาง

Route

ปีพ.ศ./Year

2560/2017 2565/2022 2570/2027 2575/2032



	 ผลการวิเคราะห์	ได้

ตัวเลขดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ	

ณ	อัตราส่วนลด	12%	ดังตารางที่	

 The economic analysis 

results using 12% discount 

rate are presented in Table 3-

Economic 
Analysis 

1. Most of the routes pass the 

economic criteria (EIRR •	

12%, NPV •	0 and B/C • 1).   

3-1	พบว่าส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์

ทางเศรษฐศาสตร์	โดยเส้นทางที่

ให้ผลตอบแทนสูง	ได้แก่	เส้นทาง

กรุงเทพฯ-หนองคาย	

การวิเคราะห์ความเหมาะสม
เบื้องต้นทางเศรษฐกิจ
3.1	การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น	
	 ทางด้านเศรษฐศาสตร์	

Economic  
Pre-Feasibility Study 
3.1 Economic Pre-Feasibility  
 Study 

  

  



ระยะทาง  (กม.)
Distant (Km.)

ความเร็วสูงสุด 
(กม./ชม.)

Max. Speed
(Km/Hr)

เวลาเดินทางเฉลี่ย 
(ชั่วโมง)

Avg.Travel
Time (Hr)

เงินลงทุน
เร่มต้นรวม
ขบวนรถ*
(ล้านบาท)

Innitial Invest-
ment*

(Million Baht)

ปริมาณผู้โดยสาร
(คน/วัน)

Passenger
(Trips/Day)

ราคาค่าโดยสาร
สูงสุด

(บาท/เที่ยว)
Max Fare

(Baht/Trip)

EIRR

(%)

เส้นทาง

Route

ภาคเหนือ/North

กรุงเทพฯ-นครสวรรค์

Bangkok - Phitsanulok
240

250 1.20 98,559 16,500 384 11.63

กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

Bangkok	-	Phitsanulok
382

250 1.91 121,014 20,600 611 13.94

กรุงเทพฯ-เด่นชัย

Bangkok	-	Denchai
528

250 2.64 164,956 24,200 845 13.43

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

Bangkok	-	Chiang	Mai
745

250 3.73 229,809 34,800 1,190 13.58

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Northeast

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

Bangkok	-	Nakhon	Ratchasima 256 250 1.28 96,826 24,300 410 17.44

กรุงเทพฯ-ขอนแก่น

Bangkok	-	Khon	Kaen 443 250 2.22 148,641 34,700 709 17.58

กรุงเทพฯ-หนองคาย

Bangkok	-	Nong	Khai
615 250 3.08 201,449 41,000 984 17.76

กรุงเทพฯ-สุรินทร์

Bangkok	-	Surin 413 250 2.06 139,261 30,000 661 16.61

กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

Bangkok	-	Ubon	Ratchathani 570 250 2.85 182,069 34,800 912 16.14



ระยะทาง  (กม.)
Distant (Km.)

ความเร็วสูงสุด 
(กม./ชม.)

Max. Speed
(Km/Hr)

เวลาเดินทางเฉลี่ย 
(ชั่วโมง)

Avg.Travel
Time (Hr)

เงินลงทุน
เร่มต้นรวม
ขบวนรถ*
(ล้านบาท)

Innitial Invest-
ment*

(Million Baht)

ปริมาณผู้โดยสาร
(คน/วัน)

Passenger
(Trips/Day)

ราคาค่าโดยสาร
สูงสุด

(บาท/เที่ยว)
Max Fare

(Baht/Trip)

EIRR

(%)

เส้นทาง

Route

ภาคตะวันออก/East

กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-ระยอง

Bangkok	-	Chachoengsao	-	Rayong
221

250 1.11 72,265 13,200 350 13.05

กรุงเทพฯ-บางปะกง-ระยอง

Bangkok	-	Bang	Pakong	-	Rayong
194 250 0.97 60,150 12,800 305 12.32

กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี

Bangkok	-	Chachoengsao	-	Chanthaburi
330 250 1.65 109,756 15,500 530 11.70

กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ

Bangkok	-	Aranyaprathet
250

250 1.25 72,581 12,900 400 15.14

ภาคใต้/South

กรุงเทพฯ-หัวหิน

Bangkok	-	Hua	Hin
225

250 1.13 82,166 13,800 360 10.47

กรุงเทพฯ-หัวหิน	(แม่กลอง)

Bangkok	-	Hua	Hin	(Mae	Klong)
185 250 0.93 80,079 10,900 295 6.66

กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

Bangkok	-	Surat	Thani
648

250 3.24 200,308 24,700 1,037 13.44

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่

Bangkok	-	Hat	Yai
937

250 4.69 285,067 43,800 1,499 15.46

กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

Bangkok	-	Padang	Besar
982

250 4.91 297,880 44,200 1,571 15.42






