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สถานีแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อคนไทย

สถานีกลางบางซื่อ (Bangsue Grand Station) คือ
“สถานีรถไฟหลัก” แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทย
ที่เป็นศูนย์กลางของรถไฟไทยทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น
รถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟชานเมือง รถไฟ
เชื่อมท่าอากาศยาน และรถไฟฟ้ามหานครสายต่าง ๆ
อี ก ทั้ ง เป็ น “สถานีที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉีย งใต้ ” ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ทุ ก การเดิ น ทาง
ด้านคมนาคมและธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึง
แหล่ ง เศรษฐกิ จ ที่ อ ยู ่ ใ นทุ ก มุ ม ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นับได้วา่ เป็นอีกขัน้ ของการพัฒนา
ด้านคมนาคมระบบรางของประเทศไทยให้รุดหน้า
เทียบเท่าสถานีรถไฟระดับสากล เพือ่ รองรับการขนส่ง
ในทุกมิติ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับบทบาททางเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต รวมไปถึงเป็นการสร้างรากฐานส�ำคัญทีส่ ง่ ผล
ให้ประเทศไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน

มีพื้นที่รวมโดยรอบ

2,325 ไร่

รองรับรถไฟหลากหลายระบบ รายล้อมไปด้วย
โรงซ่อมบ�ำรุง โรงรถจักร ย่านเตรียมขบวนรถ
ย่านเก็บรถไฟ อีกทั้งเป็นพื้นที่ส�ำหรับการพัฒนา
เชิงพาณิชย์ในอนาคต

สถานีแห่งความภาคภูมิใจเพื่อคนไทยทุกคน
Bang Sue Grand Station

ชั้นที่ 1

นาฬิกาเรือนยักษ์
หน้าอาคารสถานีกลางบางซื่อ
• Landmark ของสถานีกลางบางซื่อ

ได้แรงบันดาลใจมาจากเอกลักษณ์ของ
สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ที่มีนาฬิกา
ประจ�ำสถานี ผลิตโดยบริษัท Electric Time
Company, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา

• นาฬิกาขนาดใหญ่

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร และมีความสูง
จากระดับพื้นดินถึงจุดศูนย์กลางนาฬิกา
21 เมตร

• หน้าปัดเลข ๙

การออกแบบเลข “๙” เลขไทยเพียงเลขเดียว
บนหน้าปัด เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(รัชกาลที่ 9)

พื้นที่อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้โดยสาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์

ร้านค้าทันสมัย ศูนย์อาหารสะอาด
ปลอดภัย รองรับผู้โดยสารจ�ำนวนมาก

พื้นที่จ�ำหน่ายตั๋ว

ห้องจ�ำหน่ายตั๋ว
เครื่องจ�ำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

ชั้นที่ 1 พื้นที่รวม 87,200 ตารางเมตร เป็นพื้นที่จ�ำหน่ายตั๋ว ร้านค้า ศูนย์อาหาร และพื้นที่จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
หรือ MRT มุ่งเน้นการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นหัวใจของการออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด ส�ำหรับการใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อได้เป็นอย่างดี

พื้นที่ใช้สอยกว่า

เมตร
270,000 ตาราง

ประกอบด้วยส�ำนักงาน จุดเชื่อมต่อไปยัง
ชานชาลาต่าง ๆ พื้นที่พักคอย รวมไปถึง
พื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านค้า ศูนย์อาหาร
ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้โดยสารและ
บุคคลทั่วไป

เชื่อมโยงความสะดวกของการเดินทาง
Bang Sue Grand Station

ชั้นที่ 2
พื้นที่ชั้น 2 มีขนาด

86,000
ตารางเมตร

เชื่อมต่อกับ
รถไฟทางไกล

สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
สายใต้
สายตะวันออก

รถไฟชานเมืองสายสีแดง
ช่วงบางซื่อ - รังสิต
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

สถานีกลางบางซื่อ
ชั้น 2 แบ่งเป็น
รถไฟทางไกล
ชานชาลา
รถไฟชานเมืองสายสีแดง
ชานชาลา

8
4

ชั้นที่ 2 พื้นที่ชานชาลารถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล พื้นที่รวม 86,000 ตารางเมตร
ชานชาลารองรับระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงจ�ำนวน 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกลจ�ำนวน 8 ชานชาลา
สร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส�ำหรับการใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ

เชื่อมต่อทุกเส้นทาง

เพื่อให้คนไทย
อยู่ใกล้กัน

ศูนย์กลางการเดินทางยุคใหม่แบบไร้รอยต่อ
Bang Sue Grand Station

ชั้นที่ 3
2 ชานชาลา

10

ชานชาลา
เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง

ส�ำหรับรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ
ท่าอากาศยาน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติ ในการโดยสารเครื่องบิน
ในประเทศและระหว่างประเทศ

3 สายสายเหนืในอนาคต
อ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
สายตะวันออก

ชั้นที่ 3 พื้นที่ชานชาลารองรับรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นอนาคตของการเดินทางภายในประเทศ
และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน
ระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา โดยมีพื้นที่รวม 67,000 ตารางเมตร

พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

พื้นที่เพื่อ

คนไทยทุกคน

ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

ชั้นลอย

ชั้นลอย พื้นที่ห้องควบคุมสถานีที่มีทัศนียภาพสวยงาม
พื้นที่รวม 12,000 ตารางเมตร สามารถขึ้น-ลง ได้ 2 เส้นทาง คือ ทางบันไดเลื่อน และทางลิฟต์แก้ว
มีการจัดสรรประโยชน์ให้ใช้เป็นพื้นที่ร้านค้าสินค้า OTOP และสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการ

ชั้นลอยมีขนาดพื้นที่

12,000
ตารางเมตร

ส�ำหรับบุคคลทั่วไป

1,681 คัน

ที่จอดรถผู้พิการ

19 คัน

มากกว่าการอ�ำนวยความสะดวก ด้วยลานจอดรถอัจฉริยะ

ชั้นใต้ดิน

ชั้นใต้ดิน พื้นที่จอดรถเพื่อการเชื่อมต่อการคมนาคมระบบรางพื้นที่รวม 72,000 ตารางเมตร
รองรับการจอดรถยนต์ 1,700 คัน ช่วยให้ผู้โดยสารขับรถมาจอดเพื่อเปลี่ยนมาใช้การเดินทางระบบราง
เพื่อลดมลภาวะและระยะเวลาในการเดินทาง

การเดินทางระบบราง

ที่มุ่งยกระดับ

คุณภาพชีวิต
ของคนไทย

สถานีสาธารณประโยชน์
เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD)
คือหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมือง และชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
พัฒนาเมืองอย่างมีแบบแผน
โตอย่างมีทิศทาง ใช้พื้นที่คุ้มค่า
ลดมลพิษ
จากปัญหาจราจร

คุณภาพชีวิตดี
สร้างเศรษฐกิจเติบโต
กระจายความเจริญ
ได้อย่างทั่วถึง
การเดินทางและการขนส่ง
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงได้หลายรูปแบบ

เชื่อมต่อทางบก
บริเวณรอบสถานี

เชื่อมต่อทางอากาศ
(ผ่านรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน)

เชื่อมต่อทางน�้ำ
(ผ่านรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน)

สถานีเชื่อมโยงเครือข่ายขนส่งมวลชนสาธารณะ
เพื่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ
นอกจากการเชื่อมต่อทุกระบบรางเข้าด้วยกันแล้ว สถานีกลางบางซื่อยังเชื่อมต่อการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งทางน�้ำ บก และ
อากาศได้อย่างไร้รอยต่อเพื่อให้สถานีแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนอย่างแท้จริง

อนาคตของการเดินทาง

ที่ตอบโจทย์

ทุกความต้องการ

สถานีอารยสถาปัตย์
เพื่อความสุขของผู้โดยสาร
นอกจากตัวอาคารของสถานีกลางบางซื่อมีความสวยงามแล้ว ยังได้รับการออกแบบให้เป็นสถานีที่รองรับ
การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นน�ำของโลก
โดยยึดหลักการออกแบบ “อารยสถาปัตย์” หรือ Universal Design ที่มุ่งเน้นการออกแบบ เพื่อ “ผู้โดยสารทุกคน”
ให้สามารถใช้บริการสถานีกลางบางซื่อได้อย่าง “สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียม” เพื่อมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ
ในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย”

เทคโนโลยี Automation
Wheelchair
เพื่อการดูแลอย่างห่วงใย

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยให้
การเดินทางราบรื่นสะดวกสบาย

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence : AI)
เพื่อผู้โดยสารทุกคน

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ช่วยให้
การเดินทางปลอดภัย ไร้กังวล

สถานีอัจฉริยะ
เพื่อโลกแห่งอนาคตที่ทันสมัยทัดเทียมระดับสากล
ต้นแบบสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ที่ใช้เทคโนโลยี 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการ 5G อันล�้ำสมัย โดยสามารถช่วยเหลือและรองรับผู้โดยสารได้ทุกเพศ
ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้บริการสถานีได้มากกว่า 200,000 คน/วัน

สารจากประธานกรรมการรถไฟฯ

MESSAGE FROM THE BOARD CHAIRMAN
OF THE STATE RAILWAY OF THAILAND
ในปี 2564 นี้ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท�ำให้ทั่วโลกและประเทศไทยรวมถึงการรถไฟฯ ได้รับผลกระทบ
เป็นวงกว้างทัง้ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม แต่การรถไฟฯ ยังมุง่ มัน่
ในการพัฒนา และด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ทีก่ ำ� หนดไว้ หนึ่งในโครงการส�ำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการพืน้ ที่
สถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อรองรับการ
เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2564
โดยมีการปรับปรุงสถานี ก�ำหนดจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและ
การขนส่งสินค้า บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการเชือ่ มต่อ
การเดินทาง ท�ำให้ผโู้ ดยสารได้รบั ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเดินรถขนส่ง
เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางขนาดใหญ่ระดับประเทศ

In 2021, the outbreak of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) has
caused the World and Thailand, including the State Railway of Thailand
greatly affected both economically and socially, nevertheless, the State
Railway of Thailand still determined to develop and carry out various projects
to be in line with the strategic plans. One of the major projects is the
Facility and Space Management Project at Bang Sue Grand Station and
Other Stations within Red Line Suburban Network to support the official
grand opening in November 2021. The stations are improved and the
interchange points are settled by integrating with relevant agencies to
facilitate passengers, feel safe when travelling and increase the efficiency
of the transportation system to be a Multimodal Railway Interchange Hub
in the country.

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้จดั ตัง้ บริษทั เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด
เพือ่ ด�ำเนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของการรถไฟฯ เป็นการใช้
ประโยชน์จากทีด่ นิ ทีไ่ ม่ใช่เพือ่ การเดินรถ (Non-Core) ตามแนวคิด
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented
Development: TOD) เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ และลดภาระค่าใช้จา่ ย
ของภาครัฐ รวมถึงเร่งรัดแผนการด�ำเนินงานโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟในเส้นทางสายใหม่ เชือ่ มโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ของไทย (East-West Corridor) ได้แก่ เส้นทาง แม่สอด - ตาก
- ก�ำแพงเพชร - นครสวรรค์ และนครสวรรค์ - บ้านไผ่ ให้ครบ
ทัง้ 3 เส้นทาง

In addition, the State Railway of Thailand has established SRT Asset
Company Limited to carry out various land development projects and
manage its assets in the stations and surrounding areas to be in line with
Transit-Oriented Development (TOD) concept. This is to generate additional
revenue and reduce the burden of government expense at the same time,
the State Railway of Thailand also expedited the implementation plan of
the new railway construction projects connecting the east and west of
Thailand (East-West Corridor), Mae Sot - Tak - Kamphaeng Phet - Nakhon
Sawan and Nakhon Sawan - Ban Phai routes to be completed.

ในฐานะทีเ่ ป็นประธานกรรมการรถไฟฯ และเป็นผูบ้ ริหารในสังกัด
กระทรวงคมนาคม จึงได้ให้ความส�ำคัญของการเชือ่ มโยงโครงข่าย
การคมนาคมและยกระดับการขนส่งระบบราง เพื่อพัฒนาการ
ขนส่งระบบรางให้เป็นจุดรวมศูนย์กลางการเดินทางระดับประเทศ
โดยมีการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ทั้งในพื้นที่
เมืองหลวงและขยายเส้นทางไปสูภ่ มู ภิ าคให้เชือ่ มต่อกันอย่างไร้รอยต่อ
รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการเดินทางของผูใ้ ช้บริการและผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้า ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่ง
ตลอดจนลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

As a Chairman, SRT Board of Commissioners and the executive officer
under the Ministry of Transportation, I highlight the importance of connecting
transportation network and enhancing railway transport system to develop
and be a Multimodal Railway Interchange Hub in the country. There will
be the management of passenger and freight transportation both in the
capital city and extending the route to the regions to connect seamlessly.
The development will also help reduce the travel expenses of passengers
and the freight transportation costs of freight forwarders, save fuel and
energy consumption in the transportation sector as well as reducing pollution
problems affecting the environment.

ในนามของคณะกรรมการรถไฟฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนประชาชน
ผูใ้ ช้บริการของการรถไฟฯ ทีใ่ ห้ความไว้วางใจสนับสนุนการด�ำเนิน
กิจการของการรถไฟฯ และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการรถไฟฯ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนากิจการรถไฟฯ ให้สามารถด�ำเนินการตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา
ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดย
ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นส�ำคัญ

On behalf of SRT Board of Commissioners, I would like to express my
sincere gratitude to the state and private sectors, stakeholders and the
people who use SRT services for your trust and support in SRT businesses
and operations. The SRT Board of Commissioners determined to develop
the businesses of the State Railway of Thailand to its best efficiency to
pursue the mission, to meet government’s policy in developing, expanding,
and connecting the rail network for passenger and freight transportation,
and to adhere to the laws, transparency and traceability purpose.
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(นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร)
ประธานกรรมการรถไฟฯ
(Mr. Chirute Visalachitra)
The Board Chairman of
the State Railway of Thailand
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

VISION MISSION AND
STRATEGY

วิสัยทัศน์

Vision

“เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐ
ที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570”

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

พันธกิจ

Mission

1. ขยายขีดความสามารถในการบริการทางราง และการ
ด�ำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ทั้งทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการขนส่ง
2. บูรณาการการเชือ่ มต่ออย่างครบวงจรและครอบคลุม
ทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศจากต้นทางสู่ปลายทาง
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการท�ำธุรกิจเชิงรุก
และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการกระจายความเจริญ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านบริการขนส่งขั้นพื้นฐานแก่ประเทศ
สถาบันและสังคม
5. ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับมาตรฐานสากล เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานและสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

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

Strategies
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการขนส่งทางราง

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

Strategy 1

Enhancement of the country’s
rail transport service capabilities

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ Strategy 1.1
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค 		
Plan 1.1.1
ก่อสร้างรถไฟทางคู่
การก่อสร้างทางสายใหม่
Plan 1.1.2
การก่อสร้างรถไฟชานเมือง
Plan 1.1.3
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
การก่อสร้างรถไฟเดินรถด้วย
Plan 1.1.4
ระบบไฟฟ้า
Plan 1.1.5
ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
รองรั บ แผนงานย่ อ ยภายใต้
Plan 1.1.6
แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC)
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Rail’s network development for
regionalconnection
Construction of double track
railway
Construction of new railway lines
Construction of greater Bangkok
commuter rail system
Construction of high-speed trains
Construction of electrification
system for rail operation
Infrastructure upgrade to support
the Eastern Economic Corridor
(EEC) development plan
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การเพิ่มจ�ำนวนของรถจักร และ Strategy 1.2
ล้อเลื่อนให้สอดคล้องกับแผน 		
		
ธุรกิจ
Plan 1.2.1
จัดหารถจักรและล้อเลื่อน
ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและ
Plan 1.2.2
ล้อเลื่อน
การผลิตรถสินค้า/รถโดยสาร
Plan 1.2.3
ภายในประเทศ

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

กลยุทธ์ที่ 1.3
แผนงานที่ 1.3.1

การพัฒนาระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ Strategy 1.3
Plan 1.3.1
แผนงานติ ด ตั้ ง ระบบอาณั ติ
สัญญาณไฟสีทั่วประเทศ

Signaling system development
Nationwide colour light signaling
system installation

กลยุทธ์ท่ี 1.4
แผนงานที่ 1.4.1

การเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา Strategy 1.4
Plan 1.4.1
บ�ำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานให้
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
Plan 1.4.2
ก่อสร้างโรงซ่อมบ�ำรุง

Boosting maintenance efficiency
Standard Infrastructure
Maintenance
Maintenance depot construction

การสร้างความเชื่อมั่นในความ Strategy 1.5
Plan 1.5.1
ปลอดภัย
แก้ไข/ขจัดปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิด
Plan 1.5.2
อุบัติเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย

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

กลยุทธ์ที่ 1.2
แผนงานที่ 1.2.1
แผนงานที่ 1.2.2
แผนงานที่ 1.2.3

แผนงานที่ 1.4.2
กลยุทธ์ที่ 1.5
แผนงานที่ 1.5.1
แผนงานที่ 1.5.2
ยุทธศาสตร์ที่ 2

Increasing of revenues and reduction
of expenses
Boost efficiency in core business
เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห าร Strategy 2.1
		
management
จัดการในธุรกิจหลัก
Plan 2.1.1 Study of all traffic system
ศึกษาการบริหารจัดการเดินรถ
including cost and fare
ทั้งระบบรวมทั้งต้นทุนและค่า

การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ที่ 2.1
แผนงานที่ 2.1.1
แผนงานที่ 2.1.2
แผนงานที่ 2.1.3
แผนงานที่ 2.1.4

โดยสาร
การเพิ่มรายได้จากการขนส่ง
ผู้โดยสารและขนส่งห่อวัตถุ
การเพิ่มรายได้จากการให้เช่า
พื้ น ที่ บ ริเ วณสถานี และการ
โฆษณาบนขบวนรถ
การเพิ่มรายได้จากการขนส่ง
สินค้า
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Plan 2.1.2
Plan 2.1.3
Plan 2.1.4

Increase in parcel and passenger
transport income
Increase in rental space in the
station and advertising on the
train income
Increase in freight transport
income
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กลยุทธ์ที่ 2.2
แผนงานที่ 2.2.1

การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีใหญ่ Strategy 2.2
การพัฒนาและต่อสัญญาพื้นที่
Plan 2.2.1
รอบสถานีใหญ่ (มูลค่ามากกว่า
1,000 ล้านบาท)

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

กลยุทธ์ที่ 2.3
แผนงานที่ 2.3.1

การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่
การศึกษาและพัฒนาธุรกิจใหม่
เพื่อเพิ่มรายได้

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

กลยุทธ์ที่ 2.4
แผนงานที่ 2.4.1

การลดค่าใช้จ่าย
Strategy 2.4
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
Plan 2.4.1
เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยเพือ่ ให้ EBITDA
เป็นค่าบวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
		

การขับเคลื่อน และการยกระดับ
ประสิทธิภาพการท�ำงาน

กลยุทธ์ที่ 3.1
แผนงานที่ 3.1.1
แผนงานที่ 3.1.2

กลยุทธ์ที่ 3.2
แผนงานที่ 3.2.1

กลยุทธ์ที่ 3.3
แผนงานที่ 3.3.1
แผนงานที่ 3.3.2

Strategy 3

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

The movement and work efficiency
enhancement

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ Strategy 3.1
เชื่ อ มโยง และสนั บ สนุน การ 		
ตัดสินใจส่งเสริมการปฏิบตั งิ าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
Plan 3.1.1
บูรณาการ
การพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้าง
Plan 3.1.2
พื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดิจทิ ลั

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

Strategy 3.2
		
การจั ด ตั้ ง บริษั ท ลู ก ตามมติ
Plan 3.2.1
การบริหาร และพัฒนาองค์กร
คณะรัฐมนตรี

แผนงานที่ 3.2.2

Strategy 2.3
		
Plan 2.3.1

การพัฒนาองค์กรสูก่ ารเปลีย่ นแปลง

Organization management and
development
Establish subsidiary company
pursuant to the Cabinet’s
resolution
Plan 3.2.2 Develop organization toward
the change

การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

Strategy 3.3
Human resource management and
		
development
การบริหารทรัพยากรบุคลากร
Plan 3.3.1 Human Resource Management
(HRM)
(HRM)
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
Plan 3.3.2 Human Resource Development
(HRD)
(HRD)
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คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

SRT BOARD OF COMMISSIONERS

1

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
Mr. Chirute Visalachitra

5

ประธานกรรมการรถไฟฯ
The Board Chairman
of the State Railway of Thailand
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 – Present

2

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
Mr. Koranin Kanchanomai

กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
29 June 2021 – Present

6

กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
29 June 2021 – Present

3

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay Preemonwong

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Ms. Trithip Sivakriskul
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 – Present

20

นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – 19 กันยายน 2564
15 October 2019 – 19 September 2021

7

กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 – Present

4

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
Mr. Apirat Chaiwongnoi

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs. Suksiri Boonyasait
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 - Present

8

นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
กรรมการและเลขานุการ
Board of Commissioners and Secretary
24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
24 April 2020 - Present
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รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

ประวัติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

HISTORY OF THE SRT
RAILWAY COMMISSIONERS

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

Date of Birth : 22 August 1965
Educational Background
• Master of Public Administration (MPA), National University of San Diego,
U.S.A.
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
Present Position : Director General, Department of Land Transport, Ministry
of Transport
Work Experiences
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport
• Inspector-general, Ministry of Transport
• Director-general, Marine Department
• Inspector, Ministry of Transport
• Deputy Director-general, Department of Land Transport
Position in Other Organizations
• Director, Port Authority of Thailand
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

วันเดือนปีเกิด : 22 สิงหาคม 2508
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Public Administration (MPA), National
University of San Diego, U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ประวัติการท�ำงาน
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี
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นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
Mr. Koranin Kanchanomai
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
29 June 2021 – Present

Date of Birth : 25 July 1971
Educational Background
• Master of Business Administration, City University of Seattle, WA
U.S.A.
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University
Present Position : Deputy Director, Budget Bureau
Work Experiences
• Senior Advisor, Budget Bureau
• Director, Budget Division (Economy 1), Budget Bureau
• Director, Budget Division (Economy 2), Budget Bureau
• Director, Budget Division (Economy 4), Budget Bureau
Position in Other Organizations
• Director, Suan Luang Rama 9 Foundation
• Director, Marketing Organization for Farmers (MOF)
• Director, Government Lottery Office (GLO)
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

วันเดือนปีเกิด : 25 กรกฎาคม 2514
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) City University of Seattle, WA
U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
ประวัติการท�ำงาน
• ที่ปรึกษาส�ำนักงบประมาณ
• ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ 1 ส�ำนักงบประมาณ
• ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ 2 ส�ำนักงบประมาณ
• ผู้อ�ำนวยการกองจัดท�ำงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ 4 ส�ำนักงบประมาณ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9
• กรรมการ องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อ.ต.ก.)
• กรรมการ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน: ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564: ไม่มี
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

ประวัติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

HISTORY OF THE SRT
RAILWAY COMMISSIONERS

นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay Preemonwong
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 – Present

Date of Birth : 24 November 1958
Educational Background
• Master of Public Administration, National Institute of Development
Administration
• Bachelor of Arts in Economics, Ramkhamhaeng University
• Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University
Present Position: Board of Commissioners, the State Railway of Thailand
Work Experiences
• Director-general, the Treasury Department
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance
• Inspector General, Ministry of Finance
Position in Other Organizations
• President, T.C.J. Asia Public Company Limited
• Director, National Telecom Public Company Limited
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

วันเดือนปีเกิด : 24 พฤศจิกายน 2501
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการรถไฟฯ
ประวัติการท�ำงาน
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี
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นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Ms. Trithip Sivakriskul
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 – Present

วันเดือนปีเกิด : 15 มกราคม 2509
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการรถไฟฯ
ประวัติการท�ำงาน
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท
จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซุปเปอร์เอนเนอยี่
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสไอเอสบี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี

Date of Birth : 15 January 1966
Educational Background
• Master of Business Administration, Sasin Graduate Institution of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration in Finance, Chulalongkorn University
Present Position : Board of Commissioners, the State Railway of Thailand
Work Experiences
• Chief Financial Officer, Ek-Chai Distribution System Company Limited
• Chief Financial Officer, Minor International Public Company Limited
• Executive Vice President, Finance, Pruksa Real Estate Public Company
Limited
Position in Other Organizations
• Director, Expressway Authority of Thailand
• Director, SRT Asset Company Limited
• Director and Member of Audit Committee, Super Energy Corp. Public
Company Limited
• Director and Member of Audit Committee, SISB Public Company Limited
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None
25
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
Mr. Apirat Chaiwongnoi
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
29 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
29 June 2021 – Present

วันเดือนปีเกิด : 5 พฤศจิกายน 2507
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ประวัติการท�ำงาน
• อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
• รองอธิบดีฝ่ายด�ำเนินงาน กรมทางหลวง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง
• ผู้อ�ำนวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี

Date of Birth : 5 November 1964
Educational Background
• Master of Engineering, Kasetsart University
• Bachelor of Engineering, Rajamangala University of Technology
Present Position: Director-general, Department of Rural Roads
Work Experiences
• Director-general, Department of Airports
• Deputy Director-general (Operations), Department of Highways
• Director, Office of Highways 3 (Sakon Nakhon), Department of Highways
• Director, Training Division, Department of Highways
• Director, Office of Highway Construction 1, Department of Highways
Position in Other Organizations
• Director, Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

26

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – 19 กันยายน 2564
15 October 2019 – 19 September 2021

วันเดือนปีเกิด : 25 มีนาคม 2510
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic
and Political Science
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University, U.S.A.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการรถไฟฯ
ประวัติการท�ำงาน
• กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี

Date of Birth : 25 March 1967
Educational Background
• 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.
Present Position: Board of Commissioners, the State Railway of Thailand
Work Experiences
• Independent Director, Thai Airways International Public Company Limited
• Director, CAT Telecom Public Company Limited
• Director, Srisawad Finance Public Company Limited
• Director, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand
Position in Other Organizations
• Director, XSpring Capital Public Company Limited
• Independent Director, Charn Issara Development Public Company Limited
• Director, Srisawad Corporation Public Company
• Director, KT ZMICO Securities Company Limited
• Director, Mali Group 1962 Company Limited
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None
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นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs. Suksiri Boonyasait
กรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน
15 October 2019 - Present

Date of Birth : 1 July 1966
Educational Background
• Master of Housing Development, Chulalongkorn University
• Bachelor of Political Science, Chiang Mai University
Present Position: Deputy Director-general, acting for Senior Advisor of
Property Development, the Treasury Department
Work Experiences
• Deputy Director-general, the Treasury Department
• Director, Bureau of State Property Business Development
• Director, the Treasury Regional Office, Suphan Buri
Position in Other Organizations
• Board Committee, National Housing Authority
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

วันเดือนปีเกิด : 1 กรกฎาคม 2509
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เคหะพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดี รักษาการในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
ประวัติการท�ำงาน
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
• ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
• คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี
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นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
กรรมการและเลขานุการ
Board of Commissioners and Secretary
24 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
24 April 2020 - Present

Date of Birth : 2 July 1968
Educational Background
• 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
Work Experiences
• 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
Position in Other Organizations : None
Family Relationships between Board of Commissioners and the Executives
of the State Railway of Thailand : None
Securities Information (Shareholdings), holding of more than 10% of voting
shares in a company limited or a public company which currently operates
the main business the same as the State Railway of Thailand : None
The Connected Transactions of Board of Commissioners with the State
Railway of Thailand during the Fiscal Year 2021 : None

วันเดือนปีเกิด : 2 กรกฎาคม 2511
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J.), Howard
University, U.S.A. ปี 2540
• Master of Laws (LL.M.), Temple University, Philadelphia, Pennsylvania,
U.S.A. ปี 2539
• เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สมัยที่ 45 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2535
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี 2531)
ประวัติการท�ำงาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย
• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ : ไม่มี
ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถ่ อื ครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก
เช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน : ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2564 : ไม่มี
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คณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย

SRT MANAGEMENT

1

นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr. Niruj Maneepun
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
Governor of the State Railway of Thailand

2

นายจเร รุ่งฐานีย
Mr. Jaray Roongthanee
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
Deputy Governor of Infrastructure
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SRT MANAGEMENT

3

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

4

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
Mr. Siripong Preutthipan
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
Deputy Governor of Locomotive
and Rolling Stock Business Cluster
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5

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

6

นายพีระเดช หนูขวัญ
Mr. Peeradech Nookwun
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์
Deputy Governor of Strategy
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7

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร
Mr. Awirut Thongnest
รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
Deputy Governor of Administration

8

นายสุชีพ สุขสว่าง
Mr. Sucheep Suksawang
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
Deputy Governor of Traffic Business Cluster
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9

นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาส
Ms. Chutima Wongsiwawilas
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
Assistant Governor of Management

10

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง
Mr. Anan Phonimdang
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
Assistant Governor of Operation
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SRT MANAGEMENT

11

12

นางลัดดา ละออกุล
Mrs. Ladda Laorkul
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
Director, Finance and Accounting

13

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
Chief, Mechanical Engineer

14

นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
Mr. Paibul Sugirungkul
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
Chief, Civil Engineer

นายไชยเชษฐ แซ่จิว
Mr. Chaiyachete Saejiw
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
Chief, Signalling & Telecommunications Engineer
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15

16

นางฐานิยาร์ เดชอุดม
Mrs. Taniya Dejudom
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ
Director, Stores Department

17

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
Ms. Jedsadaporn Yuttanawiboonchai
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department

18

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

นายประยูร สุขด�ำเนิน
Mr. Prayoon Sookdamnern
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
Director, Property Management & Development
Department
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19

20

นายสมยุทธิ์ เรือนงาม
Mr. Somyut Rueanngam
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
Director, Land Development Project Administration
Department

21

นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
Mr. Surondej Dhupawiroch
วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
Chief, Special Project and Construction Engineer

22

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

นายประสิทธิ์ ถาวร
Mr. Prasit Thavorn
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร
Director, Passenger Service Department
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23

24

นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
Mr. Sittichai Boonsermsuk
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการสินค้า
Director, of Freight Service Department

25

นายไพบูลย์ มงคลศุภวาร
Mr. Phaiboon Mongkonsupawarn
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resource Department

26

นางสาวชุติมา จตุรนต์รัศมี
Ms. Chutima Jaturonrassamee
หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
Chief, Policy and Planning Bureau

นายบุญเลิศ ตันติวิญญูพงศ์
Mr. Boonlert Tantiwinyupong
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า
Chief, Electrified Rail Management Bureau
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27

28

นพ.องอาจ จริยาสถาพร
Dr. Ongart Chariyasathapron
หัวหน้าส�ำนักงานแพทย์
Chief, Medical Bureau

29

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

30

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

นางสาวจิตรเลขา เดชเจริญ
Ms. Jitlekha Detcharoen
หัวหน้าส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
Chief, of Marketing Management Bureau
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31

32

นายพลายงาม ศิรินนทร์
Mr. Playngarm Sirinon
หัวหน้าส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
Chief, Strategic Traffic Bureau

33

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

34

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

พล.ต.ต.อ�ำนาจ ไตรพจน์
Pol.Maj.Gen. Amnaj Traipoj
ผู้บังคับการกองต�ำรวจรถไฟ
Commander, of Railway Police Division Chief
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35

36

นายมนัฎ มณีจักร
Mr. Manut Maneechak
ผู้ตรวจการรถไฟ 1
Inspector Governor 1

37

นายราชพัลลภ ชื่นปรีชา
Mr. Ratchphallop Chuenpreecha
ผู้ตรวจการรถไฟ 2
Inspector Governor 2

38

นายปิยบุตร โตวิจารณ์
Mr. Piyabutr Towijarn
ผู้ตรวจการรถไฟ 3
Inspector Governor 3

นายโอภาส ติรมาศเสถียร
Mr. Aophat Tiramatsathiar
ผู้ตรวจการรถไฟ 4
Inspector Governor 4
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ORGANIZATION
STRUCTURE

คณะกรรมการรถไฟฯ
Board of Commissioners

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Auditing Department

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

รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์
Deputy Governor
of Strategy
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Department
ส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจยั และพัฒนา
Policy, Planning, Service
Research and Development
Bureau
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
Training Center
(State Railway of Thailand)

รองผู้ว่าการ
กลุ่มอ�ำนวยการ
Deputy Governor
of Administration
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting
Department
ฝ่ายการพัสดุ
Stores Department
ส�ำนักงานอาณาบาล
Legal Bureau
ส�ำนักงานแพทย์
Medical Bureau

รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
Deputy Governor
of Infrastructure

รองผู้ว่าการ
กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า
Deputy Governor
of Electrified Rail Management

โครงการพิเศษและก่อสร้าง
Special Project and
Construction Department
ฝ่ายการช่างโยธา
Civil Engineering Department

ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม
Signalling and Telecommunications
Department
ส�ำนักงานบริหารโครงการระบบ
รถไฟฟ้า
Electrified Rail Management
Bureau

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านบริหาร
Assistant Governor
of Management
ส�ำนักงานผู้ว่าการ
Governor Bureau
ศูนย์ประชาสัมพันธ์
Public Relation Center
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ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ
Board of Commissioners coordination
and secretary center

ส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ
Office Inspector Governor
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
Railway Police Division
รองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการเดินรถ
Deputy Governor
of Traffic Business Cluster
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
Traffic Operation Department
ฝ่ายบริการโดยสาร
Passenger Service Department
ฝ่ายบริการสินค้า
Freight Service Department
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการ
เดินรถ
Strategic Traffic Bureau

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

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

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
Managing Director of the SRT Electrified Train Co., Ltd.
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
Assistant Governor of Operation
กองควบคุมการปฏิบัติการ
Operations Control Division

ที่มา : ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอ�ำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ปรับปรุงใหม่ 2/11/2558 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Source: Railway Regulations of Thailand, version 2.1 Segmentation and responsibility of the management
(No. 2) 2015 Updated 2/11/2015 Human Resources Department
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รายงานผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
ANNUAL PERFORMANCE REPORT 2021

AUDIT COMMITTEE OF
THE STATE RAILWAY OF THAILAND

ค�ำน�ำ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๑๐ (๙) คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอ�ำนาจหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครัง้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั
สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น รายงาน ผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ให้จดั ท�ำเป็นรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ
และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อน�ำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ เพื่อให้
ทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ ในการควบคุมภายในและ
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จนน�ำไปสู่เป้าหมายการด�ำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
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สารบัญ
หน้า
๑. ด้านระบบการควบคุมภายใน
๓
๒. ด้านการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน
๓
๒.๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓
ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และ ประจ�ำปี ๒๕๖๓
๒.๒ ติดตามข้อมูลสัญญาเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่หนึ่ง ๖
ล้านบาทขึน้ ไป และข้อมูลผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ การรถไฟแห่งประเทศไทย และติดตาม
แนวทางปฏิบัติกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าที่สิ้นสุดไปนานแล้วเกินกว่า ๑ ปี
๒ ปี หรือมากกว่า ๒ ปี
๒.๓ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและ ๖
งบการเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย ส�ำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓ และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒.๔ รายงานผลความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามรายงานผู้สอบบัญชี
๖
๓. ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ๗
๓.๑ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓.๒ แผนปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗
ประจ�ำปี ๒๕๖๔
๓.๓ แผนปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗
ประจ�ำปี ๒๕๖๕
๓.๔ รายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ๗
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ และรายงานผลการด�ำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔. ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสัง่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๗
๕. ด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายใน
๗
๖. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูส้ อบบัญชีและฝ่ายบริหาร
๘
๗. บทสรุป
๘
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รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสีค่ น และ ให้หวั หน้าตรวจสอบ
ภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ค�ำสัง่ ที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ค�ำสัง่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ บคบ. ๓๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และค�ำสั่งการรถไฟ
แห่งประเทศไทยที่ บคบ. ๔๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่งตัง้ โยกย้ายพนักงาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
นายพินิจ พัวพันธ์
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาส
นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการ (๒๙ ต.ค. ๖๒ – ๑๙ ก.ย. ๖๔)
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
(๐๘ ต.ค. ๖๓ – ๒๔ ส.ค. ๖๔)
เลขานุการ
(๒๕ ส.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)

คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายพินิจ พัวพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มจี ๑๙๖๒ แวร์เฮ้าส์แอนด์ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป ๑๙๖๒ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด
(ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔)
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คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
- รองอธิบดี กรมธนารักษ์
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
(ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน)
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีเอซี คอนซูมเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีคิวอาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เอนเนอยี จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บริทาเนีย จ�ำกัด (มหาชน)
(ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน)
นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
(ตั้งแต่วันที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
(ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
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คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�ำหนดใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน
๑๒ ครัง้ เพือ่ พิจารณาประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญด้วยความเป็นอิสระ ทัง้ ยังได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชี (ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน) ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่าย/ส�ำนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

นายพินิจ พัวพันธ์
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาส
นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
นายธนภูมิ เทพพิทักษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการ
เลขานุการ

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) /
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
๑๒/๑๒
๑๒/๑๒
๑๒/๑๒
๑๐/๑๒
๐๑/๑๒
๐๑/๑๒

ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มกี ารประชุม รวม ๑๒ ครัง้
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
มอบหมาย โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
๑. ด้านระบบการควบคุมภายใน
๑. พิจารณาความเพียงพอของการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามรายงานการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) โดยให้ความเห็นเพิ่มเติม ควรก�ำหนดแผนการปรับปรุง
ที่ชัดเจนและน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน
๒. พิจารณาเสนอข้อคิดเห็นของโครงการตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ๒๕๖๕ โดยควรพิจารณาตรวจสอบความ
รัดกุมและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทางการเงิน เช่น กระบวนการรับเงิน กระบวนการ
จ่ายเงิน เป็นต้น
๒. ด้านการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน
๒.๑ รายงานผลการสอบทานงบการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และประจ�ำปี ๒๕๖๓
พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติมตามประเด็นความเห็นจากการสอบทานงบการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี ๒๕๖๓ ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมจากการหารือขอบเขต
และแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ตลอดจนประเด็นรายละเอียดตามรายงานของผู้สอบบัญชี และการด�ำเนิน
การของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นความเห็นตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ประจ�ำปี ๒๕๖๓
โดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข แยกเป็น ๒ ส่วน ๖ ประเด็น ซึ่งมีความ
49

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

แตกต่างจากปี ๒๕๖๒ ที่แยกเป็น ๒ ส่วน ๗ ประเด็น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ มีประเด็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว คือ ประเด็นภาระบ�ำเหน็จและบ�ำนาญตกทอด โดยได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ ๑๙ เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้มีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังและงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนประเด็นรายการบัญชี ที่ยังคงเป็นประเด็นเดิมเหมือนปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดสรุปดังนี้
๑. ส่วนที่ ๑ (ก.การแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ) มีจ�ำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้
		 ๑.๑ รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า-สินทรัพย์บริจาค
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก�ำหนดให้ต้องบันทึกสิ่งก่อสร้างเป็นทรัพย์สินเมื่อสร้างเสร็จพร้อม
กับบันทึกรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า โดยคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน และบันทึกรายได้ค่าเช่า
ทยอยรับรู้ตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการทยอยรับรู้หนี้สินเป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่าแล้ว
บางส่วน ยังคงมีสัญญาบางส่วนในอดีต ที่ยังไม่สามารถหาข้อมูลมาประกอบการรับรู้รายได้ตามอายุสัญญาเช่าได้ ใน
ประเด็นนี้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงเห็นว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไม่มีเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุจ�ำนวนเงินของข้อผิดพลาดได้
คณะกรรมการตรวจสอบแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่าความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูล และการจัดเก็บ
ที่ไม่เป็นระบบเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน เพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
ดี จึงสัง่ การผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการคัดแยกฐานข้อมูล เพือ่ ทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารทีม่ ี
ในปัจจุบนั ข้อมูลทีไ่ ม่มหี ลักฐานมายืนยัน ให้นำ� ไปปรึกษากับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพือ่ ด�ำเนินการบันทึกบัญชี
ในรูปแบบที่สามารถจบประเด็นบนหน้างบให้หมดสิ้น
		 ๑.๒ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่ มท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานีรบั ส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานในเมือง
ก่อนปี ๒๕๕๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย บันทึกเงินกู้โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เป็นภาระหนี้ของรัฐบาล ต่อมาในปี ๒๕๕๔ ได้พิจารณาและ
ตีความจากมติคณะรัฐมนตรีว่าเงินกู้โครงการดังกล่าวเป็นภาระหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินพบว่าหลังปี ๒๕๕๔ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ�ำนวนหนึ่งเพื่อจ่าย
ช�ำระหนี้เงินกู้โครงการดังกล่าวข้างต้น และตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม แต่ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ เงินกูโ้ ครงการดังกล่าวเป็นภาระหนี้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่
โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการช�ำระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในประเด็นนี้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังคงเห็นว่าสถานการณ์ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากปี ๒๕๖๒ โดยการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไม่มีเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุจ�ำนวนเงินของข้อผิดพลาดได้
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อสังเกตของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ความเห็นควรท�ำเรื่องเพือ่ ขอความชัดเจนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อความกระจ่าง อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตของฝ่ายการเงินและการบัญชี หากการ
รถไฟแห่งประเทศไทยสามารถโอนทรัพย์สนิ ตามข้อตกลงของสัญญารถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม ๓ สนามบินภายในตุลาคม ๒๕๖๔
ได้ ยอดคงค้างของหนี้สินก้อนนี้จะถูกโอนไปกับทรัพย์สินที่ถูกรับโอนและจะหมดจากการเป็นภาระทางการเงินในงบ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
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		 ๑.๓ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้แยกแสดงสินทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ไี ว้เพือ่ ใช้งานและอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ การลงทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน เนื่องจากยังไม่ได้จดั ท�ำ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ที่มีไว้เพื่อหาประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยปัจจุบันส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ด�ำเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ซึง่ จะด�ำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ในประเด็นนี้สำ� นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ยังคงเห็นว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี ๒๕๖๒ การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีเอกสารหลักฐาน
อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุจ�ำนวนเงินของข้อผิดพลาดได้
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่าความไม่สมบูรณ์ของบัญชีทรัพย์สนิ และการ
จัดเก็บข้อมูลทีไ่ ม่เป็นระบบ เป็นปัญหาเรื้อรังทีค่ วรถูกแก้ไข โครงการ GIS แม้เมือ่ เสร็จแล้ว ก็อาจไม่สามารถแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าวได้ทงั้ หมด จึงสัง่ การผ่านหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง คัดแยกทรัพย์สนิ ทีม่ กี ารใช้งานอย่างชัดเจน อาทิ สถานีและพืน้ ที่
ในการซ่อมบ�ำรุง รวมถึงแนวเส้นทางระบบรางออกจากทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ และปรึกษากับ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อด�ำเนินการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีก่อน ส่วนทรัพย์สินที่เหลือควรถูกแยกไว้เพื่อบันทึกบัญชีตาม
ข้อเสนอแนะของ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในระหว่างที่รอผลการศึกษาของโครงการ GIS
		 ๑.๔ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีความกับ บริษทั โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํากัด จากค�ำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่มีการบันทึกรับรู้หนี้สินและค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ในงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
เนื่องจากยังอยูใ่ นกระบวนการรอส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดินด�ำเนินการขอคัดถ่ายค�ำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อน�ำมาพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับประสานงานกับกระทรวงคมนาคมในการพิจารณาแนวทาง
เพื่อปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากในอนาคต กระทรวงคมนาคม หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ศาลปกครองสูงสุดรับพิจารณาไว้เป็นหลักฐานใหม่ ก็อาจจะมีผล
กระทบต่อค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดทีเ่ คยให้ไว้ เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จึงจะน�ำมาพิจารณาใหม่ว่าจะยังคงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือจะตัดประเด็นนี้ออกจากหน้ารายงาน ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ในอนาคต แต่ ณ วันนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารหลักฐานยังไม่มีความ
แน่นอนว่าค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จะมีผลท�ำให้ค�ำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ให้ไว้ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงไป ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงยังคงแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขอยู่เหมือนปี ๒๕๖๒
ซึง่ ยังคงเห็นว่าสถานการณ์ไม่เปลีย่ นแปลงไปจากปี ๒๕๖๒ การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มเี อกสารหลักฐานอย่างเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุจ�ำนวนเงินของข้อผิดพลาดได้
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารในการสัง่ การผ่านหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ฝ่ายการเงินและการบัญชีและส�ำนักงานอาณาบาล เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลทีค่ รบถ้วนให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้ข้อสังเกตในเรื่องนี้
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

๒. ส่วนที่ ๒ (ข. ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี ทีเ่ หมาะสม
อย่างเพียงพอ) มีจ�ำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้
		 ๒.๑ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าใจถึงปัญหาการบันทึกค่าเช่า ทีเ่ กิดจากความไม่สมบูรณ์
ของฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลตามที่กล่าวมา และมีความเห็นให้ปรึกษา ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพือ่ หาทางออกให้สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชี ให้ได้อย่างเหมาะสมทีส่ ดุ ในระหว่างทีก่ ำ� ลังบริหารจัดการให้ระบบ
ทะเบียนทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานสากล
		 ๒.๒ เงินชดเชยตามกฎหมายค้างรับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ชีแ้ จงว่าเป็นการรับรูร้ ายการตามมาตรา ๔๓ แห่ง พรบ.การรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๔๙๔ ซึ่งหากรายได้มีจ�ำนวนไม่พอส�ำหรับรายจ่าย จะไม่สามารถหาเงินจากทางอื่น รัฐบาลพึงจ่ายเงินให้แก่
การรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าจ�ำนวนทีข่ าด แต่สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินมองว่าจ�ำนวนเงินดังกล่าวยังไม่ได้รบั การ
ยืนยันจากรัฐบาลว่าจะจ่ายเงินทั้งหมดให้เมื่อใดและเป็นจ�ำนวนเท่าใด ประกอบกับยอดคงเหลือมีจ�ำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึน้
ทุกปี ในประเด็นนี้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงเห็นว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี ๒๕๖๒ ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลตามจ�ำนวนที่บันทึกไว้จริง
เพือ่ ให้งบการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยถูกต้อง และเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือควรแก้ไขประเด็นปัญหาทีผ่ สู้ อบบัญชี ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขโดยเร็วทีส่ ดุ ขอให้ฝา่ ยการเงินและการบัญชี เป็นตัวกลางรวบรวมข้อมูล/
หลักฐานทีเ่ ป็นประโยชน์ จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งให้และหารือกับส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๒.๒ ติดตามข้อมูลสัญญาเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป และข้อมูลผู้บุกรุก
ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย และติดตามแนวทางปฏิบัติกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าที่สิ้นสุดไปนานแล้วเกินกว่า ๑ ปี
๒ ปี หรือมากกว่า ๒ ปี
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะฝ่าย/ส�ำนักงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ควรก�ำหนดแบบฟอร์มข้อมูลสัญญาเช่ามูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาทต่อปี (กรณีสญ
ั ญาเช่าหมดอายุ) และแบบ
ฟอร์มการด�ำเนินการผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้มีความชัดเจนและมีข้อมูลที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่น�ำมารายงานควรเป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ โดยน�ำข้อเท็จจริง
มาวิเคราะห์ปญ
ั หาในแต่ละสัญญาเพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้ในการเร่งรัดติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรมและก�ำหนด
แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมในแต่ละกรณี
๒. ควรมีผรู้ บั ผิดชอบในการจัดการแก้ปญ
ั หา ในส่วนของผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ละภูมภิ าค
ทั่วประเทศ อีกทั้งข้อมูลที่น�ำมารายงานควรเป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ แสดงรายละเอียดการแบ่งกลุ่มผู้บุกรุก
ทัง้ หมด แนวทางการด�ำเนินการกับผูบ้ กุ รุกแต่ละกลุม่ และแนวทางการด�ำเนินการทางกฎหมายกับผูบ้ กุ รุกเพือ่
ให้เป็นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
๓. ควรเร่งรัดการต่ออายุสัญญากับผู้เช่าโดยเร็ว หากผู้เช่าปฏิเสธก็ควรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า และส่งให้
ส�ำนักงานอาณาบาลฟ้องผู้เช่าโดยเร็ว ส่วนกรณีการเรียกเก็บค่าภาษีบ�ำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ภาษีบ�ำรุงท้องที่มาตรา ๗ และ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน และที่ดิน มาตรา ๔๐ ที่ก�ำหนด
ให้เจ้าของที่ดิน และหรือเจ้าของโรงเรือนเป็นผู้ช�ำระค่าภาษีบ�ำรุงท้องที่ และค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และใน
สัญญาก�ำหนดให้ผู้เช่าช�ำระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งค่าภาษีทั้งสองประเภทมีอายุความสิบปีนับแต่
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วันครบก�ำหนดช�ำระ ดังนัน้ ฝ่ายทีบ่ ริหารสัญญาจะต้องส่งเรื่องมาให้สำ� นักงานอาณาบาลฟ้องคดีจะต้องด�ำเนิน
การก่อนครบก�ำหนดอายุความค่าเช่าซึ่งมีอายุความห้าปีนับแต่วันผิดนัดช�ำระค่าเช่าตาม มาตรา ๑๙๓/๓๓
(๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพือ่ ให้สามารถฟ้องบังคับคดีกบั ผูเ้ ช่าได้ และไม่เกิดความเสียหาย
ต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ก�ำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ส�ำนักงานอาณาบาลได้ชี้แจง
๔. รับทราบการติดตามสัญญาเช่าที่ดนิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีม่ ีมูลค่าตัง้ แต่หนึ่งล้านบาทขึน้ ไป (กรณี
สัญญาเช่าหมดอายุ) และข้อมูลผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
และบริษัทย่อย ส�ำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
รับทราบรายงานการสอบทานและมอบฝ่ายการเงินและการบัญชีน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้
ให้จดั ส่งเอกสารหลักฐานตามทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องการเพือ่ ใช้ประกอบการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๔ รายงานผลความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามรายงานผู้สอบบัญชี
รับทราบผลความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามรายงานผู้สอบบัญชีในประเด็นรายได้รับล่วงหน้า - สินทรัพย์บริจาค
โดยในเบื้องต้นฝ่ายการเงินและการบัญชีได้เสนอแนวทางในการบันทึกรับรู้รายได้ทั้งจ�ำนวน และน�ำส่งเอกสารให้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ ยังคงมีเอกสารหลักฐานเกีย่ วกับสัญญาเช่าบางส่วนทีก่ ารรถไฟ
แห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานมาแสดงได้ ต้องรอระบบ GIS, MIS ด�ำเนินการแล้วเสร็จจึงจะมีข้อมูล
ในส่วนนี้
๓. ด้านกิจกรรมการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
๓.๑ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
และด�ำเนินการ (เพิ่มเติม) ข้อความในส่วนของค�ำนิยาม “หน่วยรับตรวจ” ให้ครอบคลุมถึงบริษัทลูกของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนน�ำเสนอให้คณะกรรมการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้อนุมัติ
๓.๒ แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๔
พิจารณาทบทวนกิจกรรมการด�ำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
๒๕๖๔ ตลอดจนน�ำเสนอให้คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติ
๓.๓ แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๕
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับกรอบเวลางานที่ต้องด�ำเนินการตามระเบียบฯ ในแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๕ ให้อยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ ตลอดจนน�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุมัติ
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๓.๔ รายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๓ และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๓ และ
รายงานผลการด�ำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจนน�ำเสนอให้คณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทยได้รับทราบ
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค�ำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้ความเห็นกรณีกระบวนการพิจารณาโยกย้ายพนักงานที่กระท�ำผิดหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย เพื่อเป็น
กลไกที่ช่วยให้มีการสอบสวนทางวินัยที่มีความโปร่งใส และไม่มีบุคคลใดแทรกแซงได้ กรณีพนักงานมีความผิดทาง
วินัยและยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการการ
ด�ำเนินการทีช่ ดั เจนเพือ่ ความยุตธิ รรมของทุกฝ่าย ทัง้ นี้หากภายหลังจากทีพ่ นักงานได้ลาออกไปแล้ว ปรากฏว่ามีความ
ผิด และมีกรณีต้องเอาผิดหรือเรียกค่าชดเชย การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรมีหลักเกณฑ์การด�ำเนินการที่ชัดเจน
๕. ด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
๑. มอบข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปี ๒๕๖๓ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อาทิ การตรวจสอบ
เรื่องระบบฐานข้อมูลส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุง (CMMS) และการตรวจสอบ เรื่องการพัฒนาระบบ D – Ticket เป็นต้น
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด�ำเนินงานฝ่ายตรวจสอบภายใน การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
๒๕๖๓ และผลการด�ำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปูนบ�ำเหน็จความชอบพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(๐๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) บัญชีมากกว่า ๑ ขั้น
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบโยกย้ายและแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนมอบ
แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานโดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลให้ชัดเจน
๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน
๘. รับทราบรายงานผลการทบทวนแผนการตรวจสอบ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๙. พิจารณาให้ความเห็นและแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรถือปฏิบตั ใิ นกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ รวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเอกสารข้อมูลเพื่อการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๓
๑๐. พิจารณาอนุมัติในหลักการตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ๒๕๖๕ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และน�ำเสนอให้
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับทราบ
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๖. ด้านความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร
๑. ประชุมหารือกับผู้แทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับรายงานผลการสอบทานงบการเงินของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ พิจารณารายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบ
บัญชีและงบการเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย ส�ำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๒ งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ
พิจารณาเกี่ยวกับรายงานผลการสอบทานงบการเงินของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๓
๒. พิจารณาก�ำหนดแนวทาง/กระบวนการในการน�ำเสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยให้ฝา่ ยบริหารน�ำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กลัน่ กรอง ตัง้ ข้อ
สังเกตก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นชอบก่อนที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
และผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีจะลงนามรับรอง
๓. ประชุมหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/กระบวนการในการพิจารณาโยกย้ายพนักงานที่กระท�ำผิดหรือ
อยูร่ ะหว่างการสอบสวนทางวินยั ข้อมูลสัญญาเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่หนึ่งล้านบาทขึน้ ไป
แนวทางการด�ำเนินการกับผูบ้ กุ รุกทีด่ นิ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณารายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๒ และติดตามเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป (กรณีสัญญาเช่าหมดอายุ) ข้อมูลผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟ
แห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามรายงานผู้สอบบัญชี
๗. บทสรุป
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นไปตามความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ
โดยได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำ� แนะน�ำแก่ฝา่ ยบริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมา โดยมุง่ เน้น
ประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นส�ำคัญ

(นายกรณินทร์ กาญจโนมัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

55

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
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ก้าวไปข้างด้วยการพัฒนา
จากการรถไฟฯ

THE PROGRESS
BEGINS
WITH
DEVELOPMENT

SRT’S

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
ในปี 2564 คณะกรรมการรถไฟฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก
หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถในการก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายของการรถไฟฯ
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการของ
การรถไฟฯ

In 2021, 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 of
Commissioners has experience, skill, and ability to determine
direction, strategies and targets of the State Railway of
Thailand, including overseeing the Management’s compliance
and consistency to the business rehabilitation plan.

คณะกรรมการรถไฟฯ มีอำ� นาจหน้าทีร่ า่ งนโยบายและควบคุมดูแล
โดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น

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

1. วางข้อบังคับเกีย่ วกับเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ การรถไฟฯ
2. วางข้อบังคับการประชุม และด�ำเนินการของคณะกรรมการรถไฟฯ
3. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงาน
ของการรถไฟฯ
4. วางข้อบังคับว่าด้วยระเบียบปฏิบตั งิ านของการรถไฟฯ และข้อบังคับว่า
ด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษพนักงานของการรถไฟฯ
5. วางข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานของการรถไฟฯ
6. ตัง้ อัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ
ของกิจการรถไฟ
7. ก�ำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการ
รถไฟเป็นครั้งคราว
8. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานของการรถไฟฯ

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 uniform.
6. Set up standard fares, service fees, and supplementation
fees for SRT business.
7. Set up fares, service fees, and supplementation fees for
SRT business from time to time.
8. Set up salary rates for SRT officers.

คุณสมบัตขิ องกรรมการรถไฟฯ

Qualifications of the SRT Board of Commissioners

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการรถไฟ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
อาทิ
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
• มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของการรถไฟฯ
• ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
• ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น

The Board of Commissioners must have and not have
qualifications as stipulated in the State Railway of Thailand
Act B.E. 2494 and the Standard Qualifications of the director
and Officer 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.
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โทษส�ำหรับความผิดทีไ่ ด้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เคยต้องคาํ พิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลให้ทรัพย์สนิ
ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร�่ำรวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของการรถไฟฯ หรือผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคลที่การรถไฟฯ ถือหุ้นอยู่
ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในนิติบุคคลที่การรถไฟฯ
เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของการรถไฟฯ
มอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ หรือด�ำรง
ต�ำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่การรถไฟฯ เป็นผู้ถือหุ้น
ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ หรือมีสว่ นได้เสียในนิตบิ คุ คลซึง่ เป็นผูร้ บั
สัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้อง
กับกิจการของการรถไฟฯ เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของการ
รถไฟฯ

• 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 SRT Board of
Commissioners 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 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.

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
รายเดือน ให้กบั คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

Criteria for meeting allowance and salary of SRT Board of
Commissioners

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา ถือปฏิบัติ
ตามหนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร.
0505/15029 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่องข้อเสนอ
การปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
รายเดื อ นและเบี้ ย ประชุ ม กรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ และ
กรรมการอืน่ ในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานอืน่ และมติ คกร. ครัง้ ที่ 9/2562 เมือ่ วันที่
7 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนและ
เบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการรถไฟฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานอื่น ที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอื่น

From 7th June 2019 onwards, the criteria is subject to the Letter of the
Secretariat of the Cabinet Nor Ror 0505/15029 dated 25th April 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 7th June 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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ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่เกิน
(บาท/เดือน)
Compensation-not exceeding
(Baht/Month)

กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
Group of State Enterprises

เบี้ยประชุม ไม่เกิน
(บาท/เดือน)
Meeting Allowance–not
exceeding
(Baht/Month)

กลุ่มที่ 1 : รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
Group 1: State Enterprises which Listed on the Stock Exchange
In accordance with the resolution of the shareholders’ meeting
of Thailand
กลุ่มที่ 2 : รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน
10,000
20,000
Group 2: Financial State Enterprises
กลุ่มที่ 3 : รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
10,000
20,000
Group 3: Large State Enterprises
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)

ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานอืน่
ให้ รั ฐ วิส าหกิ จ จ่ า ยเฉพาะเบี้ ย ประชุ ม ให้ กั บ กรรมการรั ฐ วิส าหกิ จ และ
กรรมการอื่นที่เข้าร่วมประชุม เป็นจ�ำนวนเท่ากัน ในอัตรา 0.5 เท่าของ
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

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

2) การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง โดยจ่ายให้ประธานกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในอัตรา 2 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

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) การจ่ายเบี้ยประชุมให้ประธานในที่ประชุมในอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25
ของเบี้ยประชุมกรรมการ
3.1) การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นรายครั้ง เดือนละ
1 ครัง้ ทัง้ นี้ ในกรณีมเี หตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบีย้ ประชุม
ได้เกินกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อปี
3.2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�ำงานอื่น ให้จ่ายเบี้ยประชุมให้กรรมการรัฐวิสาหกิจและ
กรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมประชุม
เป็นจ�ำนวนเท่ากัน รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้งต่อเดือน และหากกรรมการอื่นนั้นเป็นบุคลากรของ
รัฐวิสาหกิจ และการประชุมนั้นในทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจ
ถือได้วา่ เป็นการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องบุคลากรนัน้ บุคลากรนัน้
ไม่ได้รับเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่

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 the practical term, considered as a
duty performance, such personnel shall not receive
management fee.
75

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

3.3) การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้จ่ายเบี้ยประชุม
ให้กับพนักงานการรถไฟฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟฯ ให้ได้รบั เบีย้ ประชุม
ครั้งละ 1,000.- บาท

3.3) In the business relations board meeting, the SRT officer
appointed as a director of the SRT Business Relations
Board shall receive a management fee of 1,000 baht
in each session.

4) การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจทีป่ ระสบปัญหา และคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให้จดั ท�ำแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทส�ำคัญใน
การก�ำกับดูแลกิจการให้สามารถด�ำเนินการตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล ในการ
ประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้จ่ายเบี้ยประชุม เดือนละไม่เกิน
2 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานอืน่ ให้จา่ ยเบีย้ ประชุมกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ
คณะละไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน

4) The State Railway of Thailand is a state enterprise that
experiences some issues. Eventually, the State Enterprise
Policy Office (SEPO) has passed a resolution to prepare a
solution plan under collaboration with the affiliated ministry.
SEPO has a vital role in supervising the business operation
to ensure effectiveness and achievement in accordance with
government policy. At the state enterprise directors’ meeting,
the management fee is provided not more than 2 times a
month. In the meeting of sub-board, sub-committee, or
another working group, only 2 working groups are allowed
for management fee and not more than 2 times per month.

5) อัตราข้างต้นเป็นอัตราขั้นสูงสุดในการพิจารณาก�ำหนดและปรับปรุง
ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย คณะอนุก รรมการ หรือ คณะท� ำงานอื่ น
ซึ่ ง รั ฐ วิส าหกิ จ แต่ ล ะแห่ ง จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ฐานะการเงิน และ
ความสามารถในการจ่ายขององค์กรเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐวิสาหกิจทีใ่ ช้เงินงบประมาณ ขอให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมของ
ภาระของงบประมาณประกอบด้วย เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อฐานะการ
เงินขององค์กร ทั้งนี้ การพิจารณาก�ำหนดและปรับปรุงค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมตามอัตราและหลักเกณฑ์นี้ จะไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า
จะได้ด�ำเนินการที่จ�ำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

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.

หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/15029
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
The Letter of the Secretariat of the Cabinet Nor Ror 0505/15029
Dated 25th April 2019
เบี้ยประชุมกรรมการ
Meeting Allowance
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน )
State Enterprise (Not exceeding 2 times/month)
ประธานกรรมการ
25,000.- บาท/ครั้ง
Chairman		
25,000.- Baht/meeting
กรรมการ		
20,000.- บาท/ครั้ง
Director		
20,000.- Baht/meeting
คณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น
Subcommittees/Executive committees/other committees
State Enterprise Committee (Not exceeding 2 committees – 2 times/
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกิน 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน)
committee/month)
ประธานคณะ
12,500.- บาท/ครั้ง
Chairman 		
12,500.- Baht/meeting
กรรมการ		
10,000.- บาท/ครั้ง
Director		
10,000.- Baht/meeting
กรรมการ (บุคคลภายนอก)
10,000.- บาท/ครั้ง
Director (Outsiders)		
10,000.- Baht/meeting
กรรมการอื่น (บุคคลภายใน เช่น กรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ)
Other director (Insiders such as Business Relations Director) not
ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
exceeding 1,000 baht
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การประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ

SRT Board of Commissioners’ Meeting

ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ
ไว้อย่างเป็นทางการเป็นการล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และอาจจะ
มีการประชุมวาระพิเศษเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยการส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบเอกสาร
ให้กรรมการรถไฟฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมเป็นเวลา 4 – 7 วัน

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

และได้มีนโยบายลดการใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ
โดยให้การรถไฟฯ จัดเก็บข้อมูลประกอบการประชุมในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจัดส่งระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบ
ผ่านระบบIntranet (e-Meeting) ที่มีการพัฒนาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์
Tablet

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

ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้เริ่มใช้งานตัง้ แต่
การประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มิถุนายน 2561 สามารถอ�ำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการ
รถไฟฯ ช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลประกอบ
การตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง ลดปริม าณการใช้ เ อกสารประกอบประชุ ม ได้
เป็นจ�ำนวนมาก

The e-Meeting system of which first used in the SRT Board
of Commissioner’s’ meeting No. 11/2561 held on Thursday,
21st June 2018, has been a convenient tool in the meeting,
allowing smooth and fast procedures, assisting in decision
making 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.

คณะกรรมการรถไฟฯ มีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และเป็น
อิสระ มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การบันทึก
รายงานการประชุมแต่ละระเบียบวาระส�ำหรับการจัดท�ำรายงานการประชุม
จะประกอบด้วยข้อคิดเห็น ข้อสังเกต รวมถึงข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการรถไฟฯ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการรถไฟฯ แล้ว ในรูปแบบเอกสาร และ Upload ไฟล์
เอกสารเข้าระบบ e-Meeting เพื่อให้กรรมการรถไฟฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้

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

คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามการด�ำเนินงาน
ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน โดยก�ำหนดให้มีระเบียบวาระการ
รายงานความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟู การรายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของการรถไฟฯ และติดตามการด�ำเนินการ
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการรถไฟฯ น�ำเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
รถไฟฯ เป็นรายเดือน และมอบหมายให้น�ำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ของที่
ประชุมไปสู่การปฏิบัติ โดยในการรายงานความคืบหน้า ให้ระบุปัญหา/
อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจด้วย

Board of Commissioners Coordination and Secretarial Center
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.

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ มีหน้าที่ในการ
นัดหมาย จัดท�ำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระ และเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมถึงบันทึกรายงานการประชุมให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญ
ครบถ้วน จัดส่งให้กรรมการรถไฟฯ รับรอง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
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ปกร.
Chairman
คกร.
Director
คกร.
Director
คกร.
Director
คกร.
Director
คกร.
Director
คกร.
Director

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
Mr. Chirute Visalachitra
นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
Mr. Amnuay Preemonwong
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
Miss. Trithip Sivakriskul
นายพินิจ พัวพันธ์
Mr. Pinit Puapan
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
Mrs. Suksiri Boonyasait
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
Mr. Apirat Chaiwongnoi
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
Mr. Koranin Kanchanomai
12/12

17/17

30,666.70

5/5

120,000.00
30,666.70

0/2

120,000.00

4/5

8/8

8/8

120,000.00

12/12

2/2

15/16

2/3

7/7

12/12

17/17

2/2

120,000.00

3/3

7/7

19/19

SRT ค่าตอบแทนรายเดือน
Asset Monthly Salary

17/17
4/4

CG

ประเมินผล
ผวก.
Governor
Assessment
240,000.00

8/8

Risk

บริหารทรัพย์สิน
Property Ex-Com
Management

17/17

คกร.
Board Audit
Meeting

หมายเหตุ : (1) คณะท�ำงานเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
(2) กรรมการล�ำดับที่ 6 - 7 ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
(3) กรรมการล�ำดับที่ 4 ขอลาอออกจากการเป็นกรรมการถไฟฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564
Remark: (1) SRT Asset Working Group was appointed on 8th February 2021
(2) Mr. Apirat Chaiwongnoi and Mr.Koranin Kanchnomai were appointed on 29th June 2021
(3) Mr. Pinit Puapan resigned and effected from 20th September 2021

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ - สกุล
Name - Surname

In the fiscal year 2021 (1st October 2020 – 30th September 2021)

The Meeting Attendance Summary of SRT Board Commissioners and Other Subcommittees

ในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการรถไฟฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ

90,000.00

70,000.00

660,000.00

680,000.00

754,166.60

651,500.00

425,000.00

เบี้ยประชุมรวม
Total Meeting
Allowance

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

The Board of Committee and subcommittee

เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการรถไฟฯ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ ประธานกรรมการรถไฟฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ/
คณะกรรมการ ชุ ดย่ อ ย เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิน งานของ
การรถไฟฯ ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
•• นายพินิจ พัวพันธ์		
ประธานกรรมการ

SRT Audit Board of Committee
• Mr. Pinit Puapan		
Committee Chairman

•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการ

• Ms. Trithip Sivakriskul		
Committee

•• นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์		
กรรมการ

• Mrs. Suksiri Boonyasait		
Committee

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

• Director of Internal Audit Department
Secretary

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ จัดท�ำกฎบัตร
ด้านการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบใน
การด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงให้จัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ เสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ
พิจารณาเห็นชอบแผนก่อนเริ่มปีงบประมาณ และรายงานผล
การด�ำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ
อย่างน้อยทุกรายไตรมาส

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

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานอนุกรรมการ

Risk Management and Internal Audit Subcommittee
• Ms. Trithip Sivakriskul
Subcommittee Chairman

•• นายพินิจ พัวพันธ์		
อนุกรรมการ

• Mr. Pinit Puapan
Subcommittee

•• นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
อนุกรรมการ

• Mrs. Suksiri Boonyasait
Subcommittee

•• ผู้ว่าการรถไฟฯ		
เลขานุการ

• Governor		
Secretary

•• ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Chief, Risk Management Center
Assistant Secretary 1
79

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

•• หัวหน้ากองประสานและติดตามความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Coordination and Follow-up Risk Division
Assistant Secretary 2

•• หัวหน้ากองบริหารและพัฒนา		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

• Chief, Administration and Development Division
Assistant Secretary 3

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งและนโยบายการควบคุมภายใน และให้ความเห็นก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�ำกับและตรวจสอบ
ให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และนโยบายการควบคุมภายในที่ก�ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการรถไฟฯ เป็นไป
อย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้จัดท�ำแผนการด�ำเนิน
งานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจ�ำปี
พร้อมทัง้ เสนอให้คณะกรรมการรถไฟฯ พิจารณาเห็นชอบแผนการ
ด�ำเนินงานก่อนเริ่มปีงบประมาณ และรายงานผลการด�ำเนินงาน
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการรถไฟฯ อย่างน้อยทุกราย
ไตรมาส พิจารณาให้ความเห็นชอบคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง และ
คูม่ อื การควบคุมภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าระดับความเสีย่ ง
ที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)และช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)
พิจารณาให้ความเห็นชอบความเสีย่ งระดับองค์กรและแผนบริหาร
ความเสีย่ งของการรถไฟฯ รวมทัง้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยทุก
รายไตรมาส พิจารณาให้ความเห็นรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน อย่างน้อยทุกรายไตรมาส พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบริห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กับค่านิยมของการรถไฟฯ เพือ่ ให้การบริหารจัดการของการรถไฟฯ
มีประสิทธิภาพ

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.

คณะอนุกรรมการก�ำกับและติดตามการบริหารทรัพย์สินของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
•• นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
ประธานอนุกรรมการ

SRT Properties Management Subcommittee

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 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.

• Mr. Amnuay Preemonwong
Subcommittee Chairman

•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
อนุกรรมการ

• Ms. Trithip Sivakriskul
Subcommittee

•• ผู้ว่าการรถไฟฯ
อนุกรรมการ

• Governor						
Subcommittee
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•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Property Management Business Cluster
Subcommittee

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
เลขานุการ

• Director, Property Management & Development Department
Secretary

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Director, Land Development Project Administration Department
Assistant Secretary 1

•• หัวหน้าส�ำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Land Ownership Management Bureau			
Assistant Secretary 2

•• หัวหน้าส�ำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

• Chief of Marketing Management Bureau
Assistant Secretary 3

มีหน้าที่ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จั ด การทรั พ ย์ สิ น อสั ง หาริม ทรั พ ย์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฯ พิจารณาเกี่ยวกับ
การจั ด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น ประเภทอสั ง หาริม ทรั พ ย์
และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฯ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ก ารรถไฟฯ
ก�ำกับดูแล เร่งรัด ติดตาม การจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อการบริหาร
ทรัพย์สินของการรถไฟฯ รวมทั้งโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นสมควร ให้
เป็ น ไปตามนโยบาย ก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิน งาน
การเร่งรัด ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินการตามแผน
วิสาหกิจ ด้านการบริหารทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด
ไว้ และการบริหารการจัดการประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เชิญบุคคล นิติบุคคลหน่วยงานภายนอก
หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ มาให้ข้อมูล ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือขอเอกสารหลักฐาน
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของการรถไฟฯ ประเภทอสั ง หาริม ทรั พ ย์
และทรัพย์สนิ อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณา แต่งตัง้
คณะท�ำงานเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงานเฉพาะกรณีได้ตามความ
จ�ำเป็นและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตร ว่าด้วยการพัฒนาทรัพย์สิน
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของ
การรถไฟฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ รายงานผลการด�ำเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ต่อประธานกรรมการรถไฟฯ

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

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม
•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
ประธานอนุกรรมการ

Good Governance and Corporate Social Responsibility Subcommittee
• Ms. Trithip Sivakriskul
Subcommittee Chairman

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Traffic Business Cluster
Subcommittee
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•• รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Infrastructure
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์			
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Strategy
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบํารุงรถจักรและล้อเลื่อน
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock
Subcommittee

•• ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร 				
อนุกรรมการ

• Assistant Governor of Management		
Subcommittee

•• ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
อนุกรรมการ

• Chief, Board of Commissioners Coordination and Secretarial Center
Subcommittee

•• ผู้อํานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ 			
อนุกรรมการ

• Chief, Public Relations Center
Subcommittee

•• หัวหน้าส�ำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ		
อนุกรรมการและเลขานุการ

• Chief, Inspector Governor		
Subcommittee and Secretary

•• หัวหน้ากองปฏิบตั กิ ารตรวจการ ส�ำนักงานผูต้ รวจการรถไฟ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Chief, Inspection Management Division, Office Inspector Governor
Assistant Secretary 1

•• หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผล ส�ำนักงานผูต้ รวจการรถไฟ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Chief Analysis and Evaluate Section, Office Inspector Governor
Assistant Secretary 2

มีหน้าที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการ
บริหารให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และให้ความเห็นก่อนน�ำ
เสนคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบให้ทุก
หน่วยงานด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
การรถไฟฯ เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม พิจารณาให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการก�ำกับ
ดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ เชิญหน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ให้ชี้แจงให้ถ้อยค�ำ หรือ
จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้ตามความเหมาะสม
จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

The committee’s duty is to provide opinions and suggestions about
administration policy to be in conformity with the Good Governance
and Corporate 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 Governance
and Corporate Social Responsibility among all departments and
ensure the adequacy and integrity of SRT’s corporate governance.
The committee shall give opinions and 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 performance 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.
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นโยบายของกฎบัตรคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้

The policies of the State Railway of Thailand's Good Governance and
Corporate Social Responsibility Committee Charter are as follows;

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย
•• นายนิรุฒ มณีพันธ์			
ประธานกรรมการ

SRT Affair Relations Board of Director
• Mr. Niruj Maneepun
Director Chairman

•• นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Sujit Chaosirikul
Employer Representative Director

•• นายสุชีพ สุขสว่าง			
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Sucheep Suksawang		
Employer Representative Director

•• นายไพบูลย์ สุจิรังกุล			
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Paibul Sugirungkul			
Employer Representative Director

•• นายฐากูร อินทรชม			
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Takun Indarachome		
Employer Representative Director

•• นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์			
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Watcharachan Sirisuwannatash
Employer Representative Director

•• นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข			
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Sittichai bonsermsuk		
Employer Representative Director

•• นายสมยุทธิ์ เรือนงาม				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Somyut Ruanngam		
Employer Representative Director

•• นายวีระชัย ถาวร				
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

• Mr. Veerachai Thavorn			
Employer Representative Director

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
กรรมการและเลขานุการ

• Director, Human Resource Department
Director and Secretary

•• นายสาวิทย์ แก้วหวาน				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Sawit Kaewwan			
Employee Representative Director

•• นายภิญโญ เรือนเพ็ชร				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Pinyo Ruanpet			
Employee Representative Director

•• นายสุพิเชฐ สุวรรณชาตรี			
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Supichet Suwanchatree		
Employee Representative Director

•• นายสุภวัฒน์ รัตนคชา			
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Suwat Rattanakhacha		
Employee Representative Director
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•• นายศุภชัย ใบบาง				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Supachai Baibang			
Employee Representative Director

•• นายสุภาพ จังอินทร์				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Supab Changin			
Employee Representative Director

•• นายวิรุฬห์ สะแกคุ้ม			
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Wirun Sakaekum			
Employee Representative Director

•• นายสราวุธ สราญวงศ์				
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

• Mr. Sarawut Saranwong		
Employee Representative Director

•• นายปิยพันธ์ ช�ำนาญภักดี		
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

• Mr. Piyaphan Chamnanpakdee		
Employee Representative Director and Assistant Secretary

•• หัวหน้ากองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ		
ผู้ช่วยเลขานุการ

• Chief, Employee Relations and Welfare Division
Assistant Secretary

หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
การแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน
การรถไฟฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับในการท�ำงาน
อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ นายจ้ า ง ลู ก จ้ า งและการรถไฟฯ
ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน รวมถึ ง การร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การลงโทษ
ทางวินัย ปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม โดยมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย และปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

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

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
•• นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์				
ประธานอนุกรรมการ

SRT Governor Performance Assessment Subcommittee
• Mr. Amnuay Preemonwong			
Subcommittee Chairman

•• นายชยธรรม์ พรหมศร				
อนุกรรมการ

• Mr. Chayatan Phromsorn			
Subcommittee

•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล		
อนุกรรมการ

• Ms. Trithip Sivakriskul				
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ		
เลขานุการ

• Deputy Governor of Administration
Secretary

•• หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

• Chief, Policy and Planning Bureau		
Assistant Secretary
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มีหน้าที่พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การรถไฟฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่า
การรถไฟฯ พิจารณารายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานของ
ผูว้ า่ การรถไฟฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบตั งิ าน
ทีค่ ณะกรรมการรถไฟฯ ทีค่ ณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความเห็น
ชอบแล้ว รายงานผลการประเมินของการปฏิบตั ขิ องผูว้ า่ การรถไฟฯ
เสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณา จัดท�ำกฎบัตร ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการรถไฟฯ ให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดย
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่างอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

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

คณะอนุกรรมการพิจารณาการแต่งตัง้ เลือ่ นระดับและการแต่งตัง้
โยกย้ายต�ำแหน่งรองผู้ว่าการ (นักบริหาร 14)
•• กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย		
ประธานอนุกรรมการ

Deputy Governor Promotion and Rotation (Executive Level 14)
Subcommittee
• SRT Board of Director Appointed by SRT Committee
Subcommittee Chairman

•• กรรมการรถไฟฯ ที่คณะกรรมการรถไฟฯ มอบหมาย		
อนุกรรมการ

• SRT Board of Director Appointed by SRT Committee
Subcommittee

•• ผู้ว่าการรถไฟฯ 					
อนุกรรมการ

• Governor
Subcommittee

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้แทน		
เลขานุการ

• Director, Human Resource Department or Representative
Secretary

•• หัวหน้ากองการบุคคล				
ผู้ช่วยเลขานุการ

• Chief, Human Resource Division
Assistant Secretary

มีหน้าที่ก�ำ หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ขั้ น ตอนในการพิ จ ารณา
คัดเลือกแต่งตั้งเลื่อนระดั บ และการแต่ งตั้ งโยกย้ ายต� ำแหน่ ง
รองผู้ว่า (นักบริหาร 14) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม
กั บ พนั ก งานการรถไฟฯ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณากลั่ น กรอง
การแต่งตั้งเลื่อนระดับและการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าการฯ
(นักบริหาร 14) ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16
มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติ มอบให้ นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์
กรรมการรถไฟฯ เป็นประธานอนุกรรมการ และนายชยธรรม์
พรหมศร กรรมการรถไฟฯ เป็นอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ (Executive Committee) กลั่นกรองเรื่อง
ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ
•• นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์		
ประธานอนุกรรมการ

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 rotation 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 16th January, 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 subcommittee.
Report Scrutinization (Executive Committee) Subcommittee
• Mr. Amnuay Preemonwong
Subcommittee Chairman
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•• นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์		
อนุกรรมการ

• Mr. Sorapong Paitoonphong
Subcommittee

•• นายชนินทร์ แก่นหิรัญ		
อนุกรรมการ

• Mr. Chanin Kaenhirun
Subcommittee

•• ผู้ว่าการรถไฟฯ		
อนุกรรมการและเลขานุการ

• Governor
Subcommittee and Secretary

•• หัวหน้าส�ำนักงานผู้ว่าการ		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Chief, Governor Bureau
Assistant Secretary 1

•• ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Board of Commissioners Coordination and Assistant
Secretary 2

•• คณะกรรมการรถไฟฯ
หัวหน้ากองกลาง ส�ำนักงานผู้ว่าการ		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

• Secretarial Center		
Chief, General Affairs Division				
Assistant Secretary 3

มีหน้าทีพ่ จิ ารณา ตรวจสอบ กลัน่ กรองข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ะน�ำเสนอ
คณะกรรมการรถไฟฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับการรถไฟฯ
และระเบียบการรถไฟฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท�ำดับความส�ำคัญ
ของเรื่อง เพือ่ จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ
ติดตาม เร่งรัด ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
และรายงานให้คณะกรรมการรถไฟฯ ทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
มีอ�ำนาจเรียกเอกสาร เชิญบุคคล จากฝ่าย/ส�ำนักงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือให้ข้อมูลได้

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/bureau or related agencies
for investigation or giving information.

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
•• นายชนินทร์ แก่นหิรัญ
ประธานอนุกรรมการ

Legal and Contract Subcommittee
• Mr. Chanin Kaenhirun					
Subcommittee Chairman

•• นางพฤฒิพร เนติโพธิ์
อนุกรรมการ
อธิบดีอัยการ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

• Ms. Ptrutthiporn Nethipho				
Subcommittee
Director General, Legal Advisory Office

•• นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังสี
อนุกรรมการ
รองอธิบดีอยั การ ส�ำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์งบประมาณ

• Mr. Yutthapong Apiratanarangsri			
Subcommittee
Deputy Director General, Department of Policy, Strategy and
Budget Planning

•• นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ อัยการพิเศษฝ่าย		
อนุกรรมการ

• Mr. Vatcharin Panirat, Executive Director			
Subcommittee

•• นายเสรี นนทสูติ				
อนุกรรมการ

• Mr. Seri Nonsooti					
Subcommittee
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•• นายสุทัศน์ โมงขุนทด				
อนุกรรมการ

• Mr. Suthat Mongkhunthod				
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ			
เลขานุการ

• Deputy Governor of Administration			
Secretary

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Director, Stores Department				
Assistant Secretary 1

•• หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Legal Bureau					
Assistant Secretary 2

•• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัสดุ			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

• Deputy Director, Stores Department			
Assistant Secretary 3

•• หัวหน้ากองสอบสวน ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 4

• Chief, Legal Investigation Division, Legal Bureau		
Assistant Secretary 4

•• หัวหน้ากองนิติการ ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 5

• Chief, Legal Research Division, Legal Bureau		
Assistant Secretary 5

•• หัวหน้ากองเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 6

• Chief, Secretarial Division				
Assistant Secretary 6

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
มีหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และพิจารณากลัน่ กรองร่างกฎหมาย
ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณาปัญหา
ข้ อ กฎหมายและข้ อ สั ญ ญาที่ ส� ำ คั ญ แก่ ค ณะกรรมการรถไฟฯ
เชิญบุคคล หรือเรียกให้พนักงานของการรถไฟฯ มาให้ขอ้ มูลความเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อกฎหมาย หรือขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำได้ตามความเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท�ำงานขึ้น มาช่ วยด� ำ เนิน งานตามความเหมาะสม
จั ด ท� ำ กฎบั ต ร ด้ า นกฎหมาย ด้ า นกฎหมายและสั ญ ญาให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของการ
รถไฟฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พิจารณาวินิจฉัยปัญหา
ข้อกฎหมายตามทีค่ ณะกรรมการรถไฟฯ คณะอนุกรรมการทีค่ ณะ
กรรมการรถไฟฯ แต่งตั้งหรือผู้ว่าการรถไฟฯ ร้องขอ
คณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ของการรถไฟแห่งประเทศ (อยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุง)
•• นายชยธรรม์ พรหมศร				
ประธานอนุกรรมการ

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 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.
SRT Strategy Subcommittee
• Mr. Chayatan Phromsorn					
Subcommittee Chairman
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•• ผู้ว่าการรถไฟฯ					
อนุกรรมการ

• Governor						
Subcommittee

•• นางพิมพร โอวาสิทธิ์				
อนุกรรมการ

• Ms. Pimporn Ovasit					
Subcommittee

•• นายกฤษฎา บุณยสมิต				
อนุกรรมการ

• Mr. Krisada Boonnayasamit				
Subcommittee

•• พล.อ.ท ศิริพงษ์ สุภาพร				
อนุกรรมการ

• Lt.Gen. Siripong Supaporn				
Subcommittee

•• นายเบญจพล นาคประเสริฐ				
อนุกรรมการ

• Mr. Benjapon Nakprasert					
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์				
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Strategy				
Subcommittee

•• รองผู้ว่ากลุ่มอ�ำนวยการ				
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Administration				
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 			
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Infrastructure				
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า			
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Electrified Rail Management		
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ			
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Traffic Business Cluster			
Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock Business
Cluster Subcommittee

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน		
อนุกรรมการ

• Deputy Governor of Property Management Business Cluster
Subcommittee

•• หัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา		
เลขานุการ

• Chief, Policy and Planning Bureau				
Secretary

•• รองผู้อ�ำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Deputy Director Human Resource Department		
Assistant Secretary 1

•• ผู้อ�ำนวยการศูนย์นโยบายและวิจัยพัฒนา			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Chief, Policy and Service Research Development Center
Assistant Secretary 2

•• ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3

• Chief, Planning and Budget Coordination Center		
Assistant Secretary 3
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มีหน้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์แนวทางการวิเคราะห์และเสนอแนะ
มาตรการ หรือแนวทางการตัดสินใจเชิงรุกเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการการรถไฟฯ
พิจารณาก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานระยะยาว
และแผนปฏิบัติการรายปี เชิญบุคคล หรือเรียกให้พนักงานของ
การรถไฟฯ มาให้ขอ้ มูลความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารใด ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำได้ตามความ
เหมาะสม แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อมอบให้ปฏิบัติงานเฉพาะกรณี
ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม จัดท�ำกฎบัตร ด้นกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์การรถไฟฯ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการรถไฟฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะท�ำงานก�ำกับกฎหมายและกฎระเบียบของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
•• รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์				
ประธานคณะท�ำงาน

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.
SRT Legal and Regulations Working Group
• Deputy Governor of Strategy				
Working Group Chairman

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
คณะท�ำงาน

• Director, Human Resource Department
Working Group

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ		
คณะท�ำงาน

• Director, Traffic Operation Department
Working Group

•• วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล				
คณะท�ำงาน

• Chief, Mechanical Engineer Department			
Working Group

•• วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา				
คณะท�ำงาน

• Chief, Civil Engineer Department
Working Group

•• หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล				
คณะท�ำงาน

• Chief, Legal Bureau
Working Group

•• ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ			
คณะท�ำงาน

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

•• หัวหน้ากองวินัยและสวบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
เลขานุการ

• Chief, Discipline and Examination Division, Human Resource Department
Secretary

•• หัวหน้างานมมาตรฐานวินัยและปกครอง 			
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1

• Chief, Disciplinary Standards and Administration Litigation Section
Assistant Secretary 1

•• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานวิชาการ ส�ำนักงานอาณาบาล		
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2

• Human Resource Department
Chief, Legal Research Section, Legal Bureau			
Assistant Secretary 2
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

มีหน้าทีก่ ำ� หนดกรอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance
Framework) และสื่อสารให้ความรู้ส่งเสริมและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปฏิบัติ
ของการรถไฟฯ ในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบ (Compliance Framework) ก�ำหนดไว้อย่างถูกต้อง สื่อสาร
อบรม และการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ เพื่อส่งเสริม
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ค�ำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบองค์กร เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร รวมถึงข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการรถไฟฯ
รายงานผลการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บ
องค์กรประจ�ำปีต่อการรถไฟฯ โดยครอบคลุมถึงผลการทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance
Policy) ผลการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกรอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance Framework) การกระท�ำผิด ฝ่าฝืน กฎหมาย
และระเบียบองค์กรและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

The committee’s duty is to determine the compliance
framework and communicate and give advice to SRT
operating staff to ensure the compliance. The committee shall
communicate, train and give advice to SRT operating staff to
raise awareness on working under the law, regulations, rules,
orders, notifications from within and outside the organization
which related to their own duty and responsibility including
the effect that may occur as a result of non-observance to the
law and organization rules. The committee shall act as a center
in collecting legislation provision, organization rules including
important information relating the SRT. The committee shall
make an annual report the supervision performance on law
and corporate rules compliance to SRT, which cover the
Compliance Policy Review, result of non-observance to the
compliance framework, violation, offence to the law and
corporate rules and to give suggestions and solution thereof.

นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กรที่ส�ำคัญ
รวมถึงในเรื่องการควบคุมภายในและการกลั่นกรองเรื่องก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการรถไฟฯ อยู่ในระดับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
และให้มีการดูแลติดตามผลการด�ำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
การรถไฟฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การรถไฟฯ จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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.

คณะท�ำงานก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
•• ผู้ว่าการรถไฟฯ
ประธานคณะท�ำงาน

SRT Risk Management and Internal Control Supervising
Working Group
• SRT Governor
Working Group Chairman

•• รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม
คณะท�ำงาน

• 7 Deputy Governors
Working Group

มีหน้าที่ก�ำหนดและทบทวนนโยบายการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของการรถไฟฯ อย่างน้อยปีละครั้ง ก�ำหนดแนวทางและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ตามข้ อ สั ง เกตของผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกและผู ้ ต รวจสอบภายนอก
พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ/แนวทางการบริหารความเสี่ยง กรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และติดตามผลการด�ำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารความเสี่ยง ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือ/แนวทาง
การควบคุมภายใน ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของการรถไฟฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วย
งานในสั ง กั ดให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น
ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รายงาน
ผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (แบบ ปอ.2)
และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ก่อน

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 Por Or 1), Internal Control
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รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการรถไฟฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
บริหารและติดตามตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด�ำเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟูกิจการของ
การรถไฟฯ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การด�ำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการติดตามผลการด�ำเนินงานของ
การรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงู สุดส�ำหรับการด�ำเนิน
งานในด้านต่าง ๆ ของการรถไฟฯ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
ติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการด�ำเนิน
งานของการรถไฟฯ รวม 8 ชุด ดังนี้

Component Assessment Report (Form Por Or 2), and Internal Control
Improvement Plan (Por Or 3) prior reporting to the State Audit Office
of the Kingdom of Thailand, SRT Board of Commissioners 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 rehabilitation plan, and to
monitor the budget request to maintain within the range specified.
SRT Risk Management and Internal Control Monitoring Working
Group
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. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มยุทธศาสตร์ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้
สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

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. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มอ�ำนวยการ มีรองผู้ว่าการกลุ่ม
อ�ำนวยการ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้สาย
การบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

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. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน มีรองผู้ว่าการ
กลุม่ โครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

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. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุม่ บริหารระบบรถไฟฟ้า มีรองผูว้ า่ การ
กลุม่ บริหารระบบรถไฟฟ้า เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

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. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ มีรองผู้ว่าการ
กลุ่มธุรกิจการเดินรถ เป็นประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงาน
ภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

5. Risk Management, Internal Control and Strategic Business
Traffic Working Group - Chaired by Deputy Governor of Traffic
Business Cluster, members of the group are from the agencies
under the Traffic Business Cluster.

6. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุม่ ธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น
มีรองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น เป็น
ประธานคณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา
เป็นคณะท�ำงาน

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.
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7. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และการด� ำ เนิน งานของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ การบริห ารทรั พ ย์ สิ น
มีรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน เป็นประธาน
คณะท�ำงาน และหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็น
คณะท�ำงาน

7. Risk Management, Internal Control and Operation of Property
Management Business Cluster Working Group - Chaired by
Deputy Governor of Property Management Business Cluster,
members of the group are from the agencies under the Property
Management Business Cluster.

8. คณะท�ำงานติดตามการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และการด�ำเนินงานของกลุ่มหน่วยงานขึ้นตรงการรถไฟฯ
มีผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นประธานคณะท�ำงาน และ
หน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา เป็นคณะท�ำงาน

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.

ทุกคณะท�ำงานจะมีหัวหน้าส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและ
พัฒนา ร่วมเป็นคณะท�ำงาน และหัวหน้ากองบริหารและพัฒนา
ศูนย์บริหารความเสี่ยง เป็นคณะท�ำงานและเลขานุการ

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.

มีหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมภายในของการรถไฟฯ ก�ำกับ
ดูแลการก�ำหนดแผนงานในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ตามข้อสังเกตของผู้ประเมินภายนอก ผู้ตรวจสอบภายนอก และ
ผูต้ รวจสอบภายใน ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของคณะท�ำงาน
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ก�ำกับดูแลและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ
ปย.1) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
บริหารและติดตามตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการด�ำเนินงาน แผนวิสาหกิจ แผนฟื้นฟูกิจการ
ของการรถไฟฯ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการบริห ารด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
•• ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
•• รองผู้ว่าการทั้ง 7 กลุ่ม
กรรมการ
มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณ
ประจ�ำปีในการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับแผนงานและนโยบายต่าง ๆ ของการรถไฟฯ รวมถึง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการส่งพนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และอื่น ๆ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามประเมินแผน
งานและผลงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้

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 (Por Yor 1) and Report of Assessment Result
and Internal Control Improvement (Por Yor 2) within 31st October
of every year, to administrate and monitor operation indicator as
per memorandum of operation result assessment, state enterprise
plan, SRT rehabilitation plan, and to monitor the budget request
to maintain within the range specified.
SRT Human Resource Development Board of Committee
• SRT Governor
Committee Chairman
• 7 Deputy Governors
Committee
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.
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คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
•• รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ (CIO)
ประธานกรรมการ

SRT Information Technology Administration Committee

คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานภายในการรถไฟฯ
โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ติดตามประสานงานการบริหารจัดการและด�ำเนิน
งาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของการรถไฟฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการตามนโยบายแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงคมนาคมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการรถไฟฯ
และเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร และการบริการของการรถไฟฯ

The committee consists of the Head of Departments within SRT.
Director of Information Technology is a member and secretary
who 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.

คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะการจัดตัง้ บริษทั เอสอาร์ที
แอสเสท จ�ำกัด
•• นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์		
ประธานคณะท�ำงาน

• Deputy Governor of Strategy (CIO) 		
Committee Chairman

SRT Asset Company Establishment Recommendation Working Group
• Mr. Amnuay Preemonwong
Working Group Chairman

•• นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
คณะท�ำงาน

• Mrs. Suksiri Boonyasait
Working Group

•• นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
คณะท�ำงาน

• Ms. Trithip Sivakriskul
Working Group

•• ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
คณะท�ำงาน

• Representative from State Enterprise Policy Office
Working Group

•• ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย		
คณะท�ำงาน

• Governor
Working Group

•• รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
คณะท�ำงาน

• Deputy Governor of Property Management Business Cluster
Working Group

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะท�ำงาน

• Director, Human Resource Department
Working Group

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี 		
คณะท�ำงาน

• Director, Finance and Accounting Department		
Working Group

•• หัวหน้าส�ำนักงานอาณาบาล
คณะท�ำงาน

• Chief, Legal Bureau
Working Group

•• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน		
คณะท�ำงานและเลขานุการ

• Director, Property Management & Development Department
Working Group and Secretary

93

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

มีหน้าที่ให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะการจัดท�ำระเบียบ ข้อ
บังคับใช้ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
รวมถึงให้ความเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะแผนการถ่ายโอนงานด้าน
บริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ให้กับบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท
จ�ำกัด โดยให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการรถไฟฯ และบริษทั
เอสอาร์ที แอสเสท จ�ำกัด สามารถเปิดด�ำเนินการได้

The duty is to comment, give suggestions and recommendations on
the preparation of regulations and rules for company registration
including giving opinions and gave suggestions on the asset
management transfer plan of the State Railway of Thailand to SRT
Asset Co., Ltd. This is to support the State Railway of Thailand and
SRT Asset Co., Ltd. to start its operations effectively.

นโยบาย (CG & CSR)

Corporate Governance (CG) and Corporate Social Responsibility
(CSR) Policy

การรถไฟแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงการด�ำเนินภารกิจของ
องค์กรให้เจริญเติบโต บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ
โดยได้นําแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตาม มาตรฐาน
สากล ISO 26000 มาใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินนโยบาย เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

The State Railway of Thailand realize to operate the mission of
the organization to grow on the basis of good governance along
with sustainable corporate social responsibility. This is including
the interests of stakeholders by adopting the Sufficiency Economy
Philosophy of King Rama IX and the Social Responsibility Guidelines
according to the international standard ISO 26000 as a framework
for policy implementation to achieve the highest efficiency and
effectiveness for the organization.

วัตถุประสงค์
1. การมุง่ มัน่ พัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งทางราง โดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั การรถไฟ
แห่งประเทศไทยและสังคมอย่างยั่งยืน
3. การปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกพนักงานทุกระดับ ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและส่งเสริมให้ความรู้
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันใน
การพัฒนา ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ องค์กร เพือ่
ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การสนับสนุนการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ค�ำนึง
ถึงสิทธิมนุษยชน ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม
โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
5. การสนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรขององค์กร
ด�ำเนินการให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
6. การบูรณาการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การ
ปฏิบัติงานทั้งองค์กรและระหว่างองค์กร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ นาํ ไป
สู่องค์กรที่มีการด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Objectives
1. Commitment the development of rail transport services by
adhering to the principles of good governance, transparency
and accountability.
2. Developing an efficient corporate social responsibility
management system by focusing on the quality of life of
employees, communities, society and the environment to
sustainable create value for the State Railway of Thailand and
society.
3. Cultivating and building awareness of employees at all levels
in performing duties with integrity ethics and educate social
and environmental knowledge to be used as a guideline
for development. Taking care of social and environmental
responsibility become a corporate culture. It helps promote
the image of the organization for the confidence of users and
stakeholders.
4. Supporting social responsibility based on the rule of law, treat
workers fairly, consider human rights, awareness towards
consumers, society and environment for all stakeholders.
5. Supporting and promoting of social and environmental projects
or activities by using the potential and resources of the
organization to carry out successful operations according to
goals and objectives effectively and efficiently.
6. Integration of social responsibility approaches to working manner
both organizational and inter-organizational practices along with
potential development, encourage self-learning and continually
promote innovation to lead to an organization that has social
responsibility standards that are accepted internationally.

94

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

โครงสร้างผูร้ บั ผิดชอบ The Structure of Responsible Person
คณะกรรมการรถไฟ
Board of Commissioners
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Subcommittee
คณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Working Group

การรายงานผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

The Report of Corporate Social Responsibility Operation

คณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย สรุปรายงานผลการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ต่อคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และคณะกรรมการรถไฟฯ เป็นรายไตรมาส

The Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Working Group submits the summary report to Corporate
Governance and Corporate Social Responsibility Subcommittee
and Board of Commissioners quarterly.

การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

The Report of Sustainability

ความหมายและจุดมุ่งหมายของรายงาน
การจัดท�ำรายงานแห่งความยัง่ ยืน (Sustainability Reporting) เป็นการ
เปิดเผยผลกระทบและผลลัพธ์ ทัง้ เชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจการเช่นเดียวกับคําอื่น ๆ เช่น
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น อันจะนาํ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนในช่วง
เวลาที่รายงาน โดยจุดมุ่งหมายของการจัดท�ำรายงาน คือ
1. การเทียบเคียง (Benchmarking)
เป็นการเทียบเคียงและประเมินการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน เป็นการ
แสดงระดับ และคุณภาพของความรับผิดชอบต่อสังคม ความมี
คุณธรรมในการประกอบกิจการ การเคารพกฎหมาย บรรทัดฐาน
จรรยาบรรณมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการด�ำเนินกิจกรรม
อาสาสมัคร
2. การสาธิต (Demonstrating)
เป็นการแสดงถึงอิทธิพลทีอ่ งค์กรมีและได้รบั จากการคาดหวังต่าง ๆ
เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. การเปรียบเทียบ (Comparing)
เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านภายในองค์กรและระหว่างองค์กร
รวมถึงผลประกอบการเชิงคุณภาพด้านการเงิน และมูลค่าด้านอืน่ ๆ
ที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน

The Meaning and Purpose of the Report
Sustainability Reporting reveals the impact and results both
positive and negative to the economy, society and environment
arising from the business performance, which will lead to
sustainability in the reporting period. The purposes of the
report preparation are
1. Benchmarking
It is a comparison and assessment of sustainable
performance. It shows the level and quality of social
responsibility, ethics in business, respect for laws, norms,
codes of conduct, standards of practice and conducting
volunteer activities.
2. Demonstrating
It represents the influence of the organization and has
gained from various expectations regarding sustainable
development.
3. Comparing
It is a comparison of internal and inter-organizational
performance, including qualitative financial performance
and other values importantly to sustainability.

การรายงานความยัง่ ยืน เป็นการวัดและเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส�ำหรับการดําเนินงาน
ที่มีต่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับข้อมูล
ที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างครบถ้วน

Sustainability Reporting is measure and disclose information
about responsibility to stakeholders, both inside and outside
the organization for the implementation of the Sustainable
Development Goal. It pays attention to information that reflects
the full implementation of the guidelines.
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ข้อมูลที่เปิดเผยนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แล้วยังช่วยในการสอบทานให้ทราบว่า องค์กรได้ด�ำเนินการ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตรงกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
อย่างไร
การรายงานสามารถท�ำได้หลากหลายลักษณะทีส่ ำ� คัญ คือ ควร
สะท้อนแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่วางไว้และมี
กระบวนการรายงานที่ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนํามาปรับปรุง
การท�ำงานได้ในระหว่างปีและมีการรายงานสัน้ ๆ ระหว่างปีตาม
กิจกรรมและตัวชี้วัดขององค์กร การรายงานเหล่านี้จะพบว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานภายในต่อผู้บริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการที่มีอยู่แล้ว
เรื่องอื่น ๆ ที่ควรคํานึงในการจัดท�ำรายงาน
1. จั ด ท� ำข้ อ มู ล ให้ ชั ด เจน กระชั บ ใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ยและ
หลีกเลีย่ งข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็น
2. มีการสรุปการดําเนินงานทั้งด้านดีและด้านไม่ดีตามข้อ
เท็จจริง
3. หากมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากภายนอก ให้ระบุแหล่ง
ทีม่ าของข้อมูลและกลัน่ กรองความถูกต้อง ก่อนนาํ มาเปิดเผย
ในรายงาน
4. ควรใช้รายงานเป็นจุดเทียบเคียงการปฏิบตั งิ านขององค์กร
ด้วยความริเริ่มเคารพในกฎหมาย บรรทัดฐาน ประมวล
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการอาสาสมัคร นอกจากนั้น
ยังเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันขององค์กรต่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการเปรียบเทียบการปฏิบตั งิ านของ
องค์กรตลอดเวลา
5. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
6. รายละเอียดในการจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ
รายงานการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากเอกสาร “แนวทาง
การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน” ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกาํ กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและสถาบัน
ไทยพัฒน์ร่วมกันจัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัท
จดทะเบียนและองค์กรทีส่ นใจโดยสามารถดาวน์โหลดคูม่ อื
ดังกล่าวได้ ที่ www.csri.or.th
บทสรุป
การด�ำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเรื่องที่
สามารถเริ่มต้นท�ำได้อย่างง่าย ๆ จากการมีจิตสํานึกและค�ำนึง
ถึงความรับผิดชอบเป็นพืน้ ฐานแรกทีจ่ ะไม่ทำ� ในสิ่งใด ๆ ซึง่ ส่งผล
กระทบในแง่ลบหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น (Do No Harm)
หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุก ๆ หน่วยในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ไม่กระท�ำการ
ใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ระเบียบเงื่อนไขและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีอยู่

This disclosed information will not only benefit stakeholders but
also assist in reviewing whether the organization carried out social
responsibility in line with the goals set or not and how.
Reporting can be done in a variety of importance ways that it should
reflect Corporate Social Responsibility program and have a continuously
reporting process so that improvements can be made during the year
and short reporting during the year based on activities and indicators of
the organization. These reports are found that it is part of the existing
internal reporting to senior management or the board of commissioners.
Other issues that should be considered in preparing the report
1. Make it clear, concise, easy-to-understand and avoid unnecessary
information.
2. There is a summary of the performance, both good and bad
according to the facts.
3. If there are external sources of reference, identify the source of
the data and moderate it for accuracy before being disclosed
in the report.
4. The report should be used as a benchmark of the organization’s
performance with an initiative respecting the law, norms, codes
of conduct and volunteering. It also expresses the organization’s
commitment to sustainable development and comparison the
organization performance at all times.
5. Provide a variety of information dissemination channels so that
readers can easily access information.
6. Details of preparation of the sustainability report or report on
corporate social responsibility performance, for more information,
please refer to the document “Guidelines for Preparation of
Sustainability Reports” at the Stock Exchange of Thailand. Office
of the Board of Directors with securities and stock exchange
Social Business Institute and Thaipat Institute jointly created as
a guideline for listed companies and interested organizations,
the manual can be downloaded at www.csri.or.th.
Summary
Running business with social responsibility is something that can
easily be started from having a conscience and taking responsibility
as the first basis for not to do anything that negatively affects or
harms others (Do No Harm) for all stakeholders involved in every
unit in the economic, social and environmental dimensions while
not doing anything that is against the law, existing regulations and
local culture.
Subsequently, business must be carried out with integrity, ethics and
Code of Conduct as well as having good governance as a measure
of honesty, transparency, fairness consciously and determined in
recklessness.
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ล�ำดับต่อมาการด�ำเนินกิจการต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องก�ำกับความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส และยุตธิ รรม โดยสามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นเครือ่ งมือเกื้อหนุนอีกชั้น อย่างมีสติและตั้งมั่นอยู่ใน
ความไม่ประมาท

Business aimed at profit should be jointly held accountable
for any impact caused by every process of every business
whether it is a positive or a negative result (promoting the
positive effects and reducing or eliminating all the negative
effects) from upstream, midstream and downstream without
separating them from each other, in other words, every
business process must be integrated with CSR in process to
achieve mutual sustainability both the organization itself as
well as the stakeholders of the three dimensions economic,
social and environmental.

การด�ำเนินกิจการที่มุ่งหวังผลกําไร ควรต้องร่วมทางไปด้วยกันกับ
ความรับผิดชอบต่อ ผลกระทบใด ๆ ที่เกิดจากทุก ๆ กระบวนการของ
ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือทางลบ (ส่งเสริมผลทางบวกและ
ลดหรือขจัดผลทางลบให้หมดไป) ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ โดย
ไม่แยกส่วนออกจากกัน หรือกล่าวได้ว่า ทุก ๆ กระบวนการทางธุรกิจ
ต้องหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in
Process) เพื่อก้าวข้ามไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน ทั้งตัวขององค์กรเอง
ตลอดจนผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของทั้ ง 3 มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

การอบรม/สัมมนา

Training/Seminar

คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีกรรมการ
รถไฟฯ เข้ารับการอบรม/สัมมนา ดังนี้

The SRT Board of Commissioners gives importance to training
and seminars that relating to development of skills and
performance of SRT Board member on regular basis. In the
fiscal year 2021, the member attended the training/seminar
as shown in the table below:

รายชื่อคณะกรรมการรถไฟฯ
Lists of SRT Board of Commissioners
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการรถไฟฯ
Ms. Trithip Sivakriskul
Board of Commissioners
นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
กรรมการรถไฟฯ
Mrs. Suksiri Boonyasait
Board of Commissioners

หลักสูตรอบรม/สัมมนา
Training/Seminar Courses
- Advanced Audit Committee Program
รุ่น 39/2021 Class 39/2021
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)
รุ่น 22/2021 (Online) Class 22/2021 (Online)
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 34/2021 Class 34/2021
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 63 ประจ�ำปี 2563 - 2564 National Defense Class 63

97

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

งานสัมมนาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม
การจัดตั้งบริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ทางและ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณโทรคมนาคม) และบริษทั ซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลือ่ นการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

Feasibility Study
on Establishing an Operating Company, an Infrastructure
Maintenance Company (Track and Telecommunication and
Signalling), and a Track and Rolling Stock Maintenance
Company of the State Railway of Thailand Seminar

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตัง้ บริษทั เดินรถ บริษทั
ซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน (ทางและอาณัตสิ ญ
ั ญาณโทรคมนาคม) และ
บริษัท ซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลื่อนการรถไฟแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ
ปัญหาแลอุปสรรคในการด�ำเนินกิจการรถไฟ เพือ่ รวบรวมข้อมูลความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางที่เกี่ยวข้อง
น�ำมาใช้ประกอบการศึกษาจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟฯ ในการแก้ไข
ปัญหาการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ โดยมีนายพินิจ พัวพันธ์ คณะ
กรรมการรถไฟฯ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
พนักงานการรถไฟฯ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ร่วมสัมมนากว่า 100 คน

On 23rd November 2021, Mr. Chirute Visalachitra, Chairman,
Board of Commissioners, the State Railway of Thailand presided
over the opening of a brainstorming meeting for the feasibility
study on establishing an operating company, an infrastructure
maintenance company (track and telecommunication and
signaling), and a track and rolling stock maintenance company
of the State Railway of Thailand on the topic of problems
and obstacles in operating the railway. This is for collecting
opinions on problems, obstacles, and suggestions. All
the collecting information will be used in the study of the
establishment of a subsidiary company of the State Railway
of Thailand in solving the problems of the operation of the
railway. Mr. Pinit Puaphan, Board of Commissioners, Mr. Niruj
Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand together
with the executives totaled more than 100 people attended the
seminar at Centara Grand, Central Plaza Ladprao, Bangkok.
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การเยี่ยมชม ดูงาน
คณะกรรมการรถไฟฯ ผู้ว่าการรถไฟฯ และผู้บริหาร
เดินทางพินิจงานด้านการท่องเทีย่ ว โดยขบวนรถไฟ กรุงเทพ - เขือ่ นป่าสัก
ชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

Technical Visit
Board of Commissioners, Governor, and the executives
travelled by Bangkok – Pa Sak Jolasid Dam – Bangkok Train
on 15th November 2021

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564

The Red Line Suburban Project
(Bang Sue – Taling Chan Section)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้าตาม
นโยบายนายกรัฐมนตรี ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มสถานีกลางบางซือ่ เพือ่ ติดตาม
ความพร้อมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ ตลิ่งชัน ก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564 โดยประชาชนจะเริ่มทดลอง
ขึน้ รถไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม พร้อมทัง้ มอบนโยบายให้การรถไฟฯ

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport follows the
policy of the Prime Minister by visiting Bang Sue Grand
Station to monitor the readiness of the suburban railway
project (red line), Bang Sue - Taling Chan section, before
opening for service in late 2021. The test ride will open
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เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการเพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ และจัดตั้ง
ศูนย์กระจายและจ�ำหน่ายสินค้าโอท็อปภายในสถานีกลางบางซือ่ ตลอดจน
อ�ำนวยความสะดวกจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลมาใช้
ขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง

for the public in July. He also gave the policy to the State
Railway of Thailand to increase management efficiency by
increasing commercial space and establishing a distribution
center for OTOP products within Bang Sue Grand Station as
well as facilitating the transfer point for passengers from
long-distance trains to red line suburban trains.

สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพืน้ ที่เยี่ยม
ชมสถานีกลางบางซือ่ และทดลองการเดินขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง
ระหว่างสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เปิดให้บริการแก่ประชาชนช่วงปลายปี 2564 ล่าสุด เมือ่ วันที่ 27 มกราคม
2564 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้ตดิ ตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้เกิด
ความต่อเนื่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ่ - ตลิ่งชัน เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการให้บริการเชื่อมต่อกับเส้นทางช่วงบางซื่อ - รังสิต ซึ่งจะเปิดให้
บริการพร้อมกันทั้ง 2 เส้นทาง โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ

Since General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister visited the
Bang Sue Grand Station and trial run of the red line suburban
train between Bang Sue Grand Station and Rangsit Station
to prepare for the service to be ready for the public at the
end of 2021. On 27th January 2021, Mr. Saksayam Chidchob,
Minister of Transport monitored the implementation of the
Prime Minister’s policy to ensure the continuity and visited
Bang Sue Grand Station and the suburban railway system
project (Red Line), Bang Sue - Taling Chan section to prepare
for the service connecting to the Bang Sue - Rangsit section
which will open at the same time. He was welcomed by Mr.
Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
and the executives.

คณะกรรมการรถไฟฯ และผู้บริหารของการรถไฟฯ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดท�ำแผนฟืน้ ฟูการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564
ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Board of Commissioners and SRT
executives attended Rehabilitation Plan Workshop during
5th – 7th March 2021 at Kanchanaburi Province
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การรถไฟฯ ให้ประชาชนร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง
เช็คความพร้อมก่อนเปิดให้บริการปลายปี 2564

The Test Ride Opens to the Public
On 26th March 2021,

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการทดลองเพือ่ เดินรถเสมือนจริง โดยมีคณะผูบ้ ริหารกระทรวง
คมนาคม หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่ม ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
ผูแ้ ทนภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพือ่ เดินรถเสมือนจริง โดยทดลอง
นั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ - สถานีรังสิต
พร้อมทัง้ เยีย่ มชมจุดเปลีย่ นถ่ายผูโ้ ดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานี
รังสิต และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้กับขบวน
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานีตลิ่งชัน โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์
ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟ
แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและน�ำชมโครงการฯ

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport presided over
the opening ceremony of the Red Line train trial run together
with the executives from the Ministry of Transport, private
agencies, students and the public who participated in the
ceremony of Red Line train trial run between Bang Sue Grand
Station – Rangsit Station, as well as visiting transfer point
for passengers from long-distance trains in northern and
northeastern routes to red line suburban trains at Rangsit
Station and transfer point for passengers from long-distance
trains in southern route at Taling Chan Station, which were
welcomed and led the visit by Mr. Niruj Maneepun, Governor
of the State Railway of Thailand together with the Executives
and Railway Staff.
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ปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง
พล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กดปุม่ เชือ่ มต่อระบบรางของอาเซียน

Inaugural Red Line Suburban Train
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister presided over the
opening ceremony of trial run of the Red Line Commuter train
service via online system together with the cabinet.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดง (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์ มายังสถานีกลางบางซือ่
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม และนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับหน้าที่ส่งประชาชนเที่ยว
ปฐมฤกษ์ ณ สถานีกลางบางซื่อ

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport and Mr. Niruj
Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand along
with the executives of the Ministry of Transport are in charge
of the Prime Minister for sending people on an inaugural trip
at Bang Sue Grand Station.
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ

Self-assessment of SRT Board of Commissioners

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อประเมินประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 3 แบบ คือ
แบบรายคณะ รายบุคคล และแบบไขว้ โดยจัดท�ำเป็นแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

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

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีความเหมาะสม		
มีความเหมาะสม		
มีความเหมาะสม		
มีความเหมาะสม		
มีความเหมาะสม		

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

Level 1		
Level 2		
Level 3		
Level 4		
Level 5		

Minimum Appropriate
Less Appropriate
Average Appropriate
Very Appropriate
Most Appropriate

In the fiscal year 2021, SRT Board of Commissioners conducted
self-assessment in July 2021. Result is summarized as follows.
1. Self-assessment Form, group assessment consists of 4
topics:
• Structure and qualifications of the SRT Board of
Commissioners – Very Appropriate (mean = 4.08).
The majority of the board member considered that
there should be more members of the SRT board and
relevant law should be amended.
• Roles, duties and responsibility of the Board of
Commissioners – Very Appropriate (mean = 4.40)
• The Board of Commissioners’ meeting – Very Appropriate
(mean = 4.62)
• Training and development = Average Appropriate
(mean = 3.78)
2. Self-assessment Form, individual assessment consists of
3 topics as follows:
• Structure and qualifications of the Board of
Commissioners – Very Appropriate (mean = 4.67)
• Roles, duties and responsibility of the Board of
Commissioners – Very Appropriate (mean = 4.58)
• The Board of Commissioners’ meeting – Very Appropriate
(mean = 4.93)
3. Self-assessment Form, cross assessment consists of
3 topics as follows:
• Structure and qualifications of the Board of Commissioners
– Very Appropriate (mean = 4.93)
• Roles, duties and responsibility of the Board of
Commissioners – Very Appropriate (mean = 4.38)
• The Board of Commissioners’ meeting – Most Appropriate
(mean = 5.00)

ในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รถไฟฯ ในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. แบบประเมินตนเอง แบบรายคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ = 4.08) โดยกรรมการรถไฟฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ควรเพิ่มจ�ำนวนคณะกรรมการรถไฟฯ และแก้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีความ
เหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.62)
• การอบรมและพัฒนา มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลีย่
= 3.78)
2. แบบประเมินตนเอง แบบรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.67)
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีความ
เหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.58)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.93)
3. แบบประเมินตนเอง แบบไขว้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.83)
• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีความ
เหมาะสมในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.61)
• การประชุมของคณะกรรมการ มีความเหมาะสมในระดับ มากทีส่ ดุ
(ค่าเฉลี่ย = 5.00)
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บันทึกเหตุการณ์สำ�คัญ ปี 2564

2021 MILESTONES
ความภาคภูมิใจ
กับการพัฒนาก้าวใหม่ของระบบรางไทย
To be Proud with the New Progress
of Thai Railway System Development
ในปี พ.ศ. 2564 นี้ การรถไฟฯ มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบราง
ของไทยไปอีกก้าว พร้อมน�ำพาความภาคภูมใิ จและความเปลีย่ นแปลง
มาสูค่ นไทย อาทิ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และการเปิด
ให้บริการสถานีกลางบางซือ่ สถานีรถไฟทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน ทีเ่ ป็น
สถานีรถไฟอัจฉริยะเพือ่ คนไทย นอกเหนือจากนี้ยงั เป็นสถานีทเี่ ป็น
ศูนย์กลางของคนไทย ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ สามารถตอบสนองได้
ทุกความต้องการ
In 2021, the State Railway of Thailand is so proud that SRT
can develop Thai railway system for another new progress.
Also, there are another step changes for Thai people to be
proud with such as Red Line Commuter Train Project and
the opening of Bang Sue Grand Station, the largest railway
station in ASEAN which is the smart station for Thai people.
Apart from this, Bang Sue Grand Station is the Thailand’s
hub railway station which can serve all Thais need.
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ตุลาคม
October

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิ ธีล งนามในสั ญ ญาจ้ า งงานระบบราง ระบบไฟฟ้ า
และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรม
บุคลากร (สัญญา ๒.๓) ของโครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ ม
โยงภูมภิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ ๑
ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล โดย Mr. Gao Feng (เกา เฟิง) ซึง่ เป็นกิจการค้า
ร่วมกับ บริษทั ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน่ โดย
Mr. Ma Shengshuang (หม่ า เซิ่ง ซวง) (THE
CONSORTIUM OF CHINA RAILWAY INTERNATIONAL
CO., LTD. AND CHINA RAILWAY DESIGN
CORPORATION) (28 ตุลาคม 2563)
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister
presided over the signing ceremony for the rail
system electrical and mechanical systems contract
including trains procurement and training course
(Contract 2.3) of the cooperation project between
the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of the People’s Republic of China
to develop a high-speed rail system to connect
the region between Bangkok - Nong Khai (Phase
1, Bangkok – Nakhon Ratchasima) between the
State Railway of Thailand by Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand
and China Railway International Company by
Mr. Gao Feng , which is a joint venture with
China Railway Company, Design Corporation
by Mr. Ma Shengshuang (THE CONSORTIUM
OF CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD.
AND CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION).
(28th October 2020)
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พฤศจิกายน

ธันวาคม

มีนาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดทดลองให้บริการ
จ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร และส�ำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ ในระบบ
D - Ticket ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกและให้เกิดความรวดเร็ว รองรับการผู้ใช้บริการใน
ยุคดิจิทัล ซึ่งผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อ
ซื้อตั๋วและส�ำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ด้วยระบบ D - Ticket
ได้ด้วยตนเอง (ล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน) โดยจะเปิดให้
บริการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.railway.
co.th ทั้งนี้ ผู้โดยสารจะต้องด�ำเนินการลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกก่อนเข้าใช้ในงานระบบ (18 พฤศจิกายน 2563)

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดใช้สถานีรังสิต
แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
และยกเลิ กสถานีรั ง สิ ตเดิ ม เป็นการถาวร หลั ง จากได้
ท�ำการก่อสร้างทางรถไฟในโครงการระบบรถไฟชานเมือง
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต ช่วงดังกล่าวแล้วเสร็จ
เรียบร้อย โดยสถานีแห่งใหม่จะอยู่ห่างออกไปทางด้าน
ทิศเหนือจากสถานีเดิมประมาณ 300 เมตร (16 ธันวาคม
2563)

นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง
โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาค
ประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โดย
ทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลาง
บางซื่อ - สถานีรังสิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเปลี่ยนถ่าย
ผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออก
เฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานี
รั ง สิ ต และจุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยผู ้ โ ดยสารจากขบวนรถทาง
ไกลสายใต้กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานี
ตลิ่งชัน โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและน�ำชมโครงการฯ โดย
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ ท ดลองนั่ ง ฟรีใ นเดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (26 มีนาคม 2564)

November

The State Railway of Thailand (SRT) launched
a trial ticket sales service and new ticket
reservation system so call D-Ticket system
through online channels to help facilitate and be
speedy for the users in the digital era. Passengers
who want to travel by train can buy tickets and
reserve via the D-Ticket system by themselves
(up to 30 days in advance) at the website
www.railway.co.th. However, passengers need to
register for membership before using the system.
(18th November 2020)

December

March

The State Railway of Thailand announced to
open a new Rangsit station from 17th December
2020 onwards and the former Rangsit station
will be permanently closed after the construction
of the track in the Red Line commuter railway
project, Bang Sue - Rangsit section, has been
completed. The new station is approximately
300 meters north from the original station. (16th
December 2020)

105

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport
presided over the opening ceremony of the Red
Line train trial run together with the executives
from the Ministry of Transport, private agencies,
students and the public who participated in the
ceremony of Red Line train trial run between
Bang Sue Grand Station – Rangsit Station, as
well as visiting the construction sites, which were
welcomed by Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand together with the
Executives and Railway Staff. The public will get
a chance to take the train for free in July 2021.
(26th March 2021)

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

นายนิรุ ฒ มณีพั น ธ์ ผู ้ ว ่ า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ได้สง่ ผ่านความห่วงใยถึงผูโ้ ดยสารรถไฟ โดยมอบหน้ากาก
อนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กบั รองผูว้ า่ การรถไฟฯ และ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
(สร.รฟท.) เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้โดยสาร บุคลากร
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างการรถไฟฯ ทุกคนในสังกัด ได้ใช้ใน
การดูแลความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ระหว่างการเดินทาง และปฏิบัติหน้าที่

สถานีกลางบางซื่อเปิดให้บริการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง
บางซื่อเป็นวันแรก เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะทีล่ งทะเบียนไว้กบั กรมการขนส่งทางบก
และพนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนั้น
โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ประธาน
กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย มาร่วมตรวจเยี่ยมและ
ให้กำ� ลังใจ ซึง่ มีผลู้ งทะเบียนทยอยเดินทางเข้ามารับบริการ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ครบ
ตามเป้าหมาย 5,000 คน (24 พฤษภาคม 2564)

นายอวิรุ ท ธ์ ทองเนตร รองผู ้ ว ่ า การกลุ ่ ม อ� ำ นวยการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) ได้ร่วมกันท�ำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร
และสถานีต้นทางบางซื่อ เพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้
กับสถานีกลางบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมือง (สาย
สี แ ดง) โดยถื อ ว่ า เป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ำหรับส่งจ่ายไฟฟ้าแก่สถานีกลาง
บางซื่อ ศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางของไทยแห่ง
ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน อีกทั้งการสนับสนุน
การใช้พลังงานไฟฟ้า ยังช่วยลดปัญหามลพิษ แก้ปัญหา
ฝุ่น PM 2.5 ได้อีกด้วย (21 มิถุนายน 2564)

April

นอกจากนี้ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ยังได้เป็นตัวแทนการรถไฟฯ
รับมอบหน้ากากอนามัยซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 10,000 ชิ้น
จากนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด
เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้พนักงานรถไฟ ลูกจ้าง และผู้โดยสาร
ที่ จ ะเดิ น ทางในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ เพื่ อ เพิม่ ความ
ปลอดภัยระหว่างการเดินทาง ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (7 เมษายน 2564)
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand has passed on his concern
to passengers by giving masks and alcohol gel
to them. Deputy Governors and Chairman of The
State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT)
as representatives of the Governor distributed the
masks and alcohol gel to passengers, and Railway
Staff. Moreover, Mr. Niruj Maneepun, Governor
of the State Railway of Thailand received
10,000 pieces of CP masks from Mr. Sarit Jinsit,
President of the Eastern High-Speed Rail Linking
Three Airports Company Limited to distribute to
Railway Staff and passengers during Songkran
Festival to increase safety during travelling at the
Headquarters Building, State Railway of Thailand.
(7th April 2021)

May

June

Bang Sue Grand Station opened as a vaccination
center for the first day and started providing
vaccination services to drivers of public buses
who registered with the Department of Land
Transport and staff of the Ministry of Transport.
Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister
and the Minister of Public Health, Mr. Chayatham
Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry
of Transport. and Mr. Jirut Wisanjit, Chairman,
Board of Commissioners of the State Railway
of Thailand came to visit and support. The
registered people gradually came to receive
services continuously throughout the day which
can be completed the vaccination target of 5,000
people. (24th May 2021)

106

Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of
Administration, State Railway of Thailand,
Mr. Boonyanit Wongrukmit, Governor of the
Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) and Mr. Kirapat Jiamset, Governor of
Metropolitan Electricity Authority (MEA), jointly
held the opening ceremony of the high voltage
power station at Chatuchak and Bang Sue
station to supply electricity to Bang Sue Grand
Station and the commuter railway project (Red
Line). It is considered as an important step in
the development of the country’s transportation
infrastructure and the power stations will be
used as a power source for supplying electricity
to Bang Sue Grand Station, the new Thailand’s
largest rail transportation hub in ASEAN as well
as supporting the use of electricity that also helps
reduce pollution problems and solve PM 2.5 dust
problems as well. (21th June 2021)
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กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

นายนิรุฒ มณีพันธุ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบงาน
ถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตั้งแต่ถนนประชาชื่น
ถึงถนนกาญจนาภิเษก และระบบไฟฟ้าแสงสว่างรวมทั้ง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการบริห ารจั ด การพื้ น ที่ ให้ แ ก่ ก รม
ทางหลวงชนบทเป็นผูด้ แู ลงานบ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้ประชาชน
ผู้สัญจรได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้
บริการ (1 กรกฎาคม 2564)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิ ธีเ ปิ ด ให้ ป ระชาชนทดลองใช้ บ ริก ารระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์
มายังสถานีกลางบางซื่อ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี โดยมี
นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รับหน้าที่
ส่ ง ประชาชนเที่ ย วปฐมฤกษ์ ณ สถานีก ลางบางซื่ อ
(2 สิงหาคม 2564)

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ท�ำพิธีลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักร
ล้อเลือ่ นเพือ่ พัฒนาไปสูร่ ะบบไฟฟ้า” เพือ่ พัฒนาการขนส่ง
ระบบรางของการรถไฟฯ ไปสู่ระบบไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ
(15 กันยายน 2564)

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway
of Thailand and Mr. Pathom Chaloeywares,
Director General of Department of Rural Roads
signed a memorandum of agreement to hand
over the road along the railway (Local Road)
from Prachachuen Road to Kanchanaphisek Road
and lighting systems, as well as assets used in
the management of the area to the Department
of Rural Roads to maintain so that people will
get convenience and the safety from using it.
(1st July 2021)

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister,
presided over the opening ceremony for the
public to take the Red Line Commuter train
service for Soft Opening via online system
together with the cabinet. Mr. Saksayam
Chidchob, Minister of Transport and Mr. Niruj
Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand along with the executives of the Ministry
of Transport are in charge of the Prime Minister
for sending people on an inaugural trip at Bang
Sue Grand Station. (2nd August 2021)

July

August

September

107

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and Professor Dr. Suchatvee
Suwansawat, President of King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang has singed
the memorandum of cooperation on “Rail
Transport Technology Development, Rolling
Stock to an Electric System” to develop rail
transportation to the electrical system in various
fields. (15th September 2021)
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ผลการด�ำเนินงาน

Performance

ในรอบ 12 เดือน ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีรายได้
3,429.0 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ 3,709.7 ล้านบาท หรือต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 52.0 รายได้ทตี่ ำ�่ กว่าประมาณการมาก ได้แก่ รายได้การโดยสาร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ท�ำให้การรถไฟฯ จ�ำเป็นต้องงดเดินขบวนรถโดยสารหลายขบวนในทุกเส้นทาง
ในส่ ว นของรายได้ ก ารสิ น ค้ า ที่ ต�่ ำ กว่ า ประมาณการ เนื่อ งจากสิ น ค้ า
คอนเทนเนอร์สายตะวันออก ทางการท่าเรือฯ ยังไม่สามารถจัดหาผูด้ ำ� เนินการ
ยกขนกลางได้ และได้มกี ารปรับลดค่าระวางการขนส่งลง ส�ำหรับการบรรทุก
ตูส้ นิ ค้าเหมาคันในเส้นทางต่าง ๆ (ไม่รวม เส้นทางระหว่างไอซีดี ลาดกระบัง
ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และขบวนรถแลนด์บริดจ์) การรถไฟฯ ให้งดเว้น
การคิดอัตราค่าธรรมเนียมน�ำ้ มันให้กบั ผูป้ ระกอบการตัง้ แต่เดือนเมษายน
2563 - มีนาคม 2564 รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้ความต้องการในการขนส่งลดลงตามไปด้วย

In the 12-month period from October 2020 – September 2021,
the revenues are 3,429.0 million baht, which are lower than the
estimate of 3,709.7 million baht or 52.0%. The revenues that are
much lower than estimates are passenger revenues due to the
epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019. This caused
the State Railway of Thailand to cancel passenger train services
in every route. For freight revenues, they are lower than the
estimate because the volume of container cargos in eastern route
cannot increase as planned. In this regard, the Port Authority of
Thailand still cannot find an operator to operate the Single Rail
Transfer Operator (SRTO) and there has been a reduction in freight
transportation costs. For the unit trains on various routes, excluding
route between ICD Lat Krabang and Laem Chabang Port and
Landbridge trains, the State Railway of Thailand waived oil
supplementary fee for operators from April 2020 – March 2021,
as well as the epidemic situation of the Coronavirus Disease 2019
that causing the demand for transportation to decrease accordingly.

รายจ่ายจากการด�ำเนินงาน (กรณีไม่รวมรายจ่ายในการบริหารสินทรัพย์)
13,572.9 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ 4,311.5 ล้านบาท หรือต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 24.1 ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินรถขนส่งต�ำ่ กว่าประมาณการ
2,574.9 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยบ�ำรุงทาง อาณัตสิ ญ
ั ญาณฯ ต�ำ่ กว่าประมาณการ
1,155.2 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ท�ำให้การจัดซือ้ จัดจ้างมีความล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็น
ไปตามแผน

The operating expenses, excluding property management expenses,
are 13,572.9 million baht, which are lower than the estimate of
4,311.5 million baht or 24.1%. They consist of (1) transportation
costs that are lower than the estimate of 2,574.9 million baht and
(2) track and signalling maintenance costs that are lower than
the estimate of 1,155.2 million baht due to the epidemic situation
of the Coronavirus Disease 2019 that causing the procurement
process and the disbursement delayed the plan.

รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 3,072.8 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ
1,039.7 ล้านบาท หรือต�ำ่ กว่าร้อยละ 25.3 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม
สัมปทาน ICD ทีล่ าดกระบัง มีรายได้ตำ�่ กว่าประมาณการ 522.5 ล้านบาท
เนื่องจากหมดสัญญา และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ค่าเช่าอาคารและทีด่ นิ
มีรายได้ตำ�่ กว่าประมาณการ 300.8 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็น
ไปตามแผน รายได้ตลาดนัดจตุจักรมีรายได้ต�่ำกว่าประมาณการ 169.4
ล้านบาท เนื่องจากมติ ครม. ให้การรถไฟฯ โอนสิทธิ์ให้ กทม. บริหารจัดการ
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการท�ำบันทึกข้อตกลงในการท�ำสัญญาเช่า

Property revenues are 3,072.8 million baht, which are lower than
the estimate of 1,039.7 million baht or 25.3%. They consist of
(1) ICD Lat Krabang concession fee that is lower than the estimate
of 522.5 million baht due to the expiration of the contract and it
is in the process of pursuing the Private Investment in State
Undertaking Act B.E. 2019, (2) the revenues of building and land
leases that are lower than the estimate of 300.8 million baht due
to the epidemic situation of coronavirus disease 2019 that’s why
the revenue collections did not be in line with the plans and
(3) the revenues from Chatuchak Weekend Market are lower than
the estimated of 169.4 million baht due to the Cabinet’s resolution
that ordered the State Railway of Thailand to transfer the rights
of management to the BMA, which is in the process of preparing
a memorandum of understanding for the rental contract.

รายได้อนื่ ๆ 897.0 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 570.3 ล้านบาท หรือ
สูงกว่าร้อยละ 174.6 เนื่องจากมีการช�ำระค่าขาดประโยชน์ทสี่ ถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง ( ICD ทีล่ าดกระบัง ) และจากการขายหมอนเก่า รางเหล็กเก่า
ค่าใช้จา่ ยอืน่ 8,635.2 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ 536.2 ล้านบาท หรือ
ต�ำ่ กว่าร้อยละ 5.8 เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ และอัตราแลกเปลีย่ น ทีจ่ า่ ยจริง
ต�ำ่ กว่าประมาณการทีค่ าดการณ์ไว้ ประกอบกับการลงทุนโครงการต่าง ๆ ไม่เป็น
ไปตามแผนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
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ด้านการโดยสาร

Other revenues are 897.0 million baht, which are higher than the
estimate of 570.3 million baht or 174.6% due to lack of benefit
payment at Inland Container Depot (ICD at Lat Krabang) and the
sale of used sleepers and steel rails.

มีรายได้การโดยสาร 1,322.6 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ 2,401.6 ล้านบาท
หรือต�ำ่ กว่าร้อยละ 64.5 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในการเดินทาง
ประกอบกับมีการแพร่ระบาดของโรครอบใหม่ทำ� ให้การรถไฟฯ ต้องงดเดิน
ขบวนรถหลายขบวนในเส้นทางสายใหญ่ ในส่วนของสายแม่กลองมีการงด
เดินขบวนรถทุกขบวนในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

Other expenses are 8,635.2 million baht, which are lower than
the estimate of 536.2 million baht or 5.8% due to interest rates
on loans and exchange rates are lower than the estimate. In
addition, various investment projects did not be in line with the
plans due to the epidemic situation of the coronavirus disease 2019.

ด้านการสินค้า

Passenger Services

มีรายได้การสินค้า 1,825.9 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าประมาณการ 818.6 ล้านบาท
หรือต�ำ่ กว่าร้อยละ 31.0 รายได้การสินค้าทีต่ ำ�่ กว่าประมาณการมาก ได้แก่

Passenger revenues are 1,322.6 million baht, which are lower
than the estimate of 2,401.6 million baht or 64.5% due to the
epidemic situation of the coronavirus disease 2019. The epidemic
situation caused most passengers feeling insecure about traveling
and a new round of disease epidemic made the State Railway of
Thailand had to cancel the train services in major routes as for
the Maeklong route, all trains were canceled during January –
February 2021.

• คอนเทนเนอร์อื่น ๆ มีรายได้ตำ�่ กว่าประมาณการ 240.5 ล้านบาท
หรือต�ำ่ กว่าร้อยละ 55.7 เนื่องจากการขนส่งสินค้าไม่เป็นไปตามแผน
• คอนเทนเนอร์สายตะวันออก มีรายได้ตำ�่ กว่าประมาณการ 95.3 ล้านบาท
หรือต�ำ่ กว่าร้อยละ 20.9 เนื่องจากการท่าเรือฯ ยังไม่สามารถหาผูด้ ำ� เนินการ
ยกขนกลางได้ แต่ปัจจุบันการท่าเรือฯ แก้ไขปัญหาโดยให้บริษัท
ทีไอพีเอส จ�ำกัด ด�ำเนินการยกขนใน SRTO เป็นการชัว่ คราว ตัง้ แต่
เดือนสิงหาคม 2563 และยังคงต่อสัญญาไปอีกจนถึง เดือนกันยายน
2564 อีกทั้งขบวนรถยังคงมีความล่าช้าซึ่งเกิดจากการรอหัวลาก
ของผูป้ ระกอบการท่าเทียบเรือ

Freight Services
Freight revenues are 1,825.9 million baht, which are lower than
the estimate of 818.6 million baht or 31.0%. The freight revenues
that are much lower than estimates are
• Other containers revenues are lower than the estimate of
240.5 million baht or 55.7% due to the freight transportation
did not be in line with the plans.
• Eastern route container revenues are lower than the estimate
of 95.3 million baht or 20.9% due to the Port Authority of
Thailand has not found an operator to manage the Single Rail
Transfer Operator (SRTO) yet. At present, the Port Authority
of Thailand solved the problem by allowing TIPS Company
Limited to temporarily operate the SRTO from August 2020
until September 2021. In addition, the trains delay caused by
waiting for the trailers of the port operator.
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สานสัมพันธ์ทั่วไทย

เชื่อมเส้นทางไกล
ทั่วถึงกัน

สถิติบุคคล

HUMAN RESOURCES
STATISTICS

อัตราก�ำลัง
Manpower

สรุปสถานะอัตราก�ำลังของการรถไฟฯ
ณ เดือนกันยายน 2564
The Summary of the Manpower
of the State Railway of Thailand as
of September 2021
กรอบอนุมัติ
Employment Quota
มีจริง (ครองอัตรา)
Current Employees

พนักงาน
Employee

ลูกจ้าง (สัญญารายปี)
Staff (Yearly Contract)

18,015 อัตรา

4,056 อัตรา

9,597 อัตรา

3,407 อัตรา

พนักงาน
Employee
ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Office

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

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

221

7

193

-

414

7

7

7

-

-

7

7

2

2

-

-

2

2

127

86

13

10

140

96

88

66

5

3

93

69

263

103

33

29

296

132

196

60

12

9

208

69
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พนักงาน
Employee
ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Office

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

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

145

85

5

2

150

87

3,109

1,146

1,201

1,173

4,310

2,319

644

461

83

64

727

525

4,340

2,463

1,187

979

5,527

3,442

1,330

839

391

310

1,721

1,149

596

357

25

22

621

379

6,114

3,554

717

639

6,831

4,193

95

61

31

28

126

89

54

23

2

1

56

24

49

15

22

15

71

30

21

10

3

2

24

12

72

32

17

15

89

47
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พนักงาน
Employee
ฝ่าย/ส�ำนักงาน
Department/Office

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

ลูกจ้างเฉพาะงาน
Project Staff

รวมอัตรา
Total

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Employees

อัตราก�ำลัง
อนุมัติ
Employment
Quota

จ�ำนวนจริง
Current
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

พนักงาน/
ลูกจ้างฯ
Employees/
Staff

60

31

33

31

93

62

29

14

4

2

33

16

66

35

10

10

76

45

235

59

36

36

271

95

13

6

4

2

17

8

16

12

4

4

20

16

50

28

4

3

54

31

14

9

3

2

17

11

25

14

3

3

28

17

8

4

2

1

10

5

13

8

1

1

14

9

13

-

12

11

25

11

18,015

9,597

4,056

3,407

22,071

13,004
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พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์

พื้นที่เพื่อ

คนไทยทุกคน

เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางราง

THE ENHANCEMENT OF RAIL TRANSPORT
SERVICE CAPABILITY
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
		
ขนส่งทางราง

Strategy 1

The Enhancement of Rail Transport
Service Capability

การพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณและการสร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัย

Signalling System Development and Safety Assurance
In FY 2021, the Project and System Development Center,
Signalling and Telecommunications Department operated 6
projects as follows:

การด�ำเนินการประจ�ำปี 2564 ของงานโครงการ ศูนย์โครงการและพัฒนา
ระบบ ที่รับผิดชอบและอยู่ในการดูแลของฝ่ายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ดังนี้

1. The procurement and installation of Signalling and
Telecommunications project in the construction of
double-track railway project, Nakhon Pathom – Chumphon
section
Scope of work: (1) to design, to procure, and to install
the Signalling and Telecommunications together with
Automatic Train Protection (ATP) according to European
Train Control System (ETCS) Level 1 standartd for new and
current railway lines totaled 59 stations; (2) to procure
and to install level crossing barrier totaled 2 points where
the elevated railway line can not build; and (3) to design,
to procure and to install Centralized Traffic Control (CTC)
for controlling train operations.

1. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) จะจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงนครปฐม - ชุมพร โดยมีขอบเขตและรายละเอียดสังเขปของงาน
ที่ต้องการจ้าง ประกอบด้วย การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคมส�ำหรับทางรถไฟทีก่ อ่ สร้างใหม่ และ
ทางรถไฟเดิม จ�ำนวน 59 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตราย
ของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP)
ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน 2 แห่ง ที่ไม่สามารถก่อสร้าง
เป็นทางต่างระดับ ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบ
ควบคุมการเดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC)
เพื่อควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ
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เจ้าของงาน
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSCS
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
: บริษัท CRSC Research and Design
Institute Group Co., Ltd. and CRSC
International Company Limited
มูลค่างานตามสัญญา
: 6,210.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาก่อสร้าง
: 36 เดือน
วันเริ่มต้นสัญญา
: 27 มกราคม 2563
วันสิ้นสุดสัญญา
: 26 มกราคม 2566
ระยะทางโครงการ
: เริ่มต้นโครงการที่สถานี นครปฐม สิ้นสุด
โครงการที่สถานีชุมพร รวม 59 สถานี
ระยะทาง 420 กิโลเมตร
แผนงานสะสม 56.629% ผลงานสะสม 9.380%
ช้ากว่าแผน -47.249%

Owner
CSC
Contractor
Contract Price
Duration
Commencement Date
Completion Date
Distance

: State Railway of Thailand
: CSCS Group
: CRSC Research and Design
Institute Group Co., Ltd. and CRSC
International Company Limited
: 6,210.00 Million Baht (tax included)
: 36 months
: 27 January 2020
: 26 January 2023
: 420 km 59 stations from Nakhon
Pathom station to Chumphon station

Work Scheduled 56.629% Work Completed 9.380%
Delay -47.249%

2. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน�้ำโพ
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) จะจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ โดยมีขอบเขตและรายละเอียดสังเขปของงาน
ที่ต้องการจ้าง ประกอบด้วย การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคมส�ำหรับทางรถไฟทีก่ อ่ สร้างใหม่ และ
ทางรถไฟเดิม จ�ำนวน 20 สถานี พร้อมระบบป้องกันเหตุอันตราย
ของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train Protection: ATP)
ตามมาตรฐาน European Train Control System (ETCS) Level 1
ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการเดินรถ
ทางไกล (Centralised Traffic Control: CTC) เพื่อควบคุมการ
เดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

2. The procurement and installation of Signalling and
Telecommunications project in the construction of doubletrack railway project, Lopburi – Pak Nam Pho section
Scope of work: (1) to design, to procure, and to install
the Signalling and Telecommunications together with
Automatic Train Protection (ATP) according to European
Train Control System (ETCS) Level 1 standard for new
and current railway lines totaled 20 stations; and (2) to
design, to procure and to install Centralized Traffic Control
(CTC) for controlling train operations.

เจ้าของงาน
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TSD
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
: กิจการร่วมค้า บีที – ยูเอ็น
(BT – UN Consortium)
มูลค่างานตามสัญญา
: 2,768.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาก่อสร้าง
: 39 เดือน
วันเริ่มต้นสัญญา
: 24 มกราคม 2563
วันสิ้นสุดสัญญา
: 23 เมษายน 2566
ระยะทางโครงการ
: เริ่มต้นโครงการที่สถานีบ้านกลับ สิ้นสุด
โครงการที่สถานีปากน�้ำโพ รวม 20 สถานี
ระยะทาง 144 กิโลเมตร
แผนงานสะสม 44.460% ผลงานสะสม 8.480% ช้ากว่าแผน -35.980%

Owner
CSC
Contractor
Contract Price

State Railway of Thailand
TSD Group
BT – UN Consortium
2,768.00 Million Baht
(tax included)
Duration
: 39 months
Commencement Date : 24 January 2020
Completion Date
: 23 April 2023
Distance
: 144 km 20 stations from Ban Klab
station to Pak Nam Pho station
Work Scheduled 44.460% Work Completed 8.480%
Delay -35.980%
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3. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) จะจั ด หาและติ ด ตั้ ง ระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ โดยมีขอบเขตและรายละเอียด
สังเขปของงานที่ต้องการจ้าง ประกอบด้วย การออกแบบ จัดหา
และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมส�ำหรับทางรถไฟ
ที่ก่อสร้างใหม่ และทางรถไฟเดิม จ�ำนวน 18 สถานี พร้อมระบบ
ป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train
Protection: ATP) ตามมาตรฐาน European Train Control
System (ETCS) Level 1 ตลอดจนการออกแบบ จัดหาและติดตั้ง
ระบบควบคุมการเดินรถทางไกล (Centralised Traffic Control:
CTC) เพื่อควบคุมการเดินรถตลอดพื้นที่ของโครงการ

3. The procurement and installation of Signalling and
Telecommunications project in the construction of
double-track railway project, Map Kabao – Thanon Chira
Junction section
Scope of work: (1) to design, to procure, and to install
the Signalling and Telecommunications together with
Automatic Train Protection (ATP) according to European
Train Control System (ETCS) Level 1 standard for new
and current railway lines totaled 18 stations; and (2) to
design, to procure and to install Centralized Traffic Control
(CTC) for controlling train operations.

เจ้าของงาน
: การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
: The Consortium of Italian-Thai
Development Public Company Limited
and LSIS Co., Ltd., comprising
Italian-Thai Development Public
Company Limited and LSIS Co., Ltd.
มูลค่างานตามสัญญา
: 2,445.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาก่อสร้าง
: 42 เดือน
วันเริ่มต้นสัญญา
: 24 มกราคม 2563
วันสิ้นสุดสัญญา
: 23 ตุลาคม 2566
ระยะทางโครงการ
: เริ่มต้นโครงการที่สถานีมาบกะเบา สิ้นสุด
โครงการที่สถานีชุมทางถนนจิระ รวม 18
สถานี ระยะทาง 133 กิโลเมตร
แผนงานละสม 23.995% ผลงานสะสม 9.001% ช้ากว่าแผน -14.994%

Owner
CSC
Contractor

: State Railway of Thailand
: AMWW Group
: The Consortium of Italian-Thai
Development Public Company Limited
and LSIS Co., Ltd., comprising
Italian-Thai Development Public
Company Limited and LSIS Co., Ltd.
Contract Price
: 2,445.00 Million Baht (tax included)
Duration
: 42 months
Commencement Date : 24 January 2020
Completion Date
: 23 October 2023
Distance
: 133 km 18 stations from Map Kabao
station to Thanon Chira Junction
Work Scheduled 23.995% Work Completed 9.001%
Delay -14.994%

4.โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ เส้นทางสายตะวันออก
ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชือ่ มต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า)
ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบ
อาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเนื่องจากพิกัดความเร็ว
ของทางประธานในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ เพิ่มขึน้ จากการเปลีย่ นขนาดราง
เป็น 100 ปอนด์/หลา จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณให้สอดคล้องกับสภาพทางรถไฟทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง
ทางใหม่ที่สามารถเพิ่มความเร็วและความถี่ของขบวนรถได้

4. The procurement and installation of Signalling project
in the Eastern route, Yothaka (including the block clear
connection to Khlong Sip Kao Junction) – Aranyaprathet
and Ban Klong Luk section
The maximum speed in this route has been increased as
a result of changing in track size to 100 lb/yd and with
regard to the safety, the Signalling should have changed to
conform with the capacity of the track to serve the speed
and frequency of the trains. In addition, the old signalling
system is outdated and has been using for more than
30 years. Scope of work: (1) to design, to procure, and
to install the Signalling and (2) to install the Automatic
Train Protection (ATP) Wayside, which will be equipped
with an automatic braking system that will increase the
safety and efficiency of train operations.

อีกทัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณเดิมล้าสมัย ใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี
มีสัญญาณประจ�ำที่แบบหลักเขตสถานี เกือบทุกสถานีจึงต้องใช้
การปฏิบัติตามสัญญาณมือ หรือสัญญาณวิทยุจากนายสถานี จึงมี
ข้อเสียหลายอย่าง เช่น ระยะการมองเห็นสัญญาณมือจากนายสถานี
หรือการมองเห็นท่าสัญญาณไม่สอดคล้องกับความเร็วรถไฟฯ ทีเ่ พิ่มขึน้
การแสดงท่าสัญญาณต่าง ๆ ทีอ่ าจจะไม่ชดั เจน มีผลต่อการตัดสินใจ
ของพนักงานขับรถไฟ
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นอกจากนี้โครงการฯ นี้ยังมีขอบเขตงานติดตั้งระบบป้องกันเหตุ
อันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ ATP Wayside (Automatic
Train Protection) ซึ่งจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้ามล้ออัตโนมัติไว้
จะท�ำให้เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถอีกทาง
หนึ่งด้วย
เจ้าของงาน
บริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมงาน
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
มูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
ระยะทางโครงการ

:
:
:
:
:
:
:
:

การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จ�ำกัด (MHPM)
ITD – LSE Consortium
667.20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
20 เดือน
20 ตุลาคม 2563
19 มิถุนายน 2565
เริ่ม ต้ น โครงการที่ ส ถานีโ ยทะกา สิ้น สุ ด
โครงการทีส่ ถานีดา่ นพรมแดน บ้านคลองลึก
รวม 14 สถานี ระยะทาง 169 กิโลเมตร
แผนงานสะสม 42.491% ผลงานสะสม 32.512% ช้ากว่าแผน -9.979%

State Railway of Thailand
MHPM
ITD – LSE Consortium
667.20 Million Baht (tax included)
20 months
20 October 2020
19 June 2022
169 km 14 stations from Yothaka
station to Ban Klong Luk station
Work Scheduled 42.491% Work Completed 32.512%
Delay -9.979%

5. โครงการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ ระบบห้ามล้ออัตโนมัติ Automatic
Train Protection (ATP) ให้กับหัวรถจักร (Trainborne) ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 70 คัน
โครงการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ ระบบห้ามล้ออัตโนมัติ Automatic
Train Protection (ATP) ให้กับรถจักร (Trainborne) ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือระบบป้องกันเหตุอนั ตรายของขบวน
รถโดยอัตโนมัติ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 70 คัน
โดยมี ป ริม าณงานหลั ก คื อ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บ นรถไฟของระบบ
ป้องกันเหตุอนั ตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (ATP Trainborne)
ให้กบั รถจักรของการรถไฟฯ ประเภทต่าง ๆ ตามทีก่ ำ� หนดเพือ่ เชือ่ มต่อ
รับข้อมูลการอนุญาตให้ ใ ช้ ค วามเร็ วตามก� ำหนด (Movement
Authority เรียกโดยย่อว่า MA) แบบไร้สายขึ้นมายังชุดอุปกรณ์
ATP Trainborne รวมถึงการทดสอบระบบ ATP Trainborne ให้
ท�ำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

5. The design, procurement and installation of Automatic
Train Protection (ATP) Trainborne on 70 locomotives
project
Scope of work; to design, to procure and to install
Automatic Train Protection (ATP) Trainborne on 70
locomotives, this is to connect and receive the data of
Movement Authority (MA) to ATP trainborne for the safety
of train operations.

เจ้าของงาน
ผู้รับจ้างก่อสร้าง

Owner
: State Railway of Thailand
Contractor
: ECM – GLI UJV
Contract Price
: 425.00 Million Baht (tax included)
Duration
: 730 days
Commencement Date : 1 July 2021
Completion Date
: 30 June 2023
Work Scheduled 2.500% Work Completed 5.000%
Ahead of Scheduled 2.500%

Owner
CSC
Contractor
Contract Price
Duration
Commencement Date
Completion Date
Distance

: การรถไฟแห่งประเทศไทย
: กิจการร่วมค้า อีซีเอ็ม จีแอลไอ
(ECM – GLI UJV)
มูลค่างานตามสัญญา
: 425.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาก่อสร้าง
: 730 วัน
วันเริ่มต้นสัญญา
: 1 กรกฎาคม 2564
วันสิ้นสุดสัญญา
: 30 มิถุนายน 2566
แผนงานสะสม 2.500% ผลงานสะสม 5.000% เร็วกว่าแผน 2.500%
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6. โครงการออกแบบ จัดหาและติดตัง้ ระบบ ATP Wayside (Automatic
Train Protection) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เนื่องจากมีความจ�ำเป็นเพือ่ ความปลอดภัยในการเดินรถไฟ และเป็น
พื้นที่ส่วนส�ำคัญที่จะเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างทางคู่ และตาม
แผนงานของโครงการสายสีแดง ที่จะเปิดเดินรถร่วมกันในเดือน
มกราคม 2564
การรถไฟแห่งประเทศไทย ก�ำหนดแผนงานจัดหาและติดตั้งระบบ
ป้องกันเหตุอันตรายของขบวนรถโดยอัตโนมัติ (Automatic Train
Protection : ATP) ประกอบด้วย
- งานติดตั้งอุปกรณ์ ATP Wayside มาตรฐาน ETCS Level 1
โดยติดตั้งอุปกรณ์รายทางของระบบป้องกันเหตุอันตรายของ
ขบวนรถโดยอัตโนมัติ ATP Wayside และเชื่อมโยงกับระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณของสัญญาณชนิดไฟสีทตี่ ดิ ตัง้ ประจ�ำทีต่ ามสถานี
- พืน้ ทีโ่ ครงการสายสีแดง ติดตัง้ อุปกรณ์ ATP Wayside / Trainborne
มาตรฐาน ETCS Level 1
- พืน้ ทีก่ อ่ สร้างทางคู่ จ�ำนวน 97 สถานีตดิ ตัง้ อุปกรณ์ ATP Wayside
มาตรฐาน ETCS Level 1
- พื้นที่ก่อสร้างทางคู่เดิม จ�ำนวน 48 สถานี
- งานติดตั้งอุปกรณ์ ATP Trainborne มาตรฐาน ETCS Level 1
ให้กับหัวรถจักร

6. The design, procurement and installation of Automatic
Train Protection (ATP) Wayside project
For the safety of train operations in the area of doubletrack and Red Line projects, the State Railway of Thailand
planned to precure and install Automatic Train Protection
(ATP) Wayside according to European Train Control System
(ETCS) Level 1 standard on along the railway line, which
will connect with the Signalling at the station and to
install ATP Trainborne with ETCS Level 1 standard on
the locomotives. The area of installation ATP consists of
- Red Line project; install ATP Wayside / Trainborne with
ETCS Level 1 standard
- Double-track construction project; 97 stations, install
ATP Wayside with ETCS Level 1 standard
- Existing Double-track; 48 stations

เจ้าของงาน
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
มูลค่างานตามสัญญา
ระยะเวลาก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา
ระยะทางโครงการ

Owner
Contractor
Contract Price
Duration
Commencement Date
Completion Date
Distance

:
:
:
:
:
:
:

การรถไฟแห่งประเทศไทย
กิจการร่วมค้า ทีอาร์ที
588.636 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
970 วัน
16 กันยายน 2562
12 พฤษภาคม 2565
สถานีรงั สิต - สถานีลพบุรี
สถานีหนองกวย - สถานีมาบกะเบา
สถานีศาลาธรรมสพน์ - สถานีนครปฐม
สถานีหัวหมาก - สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา
- สถานีแหลมฉบัง

:
:
:
:
:
:
:

State Railway of Thailand
TRT
588.636 Million Baht (tax included)
970 days
16 September 2019
12 May 2022
From Rangsit station to Lop Buri station
From Nong Kuai Station to Map Kabao
Station
From Sala Thammasop station to
Nakhon Pathom station
From Hua Mak station to Chachoengsao
station to Leam Cha Bang station

อุปกรณ์ATP มาตรฐาน ETCS Level 1
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เพิ่มจ�ำนวนรถของรถจักรและล้อเลือ่ นให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

Increase Number of Locomotives and Rolling Stocks to
Conform with the Business Plan

สถิติเกี่ยวกับรถจักรและล้อเลื่อน
จ�ำนวนรถ Availability Reliability และอายุรถ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
โดยจ�ำแนกตามประเภทรถดังตารางต่อไปนี้

Locomotives and Rolling Stocks Statistics
Number of Locomotives and Rolling Stocks, Availability,
Reliability and their ages for fiscal year 2021 classified by
their types as shown in the following tables.

รถจักรดีเซล Diesel Locomotives
จ�ำนวนรถพร้อมใช้ Reliability
(คัน)
(กม./ครั้งความ
No. of Cars
ช�ำรุด)
(in use)
(km/damage)
16.85
45,046.04

จ�ำนวนที่มีใช้งาน (คัน)
No. of Cars
(on book)

Availability
(%)

CSR

20

84.27

GEA.

36

74.78

26.92

10,736.83

25

HID.

21

74.79

15.71

20,575.16

28

ALS.

97

74.26

72.03

14,020.96

36-47

GE
รวมรถจักรดีเซลท�ำขบวน
Total Diesel Locomotive
รถจักรสับเปลี่ยน
Shunting Locomotives

45

73.86

33.23

14,110.24

53-57

219

75.22

164.75

15,922.31

6-57

17

35.29

6.00

-

35-69

จ�ำนวนที่มีใช้งาน (คัน)
No. of Cars
(on book)

Availability
(%)

Hi-Renovate

58.00

71.45

THN.,NKF.
รวมรถดีเซลรางธรรมดา
Total (non-air conditioner)
ATR.

101.00

82.75

83.58

180,744.95

36-38

159

78.63

125.02

180,744.95

36-54

11.00

86.89

9.56

74,920.60

36

ASR.

17.00

34.90

5.9324

-

30

APD.,APN.
รวมรถดีเซลรางปรับอากาศ
Total (air conditioner)
รวมทั้งสิ้น
Grand Total

39.00

71.66

27.95

47,146.64

25

67

64.83

43.44

49,413.63

25-36

226

74.54

168.46

91,706.76

25-54

ชนิดรถ
Type

อายุรถ (ปี)
Age (year)
6

รถดีเซลราง Diesel Rail Car
ชนิดรถ
Type
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41.44
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รถโดยสาร Passenger Coaches
ประเภทรถโดยสาร
Type
รถปรับอากาศชั้น 1 (บนอ.ป.)
Air-Conditioned First Class Coach (A.N.F.)
รถปรับอากาศชั้น 2 (บนทป., บชท.ป.)
Air-Conditioned Second Class Coach (A.N.S.
& A.S.C.)
รถธรรมดาชั้น 2 (บนท.,บชท.,บทพ.)
Bogie Second Class Coach (B.N.S. & B.S.C. & B.V.S.)
รถปรับอากาศชั้น 3 (บชส.ป.)
Air-Condition Third Class Carriage (A.T.C.)
รถธรรมดาชั้น 3 (บชส., บสส., บสพ.)
Bogie Third Class Carriage (B.T.C. & B.S.T. & B.T.V.)
รถชนิดอื่น ๆ
Other Coaches
รวมรถโดยสาร 8 ล้อ
Total (8-wheel)
รถโดยสาร 4 ล้อ (จพ.)
Total (4-wheel)

จ�ำนวน (คัน)
No. of Cars
(on book)

Availability (%)

จ�ำนวนรถพร้อมใช้ (คัน)
อายุรถ (ปี)
No. of Cars
Reliability (km/
(in use)
damage)

31

78.87

24.45

5-44

283

78.16

221.18

5-62

116

61.75

71.63

38-72

5

62.64

3.13

42-44

651

79.51

517.61

40-104

199

83.92

167.00

2-106

1,285

78.21

1,005.01

2-106

1

100

1

108

จ�ำนวน (คัน)
No. of Cars
(on book)

Availability (%)

1300

90.05

1,170.61

4-91

90

95.62

86.06

24-35

887

82.82

734.59

26-83

254

82.16

208.69

31-48

28

99.94

27.98

38-53

596

76.79

458

7-94

3,155

85.12

2,685.62

4-94

5

100

5

53

59

74.31

43.84

33-93

รถสินค้า Freight Wagons
ประเภทรถโดยสาร
Type
รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า* (บทต.)
Bogie Container Flat Wagon* (B.C.F.)
รถโบกี้บรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บทก.)
Bogie LPG. Tank Wagon (B.G.T.)
รถโบกี้บรรทุกน�้ำมันข้น (บทค.)
Bogie Oil-Tank Wagon (B.O.T.)
รถโบกี้ตู้ใหญ่ (บตญ.)
Bogie Covered Goods Wagon (B.C.G.)
รถโบกี้สัมภารมีเครื่องห้ามล้อ (บพห.)
Bogie Brake Van (B.B.V.)
รถสินค้า 8 ล้อ อื่น ๆ
Other 8-wheel Wagons
รถรถสินค้า (8 ล้อ)
Total (8-wheel)
รถสินค้า 12 ล้อ
Total (12-wheel)
รถสินค้า 4 ล้อ
Total (4-wheel)
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ความคืบหน้าแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง
รถจักรและล้อเลือ่ นทีส่ ำ� คัญ

The Progress of Locomotives and Rolling Stocks
Procurement and Improvement Projects

1. โครงการจัดหารถจักรและล้อเลื่อน

1. Locomotives and Rolling Stocks Procurement Project

1.1 โครงการจัดหารถจักรดีเซล จ�ำนวน 50 คัน พร้อมอะไหล่
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซือ้ รถจักรดีเซล
ไฟฟ้า น�ำ้ หนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำ� นวน 50 คัน
มูลค่า 6,525 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ
กิจการร่วมค้าเอสเอฟอาร์ ซึง่ เป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษทั
ซานโฟโก อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด และบริษทั ริเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง
จ�ำกัด โดยรถจักรดังกล่าวได้ผลิตโดย บริษทั CRRC QISHUYAN
CO., LTD. ผูผ้ ลิตรถจักรชัน้ น�ำจากประเทศจีน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อน�ำมาทดแทนรถจักรเก่าที่ใช้งานมานาน เป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสาร ตลอดจนช่วยสร้าง
โอกาสการหารายได้ในอนาคตให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการผลิตรถจักร
1.2 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จ�ำนวน 30 คัน พร้อมอะไหล่
คณะกรรมการร่าง TOR พิจารณาปรับลดโครงการจากจัดหา
รถจักรดีเซลไฟฟ้าจ�ำนวน 50 คัน เหลือ 30 คัน โดยคาดว่าจะ
จัดหาให้ทนั ตามความต้องการของฝ่ายบริการสินค้าทีจ่ ะเริ่มใช้รถ
ประมาณปี 2569 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการสืบราคาจากผูป้ ระกอบ
การ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดท�ำโครงการ และเปรียบ
เทียบข้อดีขอ้ เสียระหว่างการเช่าใช้และการจัดซือ้

1.1 50 Diesel Locomotives Procurement Project
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway
of Thailand presided over the signing ceremony of
diesel locomotives purchase contract on August
31, 2020. The contract is for purchasing 50 diesel
locomotives with 16 tons-axle loads and their spare
parts worth 6,525 million baht between the State
Railway of Thailand and the SFR joint venture, which is
a collaboration between Sanfogo International Co., Ltd.
and River Engineering Co., Ltd. The locomotives are
manufactured by CRRC QISHUYAN CO., LTD., a leading
locomotive manufacturer from China. The objective of
purchasing is to replace the old locomotives that have
been using for a long time. They will help increase the
efficiency of freight and passenger transportations as
well as increasing an opportunity to earn income in
the future for the State Railway of Thailand. Currently,
they are in the process of manufacturing.
1.2 30 Diesel Locomotives Procurement Project
It is in the process of drafting the Term of Reference
(TOR) and the TOR committees considered to reduce
number of locomotives to be purchased from 50
locomotives to 30 locomotives. They are gathering
some information for project preparation such as
the cost of the locomotive and the pros and cons
between leasing and purchasing. It is expected that
the procurement will be completed on time in 2026.
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1.3 216 Diesel Rail Car Procurement Project
The Mechanical Engineering Department has submitted
the technical specifications and the cost of Diesel Rail
Car to the Passenger Service Department. It is now in
the process of document preparation before submitting
to Board of Commissioners for consideration.
1.4 184 Air-conditioned Diesel Rail Car Procurement
Project
The project was submitted and approved by Board of
Commissioners. Therefore, the Ministry of Transport
has a policy in reducing exhaust emissions at Bang
Sue Grand Station so it is necessary to change the
technical specifications to comply with the policy.
Currently, the Mechanical Engineering Department has
provided additional information and submitted to the
Passenger Service Department to gather additional
information and report to the Mistry of Transport, the
NESDB and NSO.
1.5 965 Bogie Container Flat Wagons Procurement Project
The project was submitted and approved by Board
of Commissioners. It is now in the process of writing
cost proposals to compare leasing and purchasing
proposals before submitting the report to the Ministry
of Transport.
1.6 3 Bogie Cranes (Minimum rated lifting capacity 80 ton)
Procurement Project
The State Railway of Thailand signed the contract with
the Genius Traffic System Company Limited to purchase
3 Bogie Cranes totaled amount 798,000,000.00 Baht
including VAT. The project duration is 550 days and
the Bogie Cranes should have delivered in September
2021. However, the manufacturer requested to extend
the delivery date until the Covid-19 situation is
resolved and the manufacturing process can be taken.

1.3 โครงการจัดหารถดีเซลรางจ�ำนวน 216 คันพร้อมอะไหล่
ฝ่ายการช่างกลได้จดั ท�ำรายละเอียดด้านเทคนิค และสืบราคาเสนอ
ฝ่ายบริการโดยสารแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริการโดยสาร
จัดท�ำรายละเอียดโครงการน�ำเสนอการรถไฟฯ คกร. เพื่อขอ
อนุมตั ติ อ่ ไป
1.4 โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ ส�ำหรับบริการเชิงพาณิชย์
จ�ำนวน 184 คัน พร้อมอะไหล่
ฝ่ายการช่างกลได้จดั ท�ำรายละเอียดด้านเทคนิค และสืบราคาเสนอ
ฝ่ายบริการโดยสารแล้ว ฝ่ายบริการโดยสารจัดท�ำรายละเอียด
โครงการน�ำเสนอการรถไฟฯ และผ่าน คกร. แล้ว แต่เนื่องจาก
ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคม ด้านการลดปัญหาควัน
ไอเสียในสถานีกลางบางซื่อ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดทางเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
ปัจจุบันฝ่ายการช่างกลจัดท�ำข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ฝ่ายบริการ
โดยสาร เพือ่ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมรายงานน�ำเสนอ คค. สศช.
และ สงป.
1.5 โครงการจัดหารถ บทต. จ�ำนวน 965 คัน พร้อมอะไหล่
ฝ่ายบริการสินค้าน�ำเสนอการรถไฟฯ และผ่าน คกร. แล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายบริการสินค้าจัดท�ำรายงานเพื่อน�ำเสนอ
กระทรวงคมนาคม โดยน�ำข้อมูลจากการประชุมร่วม สนข. ขร.
และภาคเอกชน เพื่อจัดท�ำข้อเสนอทางด้านราคาของค่าเช่ารถ
บทต. เปรียบเทียบกับ ราคาการจัดซือ้ ต่อไป
1.6 โครงการจัดหารถโบกีป้ น้ั จัน่ ขนาดยกไม่ตำ�่ กว่า 80 ตัน จ�ำนวน
3 คัน
การรถไฟฯ ลงนามในสัญญา เลขที่ พด.002/2563 ลว.14
ก.พ.63 บริษัทจีเนียส ทราฟิค ซิสเต็ม จ�ำกัด รวมเป็นเงิน
ทั้ ง สิ้น 798,000,000.00 บาท รวมภาษีมู ล ค่ า เพิม่ แล้ ว
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการส่งมอบสิ่งของตามสัญญา 550 วัน
ได้ รั บ รถในเดื อ นกั น ยายน 2564 แต่ ผู ้ ผ ลิ ต ขอขยายเวลา
การด�ำเนินงานจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามหนังสือเลข
ที่ GTS.6408/840 ลว.18 ส.ค.64 โดยขอขยายเวลาจนกว่า
สถานการณ์จะคลีค่ ลายและสามารถด�ำเนินการได้
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2 Locomotives and Rolling Stocks Improvement Projects

2. โครงการปรับปรุงรถจักรและล้อเลือ่ น

2.1 12 Bogie Power Vans Modification Project
The TOR committees had a meeting on 9th September
2021 and wrote a summary report to submit to the
Governor for 4th public hearing approval.
2.2 36 GEA Locomotives Improvement Project
The TOR committees had a meeting on 16th September
2021 and considered to improve the technical
specifications for the Hybrid Locomotives.
2.3 21 HID Locomotives Improvement Project
The TOR committees had a meeting on 16th September
2021 and considered to improve the technical
specifications for the Hybrid Locomotives.
2.4 36 Diesel Rail Cars (Daewoo) Improvement Project
The State Railway of Thailand approved the
procurement plan on 24th August 2021 and the TOR
committee appointment letter is being submitted.
2.5 Toilet System Improvement (Vacuum System and
Sanitary Ware) on 54 Air-conditioned Second Class
Coaches Project
The TOR committee appointment letter is being
submitted.
2.6 95 Passenger Coaches Modification Project
The TOR committee appointment letter is being
submitted.
2.7 10 JR Hokkaido Coaches Modification Project
The State Railway of Thailand approved the TOR
and it is now in the process of issuing a tender
announcement.

2.1 โครงการดัดแปลงรถโบกีไ้ ฟฟ้าก�ำลัง จ�ำนวน 12 คัน
คณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง ประชุมในวันที่ 9 กันยายน
2564 หัวข้อ การจัดท�ำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ทีค่ ณะกรรมการรถไฟ อนุมตั ิ TOR เรียบร้อยแล้ว และจัดท�ำ
ผลสรุปเสนอ ผวก. ขอความเห็นชอบ และอนุมัติขึ้นวิจารณ์
ครัง้ ที่ 4
2.2 โครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จ�ำนวน 36 คัน
คณะกรรมการร่ า ง TOR และราคากลาง ประชุ ม ในวั น ที่
16 กันยายน 2564 โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการขึน้ วิจารณ์
ครั้งที่ 4 และปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิค รูปแบบรถจักร
Hybrid Locomotive
2.3 โครงการซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จ�ำนวน 21 คัน
คณะกรรมการร่ า ง TOR และราคากลาง ประชุ ม ในวั น ที่
16 กันยายน 2564 โดยพิจารณาข้อเสนอแนะจากการขึน้ วิจารณ์
ครั้งที่ 4 และปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิค รูปแบบรถจักร
Hybrid Locomotive
2.4 โครงการซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง แดวู จ�ำนวน 36 คัน
การรถไฟฯ พิจารณาแผนจัดซือ้ จัดจ้าง เมือ่ 24 ส.ค. 64 และ
อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และจัดท�ำ
ราคากลาง
2.5 โครงการปรับปรุงระบบห้องน�้ำรถปรับอากาศชั้น 2 เป็นระบบ
สุญญากาศพร้อมติดตัง้ เครื่องสุขภัณฑ์ใหม่ จ�ำนวน 54 คัน
เสนอการรถไฟฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการร่ า ง TOR และ
จั ดท� ำ แผนการใช้ พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทางปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงก�ำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.6 โครงการดัดแปลงรถโดยสาร จ�ำนวน 95 คัน
เสนอการรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และจัดท�ำ
แผนการใช้พสั ดุทผี่ ลิตภายในประเทศ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�ำหนดพัสดุและวิธกี าร
จัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563
2.7 โครงการดัดแปลงปรับปรุงรถ JR Hokkaido จ�ำนวน 10 คัน
เสนอการรถไฟฯ เห็นชอบร่าง TOR ที่ผ่านการประชาพิจารณ์
มาแล้ว 4 ครัง้ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ออกประกาศประกวดราคา
ส�ำนักงานจัดหาพัสดุซอ่ มบ�ำรุง (หพซ.) เสนอรายงานขออนุมตั ิ
ผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ผวก. เห็นชอบ และขออนุมัติ
ลงวิจารณ์ ครัง้ ที่ 2

264

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

2.8 โครงการซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง JR - Hokkaido จ�ำนวน 17 คัน
การรถไฟฯ ลงนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า งขนย้ า ยรถดี เ ซลราง
JR Hokkaido จากประเทศญีป่ นุ่ จ�ำนวน 17 คัน ตามสัญญา
เลขที่ พด.025/2564 ลว 29 กันยายน 2564
2.9 ซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกีส้ มั ภาระ (บพห.) จ�ำนวน 17 คัน
2.10 ซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกีส้ มั ภาระ (บพห.) จ�ำนวน 10 คัน
รวมโครงการ บพห. จ�ำนวน 17 คัน และ 10 คัน (รวมเป็น
27 คัน) ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทไทยเรลเทค จ�ำกัด
ตามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.480/งทป./64 ลงวันที่ 21 มกราคม
2564 ด�ำเนินการ 2.9 ซ่อมหนักและดัดแปลงรถโบกีส้ มั ภาระ
(บพห.) จ�ำนวน 27 คันทีโ่ รงซ่อมรถจักรเขตนครราชสีมา ปัจจุบนั
ผูร้ บั จ้างส่งรถงวดที่ 1 ทีไ่ ด้รบั การซ่อมหนักและดัดแปลงเสร็จ
รอด�ำเนินการตรวจรับ
2.11 โครงการปรับปรุงปัน้ จัน่ เดิมหมายเลข 1
การรถไฟฯ ได้ลงนามจ้างกลุม่ กิจการค้าร่วม เอ็ม ยู เอ็ม ตาม
สัญญาเลขที่ พซ.วจ.239/งทป./63 ลว. 14 พฤศจิกายน 2562
ด�ำเนินการซ่อมปรับปรุงดัดแปลงรถโบกีป้ น้ั จัน่ กล หมายเลข 1
ที่ ง านรถจั ก รธนบุ รี ปั จ จุ บั น แล้ ว เสร็ จ และคณะกรรมการฯ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับ และด�ำเนินการปิดแฟ้มงานเรียบร้อยแล้ว
2.12 โครงการจัดหาและติดตัง้ ATP รถจักร จ�ำนวน 57 คัน
ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง วันที่ 3 กันยายน
2564 ใช้ราคาของโครงการ 70 คัน โดยปรับลด BOQ. งานเหลือ
57 คัน เลขานุการฯ จัดท�ำสรุป เพือ่ เสนอการรถไฟฯ เห็นชอบ
TOR และราคากลาง
2.13 โครงการจัดหาและติดตัง้ ATP รถดีเซลราง จ�ำนวน 117 คัน
คณะท�ำงานจัดท�ำร่างขอบเขตงานและราคากลาง สรุป ยืนยัน
จ�ำนวนรถที่ติดตั้ง 117 คัน เนื่องจากน�ำรถดีเซลราง Khiha
17 คัน ทีไ่ ด้รบั บริจาคจากญีป่ นุ่ เข้าร่วมในโครงการติดตัง้ ระบบ
ATP และจัดส่งร่างขอบเขตงานและราคากลางให้ฝ่ายการพัสดุ
ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างต่อไป

2.8 17 JR Hokkaido Diesel Rail Cars Improvement Project
The State Railway of Thailand signed the transportation
management contract to transport the 17 JR Hokkaido
Diesel Rail Cars from Japan to Thailand.
2.9 17 Bogie Full Vans Overhaul and Modification Project
The project is completed and in the process of handing
over.
2.10 10 Bogie Full Vans Overhaul and Modification Project
The project is completed and in the process of handing
over.
2.11 Bogie Crane No.1 Improvement Project
The project is completed.
2.12 ATP Procurement and Installation Project (57
Locomotives)
The summary report is being drafted to propose to
the State Railway of Thailand for the TOR and Cost
Estimate approval.
2.13 ATP Procurement and Installation Project (117 Diesel
Rail Cars)
The TOR committees confirmed to install ATP on 117
Diesel Rail Cars and submitted the draft TOR and Cost
Estimate to the Stores Department for further action.
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The Action Plan of Civil Engineer Department
for Fiscal Year 2021

แผนปฏิบตั กิ ารของฝ่ายช่างโยธา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
แผนงาน/โครงการ
Plan/Project

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

แผนงาน ผลงาน
(%)
(%)
Plan Progress
(%)
(%)

รายละเอียด
Details

บ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
Infrastructure Maintenance to meet the Standard
1 งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ช�ำรุด 1,081,030,000 40% 67.43% จ�ำนวนสะพานที่ด�ำเนินการในปี 2562 จ�ำนวน 68 แห่ง แบ่ง
หรือรับน�้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้
เป็น 13 สัญญา ลงนามแล้ว 13 สัญญา ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน 1,100 แห่ง จากปี 2562-2566 ด�ำเนินการ
ในปี 2562 จ�ำนวน 3 แห่ง ปี 2563 จ�ำนวน 3 แห่ง เหลืออีก
ปี 2562 จ�ำนวน 68 แห่ง จบปี 2564
62 แห่ง ก�ำลังด�ำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564
Structural strengthening or replacement of
There were 68 bridges started the work in 2019 and
damaged Railway Bridge or the bridges
they were divided into 13 contracts; 13 contracts
which can’t bear the U20 axle load. There
were signed. The 3 bridges were completed in
are 1,100 bridges to be finished in 2019
2019, another 3 bridges were completed in 2020
- 2023 and the 68 bridges started the
while the other 62 bridges will be completed by
work in 2019 and they will be completed
2021
in 2021.
2 งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง
Track Strengthening
สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย
273,559,000 80% 49.57% ช้ากว่าแผน
Wongwian Yai - Maha Chai
Delay
สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางคลองสิบเก้า
148,900,000 41.13% 53.88% ส่งงานครบแล้ว 99.26% มีการปรับลดปริมาณงาน
Chachoengsao Junction - Khlong Sip Kao
handed over with 99.26% of work progress
Junction
(work quantity reduction)
สถานีชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย
621,720,000 10.96% 8.06% ผลงานรวม 100%
Khlong Sip Kao Junction - Kaeng Khoi
100%
Junction
สถานีหัวตะเข้ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
170,513,800 100% 100% ผลการด�ำเนินงาน 100%
Hua Takae - Chachoengsao Junction
100%
3 งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก
1,333,110,800 100% 92.45% ไม่มีการคิดความก้าวหน้าเนื่องจากขยายอายุสัญญาจ้าง
(Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ
รอ หอบ. พิจารณา
66 แห่ง (16 สัญญา)
No progress; waiting for the consideration of
Siding Rehabilitation at the area of 66
contract extension from Legal Bureau
stations nationwide (16 contracts)
4 งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางหนัก
The Procurement of Heavy
Maintenance Machine
5 งานจัดหาเครื่องกลบ�ำรุงทางเบา
The Procurement of Portable
Maintenance Tools
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แผนงาน/โครงการ
Plan/Project
6

งบประมาณ
(บาท)
Budget
(Baht)

แผนงาน ผลงาน
(%)
(%)
Plan Progress
(%)
(%)

รายละเอียด
Details

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟพื้นที่
ท่าเรือจุกเสม็ด
Track construction and Track strengthening
at Chuk Samet Port project
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ High Platform
Construction of double track railway
1 โครงการปรับปรุงสถานีเป็น High Platform
High Platform Station Development

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

2

75,165,500

โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟอู่ตะเภา (EEC)
Utapao Station (EEC) Construction

การลดค่าใช้จ่าย
Reduction of Expenses
1 งานศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนในการซ่อมบ�ำรุง
ทางและสะพาน
The study and cost analysis of track and
bridge maintenance

10%

19,726,000

2.49% การรถไฟฯ เห็นว่าการปรับตัวรถไฟโดยสารให้รบั กับชานชาลาสูง
ในช่วงเปลีย่ นถ่ายเป็นอันตรายต่อผูโ้ ดยสาร จึงตัง้ คณะท�ำงาน
เพือ่ ทบทวนศึกษาให้รอบคอบอีกครัง้ โดยจะสรุปผลการศึกษา
ภายในเดือนธันวาคมนี้ ว่าจะต้องด�ำเนินการหรือไม่อย่างไร เมือ่
ทราบผลการทบทวนศึกษาแล้ว ฝ่าย ยธ. จะเร่งรัดด�ำเนินการ
จ้างออกแบบและประมาณค่าใช้จา่ ย เพือ่ ของบลงทุนปี 64 - 65
เพือ่ ด�ำเนินการ
SRT found that the adjustment of the train floor
height to compatible with the heigh platform
may be dangerous for the passengers during the
transition. Therefore, SRT set up the committee
to restudy and provide the conclusion by
December 2020. Then, Civil Engineering Department
will hire the architect to design and evaluate the
budget in order to get the investment budget in FS
2021 - 2022.
32.89% 51.55% ส่งมอบงานครบแล้ว 99.92% งานแล้วเสร็จมีการปรับลด
ปริมาณงาน
handed over with 99.92% of work progress (work
quantity reduction)
15%
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งานเปลีย่ นหรือเสริมความมัน่ คงสะพานทีช่ ำ� รุดหรือรับน�ำ้ หนักกด
เพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้

Structural Strengthening of Replacement of Damaged
Railway Bridge or the Bridges which cannot Bear the
U.20 Extra Load

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วงเงินงบประมาณ 1,081,030,000 บาท

Fiscal Year 2020
with the Budget of Baht 1,081,030,000

ล�ำดับ
ที่
No.

สัญญาที่
Contract No.

กม.
KM

จ�ำนวน
Qty
(แห่ง)
(Bridges)

สาย
Line

ผู้รับผิดชอบ
Responsibility

วงเงินงบประมาณ
Budget
(บาท)
(Baht)

ราคากลาง
Focal Price
(บาท)
(Baht)

1

กท.24 BKK.24

12+847 - 13+149

2

ใต้ South

วรส.*

213,842,000

190,321,000

2

กท.09 BKK.09

34+049

1

ใต้ South

วรส.*

45,328,000

40,772,000

3

หห.19 HHI.19

100+141

1

ใต้ South

วรส.*

49,045,000

20,020,100

4

หห.13 HHI.13

151+505

1

ใต้ South

วรส.*

30,642,000

15,196,000

5

ลป.15 NKL.15

456+988

1

เหนือNorth

วรส.*

133,846,000

98,058,000

6

นว.16 NKS.16

54+828 - 73+057

8

เหนือ North

วอท.*

141,948,000

140,746,000

7

นว.23 NKS.23

331+929 - 412+346

10

เหนือ North

วผส.*

144,364,000

123,664,000

8

ลป.03 NKL.03

478+112 - 492+228

2

เหนือ North

วศธ.รพ.2*

9,899,000

9,134,000

9

ลป.22 NKL.22

499+173 - 578+241

12

เหนือ North

วบพ.*

89,791,000

76,792,000

10

ลป.21 NKL.21

674+495 - 735+796

7

เหนือ North

วบพ.*

90,493,000

90,445,000

11

หใ.20 HYJ.20

907+721 - 925+165

3

ใต้ South

วบข.หใ.*

62,068,000

59,482,000

12

หใ.01 HYJ.01

1118+212

1

ใต้ South

วบข.หใ.*

10,677,000

10,676,000

13

หห.25 HHI.25

2+869 - 31+588

19

แม่กลอง
Mae Klong

วบพ.*

59,087,000

58,585,000

1,081,030,000

933,892,000

68
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ผู้เสนอราคาต�่ำสุด
Lowest Bidder
กิจการร่วมค้า ไอทีดี - เออาร์ซี
Joint Venture ITD-ARC
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด นวกิจการโยธา
Navakitconstruction Limited Partnership.
กิจการร่วมค้า เอช เค 1
Joint Venture HK 1
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กัมพลการโยธา
Kampol Construction Limited Partnership
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
Sureerat Construction Co., Ltd.
บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จ�ำกัด
Chokdee Engineer Products Co., Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ทรัพย์ธาดา
Supthada LTD.
กิจการร่วมค้า เอสซี - ดีพี
Joint Venture SC-DP
บริษทั อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ำกัด
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
Sureerat Construction Co., Ltd.
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อัศวอังกูร
Adsawah Angkul Limited Partnership
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อัศวอังกูร
Adsawah Angkul Limited Partnership
บริษทั อาจีกาว่าแอนด์เอสซีไอเมทัลเทค จ�ำกัด
Ajikawa & SCI Metal Tech Co., Ltd

จ�ำนวน
วันท�ำงาน
Operation
Days

วันรับมอบ
สถานที่
Date of
Location
Submission

900

16/09/2019

17/09/2019

360

15/08/2019

360

วันเริ่มสัญญา
วันสิ้นสัญญา
Start Contract End Contract

% ถึง ก.ย. 2563
% by September 2020
แผน
Plan

ผล
Progress

4/3/2022

23.09

53.43

16/08/2019

9/8/2020

100.00

100.00

5/09/2019

6/9/2019

30/8/2020

100.00

100.00

300

15/08/2019

16/08/2019

10/6/2020

100.00

100.00

720

22/08/2019

23/08/2019

11/8/2021

37.44

44.50

600

26/08/2019

27/08/2019

17/07/2021

95.60

94.50

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

86.56

92.79

180

20/02/2019

21/02/2019

19/08/2019

100.00

100.00

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

96.52

93.00

450

16/09/2019

17/09/2019

9/12/2020

97.75

97.00

360

09/09/2019

10/09/2019

3/9/2020

100.00

77.87

270

19/12/2018

20/12/2019

15/09/2019

100.00

100.00

540

30/9/2019

1/10/2019

23/03/2021

94.44

73.42

Remark:

วบพ.
วบข.หใ.
วรส.
วอท.
วผส.
วศธ.รพ.2

= Divisional Engineer, Bridge Maintenance Planning Division
= Division Engineer, (Hat Yai) Permanent Way Maintenance Division
= Divisional Engineer, Bridge Survey Division
= Director, Building and Quarters Center
= Divisional Engineer, Bridge Production, Repair and Construction Division
= Engineer, i/c Bridge Survey and Repair Design Section 2
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การพัฒนาขั้นต่อไปของระบบรางไทย

เพื่อยกระดับ

การคมนาคมของไทย

การเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย

GENERATING REVENUE
AND REDUCING EXPENSES
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย

Strategy 2:

Generating Revenue and Reducing
Expenses

การพัฒนาและต่อสัญญาพืน้ ทีร่ อบสถานีใหญ่

Land Development and Contract Renewal

โครงการจัดประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์และป้ายโฆษณา
บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานี

Commercial Area and Advertising Displays Utilization Project
at Bang Sue Grand Station Building and 12 Red Line Stations

รฟท. มีกำ� หนดเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงเต็มรูปแบบ (Grand
Opening) ในเดือนธันวาคม 2564 จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการบริหารจัดการสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟชานเมือง
สายสีแดง 12 สถานี เพื่อให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรองรับผู้โดยสาร
และสร้างได้ให้กับ รฟท.

The State Railway of Thailand is scheduled to organize a Grand
Opening of the Red Line Suburban Service in December 2021.
Therefore, it is necessary to prepare for its operation at the
Bang Sue Grand Station and 12 Red Line Suburban Stations
in order to provide the facilities for passengers and generate
revenues to the State Railway of Thailand.

1. ขนาดพื้นที่และระยะเวลาการให้เช่า Land Area and Lease Term
ประกาศเชิญชวน
Tender Invitation
พื้นที่เชิงพาณิชย์ สถานีกลางบางซื่อ
Commercial Area, Bang Sue Grand Station
ป้ายโฆษณา สถานีกลางบางซื่อ
Advertising Displays, Bang Sue Grand Station
พื้นที่เชิงพาณิชย์ สถานีรถไฟสายสีแดง (12 สถานี)
Commercial Area, 12 Red Line Stations
ป้ายโฆษณา สถานีรถไฟสายสีแดง (12 สถานี)
Advertising Displays, 12 Red Line Stations
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ขนาดพื้นที่รวม (ตร.ม.)
Land Area Gross m2
52,375
(ส่งมอบพื้นที่เป็น Phase)
(Area Delivery in Phases)

ระยะเวลาการให้เช่า (ปี)
Lease Term (Years)

2,303

20

4,626

3

2,404

3

20
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2. การประมาณการรายได้ Revenue Forecast
พื้นที่กิจกรรม
เชิงพาณิชย์
Commercial
Area

พื้นที่
Land Area
สถานีกลางบางซื่อ
(ระยะเวลาให้เช่า 20 ปี)

Bang Sue Grand Station
(Lease Term: 20 Years)
สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง
12 สถานี (ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี)

12 Red Line Suburban Stations
(Lease Term: 3 Years)

ประมาณการรายได้ Revenue Forecast
พื้นที่ติดตั้ง
ส่วนกลาง
โฆษณา
ที่จอดรถ
Public Use
Advertising
Parking Lot
Area

5,253.75

1,715.90

258.77

3,110.00

10,338.43

23.44

20.30

6.41

68.02

118.17

โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณนิคมรถไฟ กม. 11
ด้านท�ำเลที่ตั้ง

ทิศเหนือ
ทิศใต้

รวมรายได้
(ล้านบาท)
Total Revenue
(Million Baht)

KM.11 Railway Community Land Development Project
Location

จรด ล�ำรางสาธารณะทีเ่ ชือ่ มต่อถนน
วิภาวดีรงั สิต จนถึง ถนนก�ำแพงเพชร
2
จรด สวนวชิรเบญจทัศและต่อเนื่อง
ถึงสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและ
สวนจตุจักร

North
South
East

ทิศตะวันออก ติดกลุ่มอาคารส�ำนักงานใหญ่ ปตท.

West

ทิศตะวันตก ถนนก�ำแพงเพชร 2
ประมาณ 359.21 ไร่

ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่
ประมาณ 325.40 ไร่
ที่สามารถพัฒนาได้
มูลค่าที่ดินรวม
28,032.00 ล้านบาท

Land Area
Potential
Area
Land Value
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Connect to Vibhavadi Rangsit
Road and Kamphaeng Phet 2
Road
Connect to Wachirabenjathat
Park, Queen Sirikit Park and
Chatuchak Park
Connect to PPT Headquarters
Buildings
Connect to Kamphaeng Phet
2 Road

359.21 Rai
325.40 Rai
28,032.00 Million Baht
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สภาพปัจจุบัน

A
B-C
D-E
F, G, H
+
มูลค่าทรัพย์สิน

Current Condition

รูปแบบการพัฒนา

Development Plan

ศูนย์แสดงสินค้า ขนาดพื้นที่เช่า 140,000
ตารางเมตร
อาคารส�ำนักงาน 8 อาคาร ขนาดพื้นที่เช่า 421,000
ตารางเมตร
อาคารพักอาศัย 6 อาคาร จ�ำนวน 7,548 ห้อง
Home Office
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
มูลค่าการลงทุน 69,993.04 ล้านบาท
ผลตอบแทนที่การรถไฟฯ จะได้รับ (PV)
16,808.90 ล้านบาท

A
B-C
D-E
F, G, H
Asset Value

Exhibitions Center Leased Area 140,000 m2
8 Office Buildings Leased Area 421,000 m2
6 Residential Buildings with 7,548 rooms
Home Office and Central Utility
Investment Value is 69,993.04 Million Baht.
Present Value to the State Railway of Thailand
is 16,808.90 Million Baht.

Mae Nam Station Land Development Project

โครงการพัฒนาพืน้ ทีย่ า่ นสถานีแม่นำ�้
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ท�ำเลที่ตั้งโครงการ
มีพื้นที่ทั้งหมด 277.5 ไร่ มูลค่าที่ดิน 21,148.18 ล้านบาท โดยท�ำเล
ที่ตั้งเป็นพื้นที่ติดแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีแม่น�้ำ มีที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองใกล้กับศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งงานส�ำคัญของประเทศ เช่น
สาทร อโศก และสีลม

Location
A large land area of 277.5

rai with a land value of 21,148.18
million baht located on the Chao Phraya River Bank near to
Mae Nam station. Its location is in the heart of the city near
the main economic and job centers of the country such as
Sathorn, Asoke and Silom.

สภาพปัจจุบัน
บริเวณริมถนนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นถนนสายหลักสายเดียวที่เข้าถึงพื้นที่
ศึกษามีชุมชนแออัดอาศัยอยู่ มีพื้นที่รกร้างและที่ทิ้งขยะ และส่วนอื่น ๆ
ที่สามารถมองเห็นได้ประกอบไปด้วยพื้นที่รกร้าง ทางรถไฟเก่า และที่ตั้ง
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่เช่าพื้นที่ เช่น โรงโม่ปูน คลังน�้ำมัน เป็นต้น

Current Condition
The land area is situated along Chuea Phloeng Road, which
is the only main road that can access the area. The land
area is occupied by slum communities, desolate areas, dump
site, wastelands, old railways, and sites of leased industrial
plants such as cement mills, oil depots, etc.

รูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาพืน้ ทีย่ า่ นสถานีแม่นำ�้
Development Plan

แบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 5 โซน
• โซน 1 Gateway Commercial Park มีพื้นที่รวม 77.13 ไร่ แบ่ง
เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ และที่พักอาศัย FAR 6.5:1
• โซน 2 Iconic Marina มีพื้นที่รวม 44.00 ไร่ แบ่งเป็นอาคารสูง
ขนาดใหญ่พิเศษ และท่าเทียบเรือ FAR 10:1
• โซน 3 Cultural Promenade มีพนื้ ทีร่ วม 78.25 ไร่ แบ่งเป็นอาคาร
ส�ำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ FAR 4.5:1
• โซน 4 Riverfront Residence มีพื้นที่รวม 55.63 ไร่ กลุ่มอาคาร
พักอาศัย FAR 10:1
• โซน 5 Affordable Community มีพื้นที่รวม 22.50 ไร่ พัฒนาเป็น
ที่อยู่อาศัย FAR 4.13:1

The project is divided into 5 zones
• Zone 1 Gateway Commercial Park: Land Area Gross 77.13
rai, which is divided to Commercial Area and Residential
Area FAR 6.5:1.
• Zone 2 Iconic Marina: Land Area Gross 44.00 rai, which
is divided to Skyscraper and a pier FAR 10:1.
• Zone 3 Cultural Promenade: Land Area Gross 78.25 rail,
which is divided to Office Buildings and Commercial
Area FAR 4.5:1.
• Zone 4 Riverfront Residence: Land Area Gross 55.63 rail
for Residential Buildings FAR 10:1.
• Zone 5 Gateway Community: Land Area Gross 22.50 rai
for Residential Area FAR 4.13: 1.
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ทัศนียภาพโครงการ
• มูลค่าโครงการ 96,271.00 ล้านบาท
• ผลตอบแทนที่ การรถไฟฯ จะได้รับ 9,210.50 ล้านบาท
• ผลตอบแทนที่เอกชนได้รับ 85,071.93 ล้านบาท

Asset Value
• Project Value is 96,271.00 Million Baht.
• Present Value to the State Railway of Thailand is 9,210.50
Million Baht.
• Present Value to Private Sector is 85,01.93 Baht.

โครงการพัฒนาพืน้ ที่ ส�ำนักงานใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทย
และพืน้ ทีต่ อ่ เนื่องบริเวณตึกแดง บางซือ่ (ZONE E)

New SRT Headquarters Building and Surrounding Area
Land Development Project (Zone E)

การพัฒนาโครงการ
เป็นแบบยกแปลงในรูปแบบผสมผสานไว้ประกอบด้วย
• ZONE S เนื้อที่ดิน 16.62 ไร่ เป็นอาคารส�ำนักงานอัจริยะ ระดับ
มาตรฐานอาคารเขียวไม่ต�่ำกว่า LEED ระดับทอง (LEED Gold)
เป็นจุดเด่นของโครงการและพื้นที่พัฒนาย่านพหลโยธิน เน้นการใช้
พลังงานทดแทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Development Plan
• ZONE S Land area is 16.62 rai for a smart office building
with green building standard, which is not lower than
LEED Gold level. It is the highlight of the project and
Phaholyothin development area, emphasis on using
renewable energy and environmentally friendly.
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• ZONE A Land area is 20.25 rai for the business area
which is prominent in the southern part of the project
and connects to Bang Sue Grand Station, the modern
transportation hub and the new business center. This
area will use for office buildings and skyscraper, promote
commercial business activities, and other facilities.
• ZONE B Land area is 59.62 rai for residential area, which
is located in the middle part of the project and it requires
to support for the expansion of housing and community
nearby and also include SME business and Green Space
for Multipurpose activities.
• ZONE C Land area is 27.81 rai for railway staff
accommodation and it is located in the northern part of
the project, which is adjacent to Terddamri Road and a
new road that will be built to connect to the road within
the Red Line area. There are office buildings, a service
section, a child care center, utilities and facilities within
3.92 rai.

• ZONE A เนือ้ ทีด่ นิ 20.25 ไร่ ส่วนธุรกิจส�ำนักงานมีความโดดเด่นอยู่
ทางใต้ของพืน้ ทีซ่ งึ่ ต่อเนื่องกับพืน้ ทีส่ ถานีกลางบางซือ่ ย่านศูนย์กลาง
การคมนาคมที่ทันสมัยและย่านธุรกิจใหม่ การใช้พื้นที่ก�ำหนดให้
เป็นการใช้ที่ดินทางด้านอาคารส�ำนักงาน ทั้งอาคารสูงขนาดใหญ่
พิเศษ ส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นธุรกิจการค้า ทีท่ ำ� การขององค์กรการค้า
เอกชน ธนาคารศูนย์ขอ้ มูลธุรกิจ และอุตสาหกรรมของรัฐ พร้อมทัง้
ด้านการบริการ เพื่อรองรับส่วนขยายของย่านเดิม
• ZONE B เนื้อที่ดิน 59.62 ไร่ ส่วนที่พักอาศัยตั้งอยู่กลางพื้นที่ของ
โครงการ ก�ำหนดให้มีการรองรับการขยายตัวด้านที่พักอาศัยและ
การบริการชุมชนจากพื้นที่บริเวณข้างเคียง รวมถึงการประกอบ
กิจกรรมการค้าขนาดย่อม มีส่วนของพื้นที่สีเขียวเป็นตัวเชื่อม
กิจกรรม และสันทนาการ พื้นที่โล่งกลางโครงการ ลักษณะเป็น
ลานกว้างอเนกประสงค์
• ZONE C เนื้อที่ดิน 27.81 ไร่ พื้นที่รองรับพนักงานการรถไฟฯ
ส่ ว นนี้ตั้ ง อยู ่ ท างเหนือ ของพื้ น ที่ ติ ด กั บ ถนนเทอดด� ำ ริแ ละถนน
เส้นใหม่ที่จะตัดให้เชื่อมกับถนนของรถไฟฟ้าสายสีแดง มีอาคาร
ส่วนที่ท�ำการ ส่วนบริการ ศูนย์เด็กเล็ก ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
และศูนย์รวมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ครบครัน พื้นที่สาธารณูปโภค
ส่วนกลาง 3.92 ไร่

โครงการพัฒนาพืน้ ที่ ย่านมักกะสัน

Makkasan Land Development Project

ขนาดพื้นที่
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 497.11 ไร่ ท�ำเลที่ตั้งอยู่ในเขตราชเทวีในกลางเมือง
ทิศตะวันออกติดรัชดาภิเษก, ถนนอโศกต่อเนื่องเพชรบุรี ทิศเหนือติด
ถนนจตุรทิศ ทิศตะวันตกติดถนนราชปรารภ ทิศใต้ติดถนนเพชรบุรี
และนานาเหนือ

Land Area
A large land of 497.11 rai located in Ratchathewi district
in the middle of the city. East connects to Ratchadaphisek
Road, Asoke Road, and Petchaburi Road. North connects to
Chaturathit Road. West connects to Ratchaprarop Road.
South connects to Phetchaburi Road and Nana Nuea Road.

พื้นที่บริเวณย่านมักกะสัน
Makkasan Land Area
ขนาดพื้นที่ (ไร่)
Land Area (rai)
มูลที่ดิน (ล้านบาท)
Land Value (Million Baht)

รวม
Total

โซน A
Zone A

โซน B
Zone B

โซน C
Zone C

โซน D
Zone D

โซน E
Zone E

423.15

92.70

141.44

138.07

39.64

11.30

81,107.84

25,533.24

23,876.90

24,430.51

7,155.75

2,111.43

หมายเหตุ : 423.15 ไร่ คือ 497.11 ไร่ หักลบพื้นที่ใช้ในการก่อสร้าง
ถนนและสาธารณูปโภคส่วนกลางพื้นที่ ถ.เพชรบุรี ซ.31, แปลงที่ 4 –
Mercure Hotel, พลับพลาที่ประทับทรงงาน ร.9 และกลุ่มต้นสัก
150 ต้น

Remark: Land Area of 423.15 rai is the area after deducing
other utilities.
Development Plan
The project is divided into 5 zones
• Zone A: Commercial Zone, Land Area is 92.7 rai.
• Zone B: Business Zone and Creative Park, Land Area is
141.44 rai.

รูปแบบการพัฒนา
แบ่งการพัฒนาออกเป็น 5 โซนได้แก่
• Zone A: Commercial Zone 92.7 ไร่/Rai
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• Zone B: Business Zone + Creative Park 141.44 ไร่/Rai
• Zone C: Energetic Zone + Creative Park 138.07 ไร่/Rai
(Creative Park เป็นโครงการตามนโยบาย คสช. วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558 ให้ปรับปรุงพื้นที่ย่านมักกะสันเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร
(พื้นที่สีเขียว 150 ไร่))
• Zone D & E: Train Museum 39.64 + 11.30 เท่ากับ 50.94/Rai

• Zone C: Energetic Zone and Creative Park, Land Area is
138.07 rai.
• Zone D & E: Train Museum, Land Area is 50.94 rai.

โดยปัจจุบัน แปลง A เป็นโครงการ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูง
เชือ่ มต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ ค่าเช่าทีด่ นิ มักกะสันทัง้ หมดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั (NPV) ร้อยละ 61 ของมูลค่าทีด่ นิ ปัจจุบนั โดยค�ำนวณจากราคา
ทีด่ นิ เฉลีย่ 420,000 บาท ต่อตารางวา โดยมี NPV 14,328.75 ล้านบาท
และเป็นมูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 50 ปี เป็นจ�ำนวนเงิน 51,834.08
ล้านบาท (ข้อมูลจากที่ปรึกษาโครงการ EEC เมื่อปี้ 2561) และในส่วน
ของแปลง B C D และ E ใช้วิธีให้สิทธิการเช่า 50 ปี โดยมีผลตอบแทน
ของการรถไฟฯ ดังนี้

Currently, Zone A is being developed in the EEC project, a
high-speed rail project connecting 3 airports seamlessly. The
leasing rate of Makkasan area is 61% of the present land
value. It is calculated from the average land price of 420,000
baht per square wa, with Net Present Value of 14,328.75
million baht and a total value over 50 years of 51,834.08
million baht. For Zone B, C, D, and E utilities with the 50year leasehold method, the return to the State Railway of
Thailand is showed as follows:

โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณย่านมักกะสัน
Makkasan Development Plan
มูลค่าสิทธิให้เช่า
Leasehold Value

ระยะสัญญาเช่า 4+46 ปี (หน่วย : ล้านบาท) Lease Term 4+46 Years (Unit: Million Baht)
รวม Total
โซน Zone B
โซน Zone C
โซน Zone D
โซน Zone E
29,297.49

14,575.85

13,568.11

131.00

1,022.53

เงินลงทุนโครงการ (หน่วย : ล้านบาท) รวมค่าจัดเตรียมพื้นที่ทุกรายการ
Project Investment (Unit: Million Baht)
รวม Total
โซน Zone B
โซน Zone C
โซน Zone D
โซน Zone E
กรณีกระชับโรงงานมักกะสัน
Compact Makkasan Workshop
กรณีรื้อย้ายโรงงานมักกะสัน
Relocate Makkasan Workshop

422,609.43

309,101.38

89,592.97

5,220.28

18,694.81

341,931.08

228,961.32

90,397.41

4,446.12

18,126.23
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Remark: There will be a review of Zone B, C, D and E study
due to the utility of Zone A in EEC project.

หมายเหตุ : เนื่องด้วยมติบอร์ดให้แปลง A เป็นไปตามผลการศึกษาของ
HSR 3 สนามบินซึ่งไม่ได้ตาม Master Plan ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ดังนั้นผลการศึกษาแปลง B, C, D และ E อาจต้องมีการทบทวนตัวเลข
อีกครั้ง

Current Condition
It is waiting for the clarity on the relocation of the Makkasan
Workshop (minimum 8 years) and the development model of
Plot A of the high-speed rail project connecting 3 airports
seamlessly.

สถานะปัจจุบัน
อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในการรื้อย้ายโรงงานมักกะสัน (ขั้นต�ำ่ 8 ปี)
และรูปแบบการพัฒนาแปลง A ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ
3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ

การพัฒนาพืน้ ทีย่ า่ นพหลโยธิน แปลง 6/1 โซน A
(ตลาดศรีสมรัตน์)

The Development of Phaholyothin Area, Plot 6/1, Zone A
(Sri Somrat Market)

• พื้นที่ย่ายพหลโยธิน แปลง 6/1 โซน A (ตลาดศรีสมรัตน์) มีพื้นที่
10 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา หรือ 17,516 ตารางเมตร กลุ่มอาคาร
พาณิชย์ชั้นเดียว อายุ 19 ปี แต่ละอาคารแบ่งซอยเป็นห้อง ขนาด
ห้องละ 12 – 24 ตารางเมตร
• ปี 2544 การรถไฟฯ ให้ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศรีสมรัตน์ และบริษัท
บีไอทีแลนด์ จ�ำกัด เช่าที่ดินย่านพหลโยธิน แปลง 6/1 โซน A เพื่อ
ก่อสร้างอาคารชั่วคราวและอาคารชดเชย โดยมีการใช้ประโยชน์
อาคารเพื่อท�ำการค้าสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ต่าง ๆ
• ปี 2555 การรถไฟฯ มีนโยบายน�ำพื้นที่ย่านพหลโยธิน แปลง
6/1 โซน A ออกประกาศเชิญชวนจัดประโยชน์ (มติ คกร. ครั้ง
ที่ 16/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555) จึงได้มีการบอกเลิก
สัญญากับผู้เช่ารายย่อยทั้งหมด และมีการเรียกเก็บค่าเช่าค้างช�ำระ
(ถึงขั้นต้องด�ำเนินคดี) ท�ำให้เกิดการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่
• มีนาคม 2556 การรถไฟฯ ยกเลิกโครงการพัฒนาทีด่ นิ ฯ (มติ คกร.
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556) แต่มิได้การท�ำสัญญา
เช่า หรือ ต่อสัญญาให้กับผู้ค้า/ผู้ใช้ประโยชน์รายใด

• Phaholyothin Area, Plot 6/1, Zone A (Sri Somrat Market) has
an area of 10 rai 3 ngan 79 sq. wa or 17,516 sq. m, a group
of 19-year-o l d single-storey commercial buildings, each
building is divided into rooms, each room size 12-24 sq. m.
• In 2001, the State Railway of Thailand approved Srisomrat
Limited Partnership and BIT Land Company Limited to
lease the land in Phaholyothin area, Plot 6/1, Zone A, for
the construction of temporary buildings and compensation
buildings. The building is being used to trade pets and
equipment.
• In 2012, the State Railway of Thailand had a policy to call for
tender announcement of Phaholyothin area, plot 6/1, Zone
A Therefore, the contract with the tenant was terminated
and the outstanding rent is charged. (Even to the point of
litigation) causing complaints from tenants.
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• In March 2013, the State Railway of Thailand canceled
the land development project (Corporate Resolution No.
3/2013 dated March 4, 2013), but did not enter into a lease
agreement or renew the contract with any trader/user.
• In 2013 - 2019, the State Railway of Thailand does not charge
any rental fees for utilization but there was a request from a
group of traders to provide electricity and tap water to use.
The State Railway of Thailand set up a working group to
collect utility bills monthly because there is no rental contract.
• At present, the utilization of Sri Somrat Market area, more
than 70 percent of the building’s space, is still being utilized
for pet selling, animal food, their equipment and storage.
There is an addition encroaching on corridors and roads
within the project, the condition of the buildings, road
surfaces and old drainage systems are damaged due to lack
of maintenance for a long time.
• The encroachment area was added from the building and
traded on the road surface. The utility system is dilapidated
and damaged according to the age of using.

• ปี 2556 – 2562 การรถไฟฯ มิได้เรียกเก็บค่าเช่าค่าใช้ประโยชน์
แต่อย่างใด แต่มีการร้องขอจากกลุ่มผู้ค้าให้จัดหากระแสไฟฟ้า และ
น�้ำประปาให้ใช้งาน โดยช�ำระเงินตามอัตราที่หน่วยราชการเรียกเก็บ
โดยตั้ ง คณะท� ำ งานฯ จั ด เก็ บ ค่ า สาธารณูป โภคเป็ น รายเดื อ น
(เนื่องจากไม่มีสัญญาเช่า)
• ปั จ จุ บั น การใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ต ลาดศรีส มรั ต น์ ยั ง คงมี ก ารใช้
ประโยชน์พื้นที่อาคารมากกว่าร้อยละ 70 เพื่อจ�ำหน่ายสัตว์เลี้ยง
อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และกองเก็บสินค้า และมีการต่อเติม
รุกล�้ำใช้พื้นที่ทางเดิน และถนนภายในโครงการ สภาพตัวอาคาร พื้น
ผิวถนน และระบบระบายน�้ำเก่า ช�ำรุด เนื่องจากขาดการบ�ำรุงรักษา
มาเป็นเวลานาน
• มีการต่อเติมพื้นที่รุกล�้ำจากตัวอาคารและท�ำการค้าบนพื้นผิวถนน
ระบบสาธารณูปโภคทรุดโทรม และช�ำรุดตามอายุการใช้งาน
สถานะของการใช้ประโยชน์พื้นที่ จ�ำนวน 574 ห้อง
คู่สัญญาเดิม (ผู้อื่นท�ำการค้า)
คู่สัญญาเดิม – ท�ำการค้าเอง
ผู้เช่าช่วง
ไม่พบตัวผู้ใช้ประโยชน์

92 ราย
17 ราย
310 ราย
155 ราย

Status of Utilization totaled 574
 rooms

ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ (ปี)
ใช้ประโยชน์ เกิน 5 ปี
ใช้ประโยชน์ 1 – 5 ปี
ใช้ประโยชน์ ไม่เกิน 1 ปี

Existing Contracts (others doing the trade)
Existing Contracts (Doing trade themselves)
Sublease
Unknown

315 ราย
47 ราย
57 ราย

การด�ำเนินคดี (ห้อง)
ระหว่างด�ำเนินคดี
พิพากษาแล้ว
พิพากษา + ส่งคืนอาคาร
ยังไม่ส่งด�ำเนินคดี

92 Cases
17 Cases
310 Cases
155 Cases

Term of Utilization (Years)

77 ราย
53 ราย
9 ราย
435 ราย

More than 5 Years
1 – 5 Years
Less than 1 Years

315 Cases
47 Cases
57 Cases

Litigation

สถานะปัจจุบัน
• สัญญาเดิม (ส่วนใหญ่) สิ้นสุดอายุสัญญาเดือนตุลาคม 2554
• ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ ได้มหี นังสือบอกเลิกสัญญา และส่งให้สำ� นักงาน
อาณาบาล ด�ำเนินคดี เรียกค่าเช่าค้างช�ำระ

During the litigation
Judged
Judge and return the building
Not yet filed a lawsuit

การจัดท�ำสัญญาใหม่
• บอกเลิกสัญญาแล้ว ไม่สามารถต่ออายุสัญญาได้ (ตามแนวทาง
ประชุมร่วม บส.)
• แนวทางที่ 1 พิจารณาว่าพื้นที่ทั้งแปลง เดิมเป็นลักษณะโครงการ
พัฒนา พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 79 ตาราง ว่าคิดเป็น 4,379 ตารางวา
มูลค่าที่ดิน 1,313,700,000 บาท
– ขออนุมตั ิ คกร. ในการท�ำสัญญาเช่า โดยให้สทิ ธิกบั ผูเ้ ช่าเดิม หรือ
ผู้ใช้ประโยชน์ที่มีหลักฐานการช�ำระค่าน�้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า
กับ รฟ. โดยไม่ต้องประมูล ตาม ร.129 ข้อ 10
– พืน้ ทีแ่ ปลงนี้เคยเสนอขออนุมตั โิ ครงการพัฒนาฯ (ครัง้ ที่ 1/2556
เมื่อ 24 มกราคม 2556) และขอยกเลิกโครงการฯ ต่อ คกร.

77 Cases
53 Cases
9 Cases
435 Cases

Current Condition
• Existing Contracts (Mostly), the contract ended in
October 2021.
• The contracts are canceled and during the litigation.
New Contract
• The contract is canceled and cannot be renewed.
• Option 1 consider that the whole plot area, originally, it was
a development project with an area of 10 rai, 3 ngan, 79
sq. m, or 4,379 sq. wa, land value is 1,313,700,000 baht.
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– Seek approval from the Board of Commissioners for
giving the right to the old tenants or users who have
proof of payment for water supply and electricity bill
with the SRT without bidding.
– Request the cancellation of the land development
project.
– Rental fee is calculated from the final rate plus an
increase of 10%. A commercial building with a total
contract period of 20 years or more would be renewed
the lease for not more than 3 years each time by
increasing the rental rate by 10% every 3 years from
the rental rate including the monthly fees charged
before the expiration of the contract.
– Charge an arrangement fee equally to 1 year’s rent
charge.
– Contract conditions according to the guidelines of the
original contract (except rate).
– Maintenance fee for common areas 30* baht/sq. m/
month (electricity, lighting, cleanliness and security).
– Contract period 1-3* years.
Remark* = consider the appropriate rate, depending on the
guidelines for utilization and development of the area.

เนื่องจากการก่อสร้างทางขึ้นลงฯ ของภาครัฐ (ครั้งที่ 3/2556
เมื่อ 4 มีนาคม 2556)
– ค่าเช่า คิดเท่ากับอัตราสุดท้ายปรับเพิ่มร้อยละ 10 (ตามแนวทาง
อนุมัติรองผู้ว่าฯ 14 มกราคม 2552 ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์
ที่ มี อ ายุ สั ญ ญารวม 20 ปี ขึ้ น ไปให้ ต ่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า ครั้ ง ละ
ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
จากอัตราค่าเช่ารวมค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บอยู่ก่อน
หมดอายุสญ
ั ญา เนื่องจากเห็นว่าอาคารฯ มีความเสือ่ มสภาพ ล้าสมัย
การปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 5 อย่างต่อเนื่อง จะสวนทางกับมูลค่า
อาคารที่ลดลง)
– คิดค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เท่ากับค่าเช่า 1 ปี
– เงื่อนไขสัญญาตามแนวทางของสัญญาเดิม (ยกเว้นอัตรา)
– ค่าดูแลบ�ำรุงรักษาพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง 30* บาท/ตร.ม./เดือน (ไฟฟ้า
แสงสว่าง ความสะอาด และรปภ.)
– อายุสัญญา 1-3* ปี
หมายเหตุ * = พิ จ ารณาอั ต ราที่ เ หมาะสม ขึ้ น กั บ แนวทางการจั ด
ประโยชน์/พัฒนาพื้นที่
• แนวทางที่ 2 พิจารณาว่า พืน้ ทีอ่ าคาร และมูลค่าสิ่งปลูกสร้างแต่ละห้อง
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
– ขออนุมัติ ผวก. ในการจัดให้เช่าใหม่ แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการ
ให้เช่าโดยวิธีไม่ประมูล กระท�ำได้หรือไม่ หากจะอาศัยตาม ร.129
ข้อ 6 แก้ไขครั้งที่ 4 : อาคารชั้นเดียวสูงไม่เกิน 6.00 เมตร พื้นที่
ไม่เกิน 50 ตารางวา ระยะเวลาให้เช่าไม่เกินกว่า 3 ปี
– ต้องให้เหตุผลที่มีเหมาะสม ชัดเจน เนื่องจากลักษณะอาคารแบ่ง
เป็นโรงเรือขนาดใหญ่ บางแห่งมีโครงสร้างต่อเนื่องติดกันเป็นโรง
เรือนเดียว (ขนาดใหญ่) บางแห่งแยกเป็นโรงเรือนเดี่ยว มีการ
แบ่งซอยภายในอาคารเป็นห้องย่อย ๆ (มุมมองจากภายนอก :
เปรียบเทียบกับการซอยวงเงินอนุมตั อิ อก ให้เป็นการเช่ารายย่อย)
– เหตุผลที่เป็นพื้นที่มีศักยภาพแต่ไม่เสนอเป็นโครงการพัฒนา

• Option 2 Consider that the building area and the building
value of each room does not over 50 million baht.
– Request an approval from the Governor in arranging
the new contract but there is still the issue of renting
by non-auction method. Can it be done? If living in
accordance with Rama 129, Item 6, 4th amendment:
single-storey building, not higher than 6.00 m, area not
more than 50 sq. m, rental period not more than 3 years.
– Must give reasonable, clear reasons because the building
is divided into large ship sheds. Some are contiguous
structures forming single (large) sheds, others separate
single sheds. The alley in the building is divided into
smaller rooms (from the outside view compared to the
alley with the approved credit line to be a small rental).
– Reasons that the area has potential but is not proposed
as a development project.

การเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์ชั่วคราว
– มีเรื่องค้างคารอการพิจารณาจาก คกร. อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
อาจต้องใช้เวลาในการรอเสนอเรื่องเป็นเวลานาน
– จึงเห็นว่า เพื่อมิให้ รฟ. เสียประโยชน์จากการจัดเก็บรายได้
ในพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธิน แปลง 6/1 โซน A ดังเช่นในอดีต
ที่ผ่านมา และเป็นตามเจตนารมณ์ของ รฟ. (อนุมัติ รธส./ผวก. ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ท้ายหนังสือ เลขที่ รฟ.บท.
1200/266/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562) ให้ส�ำนักงาน
บริหารพื้นที่ตลาด เข้าด�ำเนินการบริหารจัดการพื้นที่บริเวรย่าน
พหลโยธิน แปลง 6/1 โซน A ขออนุมัติ ผวก. จัดเก็บค่าใช้
ประโยชน์ เป็นการชั่วคราว (พรบ. การรถไฟฯ 2494 ม.9 ข้อ 2)
• แนวคิ ดตามแนวทางของการบั ง คั บ คดี ที่ มี ก ารเรีย กเก็ บ ค่ า ขาด
ประโยชน์/ค่าใช้ประโยชน์ จนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สิน และคืนพื้นที่
รฟ. แต่พจิ ารณาอัตราค่าใช้ประโยชน์อา้ งอิงตามหลักเกณฑ์ที่ รฟ. มีอยู่
– ค่าเช่าอัตราสุดท้ายปี 2554 ปรับเพิ่มร้อยละ 10
– จัดเก็บค่าดูแลบ�ำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง (จัดเก็บเมือ รฟ. มีการ

Temporary Lease Collection
• There are many pending matters awaiting consideration
from the Board of Commissioners. It may take a long time
to submit a proposal.
• Assigned the Office of Market Area Management to request
the approval from the Governor for collect a temporary
lease rate from the tenants.

280

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

ให้บริการรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยแล้ว ซึง่ ได้
เสนอขออนุมัติด�ำเนินการจ้างฯ ต่อไป)
– ให้สิทธิกับผู้เช่าเดิม หรือผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปัจจุบัน ที่แสดง
ความจ�ำนงขอใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นการชั่วคราว
– การให้ใช้ประโยชน์นี้มเี งื่อนไขว่าจะไม่เป็นข้อผูกพันในการต่ออายุ
สัญญาเช่าเดิม หรือเข้าท�ำสัญญาเช่ากับรฟ. แต่อย่างใด
หลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494
1. มาตรา 9 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ�ำนาจที่จะกระท�ำการ
ต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 6 อ�ำนาจ
เช่นว่านี้ไม่รวมถึง
• (2) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง อาศัย ให้อาศัย จ�ำหน่าย แลกเปลี่ยน และด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ
2. ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 129 ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
• ข้อ 5) อ�ำนาจในการจัดให้เช่าให้อยู่ในอ�ำนาจของผู้ว่าการรถไฟฯ
หรือ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู ้ ว ่ า การรถไฟฯ เป็ น ผู ้ พิ จ ารณา
อนุมัติได้ เว้นแต่การจัดให้เช่า ตามข้อ 10), ข้อ 11) และข้อ 17)
ที่มีมูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน หรือทรัพย์สินเป็นตัวเงินเกินกว่า
50 ล้านบาทขึน้ ไป ต้องเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ พิจารณาอนุมตั ิ
เสียก่อน (ระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 129 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ใช้บังคับในวันเดียวกัน)
• ข้ อ 6) การจั ด ให้ เ ช่ า ให้ ก ระท� ำ โดยวิธีป ระมู ล ตามระเบี ย บที่
การรถไฟฯ ก�ำหนด เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้จะจัดให้เช่าโดยไม่ต้อง
ใช้วิธีประมูลก็ได้ คือ
– (2) การให้เช่าเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ต้องเป็นบ้านเดี่ยว
ไม่เกิน 2 ชั้น และมีความสูงไม่เกิน 9.00 เมตร และต้อง
ไม่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
– การให้เช่าทีด่ นิ เพือ่ การอย่างอืน่ ไม่วา่ จะเกีย่ วกับการพาณิชย์หรือ
ไม่กต็ าม หากมีสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นอาคารชัน้ เดียวสูงไม่เกิน
6.00 เมตร
– การให้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวข้างต้น ต้องมีพนื้ ทีไ่ ม่เกิน 50 ตารางวา
และมีระยะเวลาให้เช่าไม่เกินกว่าคราวละ 3 ปี
– (10) การให้เช่าอย่างอืน่ ทีก่ ารรถไฟฯ เห็นว่าโดยสภาพไม่เหมาะสม
ที่จะด�ำเนินการประมูล แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรถไฟฯ เสียก่อน

• The concept of executing lawsuits that charge the lack of
benefit and utilization expenses until the property is returned
to the SRT, but consider the reference rate according to the
rules that the SRT has
– The last rental rate in 2011 plus increased by 10%.
– Collecting maintenance costs for common areas (collected
when the SRT provides cleaning services and secured which
has proposed for approval to continue the employment).
– Give rights to the old tenants or users in the current area
expressing a request for temporary use of the area.
– This utilization is provided that there is no obligation to
renew the original lease. or enter into a rental agreement
with SRT in any way.
Guidelines
State Railway of Thailand Act, B.E. 2494
1. Section 9. The State Railway of Thailand has the power to act
within the scope of the objectives specified in Section 6. such
powers do not include;
• (2) Buy, procure, lease, hire-purchase, hold ownership, possess,
dwell, sell, exchange and operate any property.
2. Regulations of the State Railway of Thailand No. 129 concerning
generate revenue from assets of the State Railway of Thailand
• Article 5) The power to make a rental is under the authority
of the Governor of the Railway or the person assigned by the
Governor of the Railway to be able to consider and approve
except for the rental under Clause 10), Clause 11) and Clause
17) with land value according to the appraised value or assets
in monetary terms of more than 50 million baht or more must
be presented to the Board of Commissioners to consider the
approval.
• Article 6) The rental shall be made by auction method in
accordance with the rules prescribed by the State Railway
of Thailand, except in the following cases where the lease
may be arranged without using the auction method, namely:
– (2) Renting for housing construction must be a detached house
not more than 2 floors and a height of not more than 9.00
meters and must not be related to commerce.
– Lease of land for any other purpose, whether commercial or
not. If there is a building, it must be a single-storey building
not higher than 6.00 meters.
– The lease of the abovementioned land must have an area of
not more than 50 sq. wa and a lease term of not more than
3 years at a time.
– (10) Other rentals at the State Railway of Thailand considers
that, by condition, it is unsuitable to conduct an auction
however, this must be approved by the Board of Commissioners.
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การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า

Generate Revenue from Freight Transportation

ฝ่ายบริการสินค้ามีผลการด�ำเนินงานในรอบงบประมาณ 2564 ดังนี้

In FY 2021, the Freight Service Department has implemented
various plans as follows:
1. Volume, Revenue and Customer Satisfaction Monitoring Project
Status
Work Completed 63.23% Delay 36.77%
The volumes of freight transportation are 11.80 million
tons from the target of 13.00 million tons or lower
than the target 7.53 percent or about 1.20 million tons
due to the volumes of container, cement and crude oil
transportation are lower than the target that are affected
from the slowdown in domestic and global economic
growth. Anyhow, they visited only 21 customers from 34
customers as a result of the 2019 coronavirus epidemic.
2. Volume and Train Trips Increasing between Lat Krabang ICD
and Laem Chabang Port Project
Status
Work Completed 100.00%
The Freight Service Department provided 20 freight
trains per day on average between Lat Krabang ICD
and Laem Chabang Port.
3. International Freight Trains Launching in the New Route Project
Status
Work Completed 89.15% Delay 10.18%
In September 2021, there were only 16 freight trains
between Bang Klam station – Padang Besar station
due to the shortage of containers around the world.
4. Domestic Container Train Transportation Feasibility Study Project
Status
Work Completed 100.00%
The Freight Service Department already submitted
the study report to the State Railway of Thailand.

1. โครงการติดตามปริมาณ รายได้และความพึงพอใจของลูกค้า
สถานะ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ 63.23 ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 36.77
เนื่องจากปริมาณการขนส่งสามารถขนส่งประมาณ 11.80
ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 13.00 ล้านตันหรือต�่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 7.53 หรือประมาณ 1.20 ล้านตัน เนื่องจากการขนส่ง
คอนเทนเนอร์ ปูน และน�้ำมันดิบ ต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จาก
สถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้สามารถด�ำเนินการออกไปตรวจเยี่ยมลูกค้าได้ 21 บริษัท
จากทีก่ ำ� หนดไว้จำ� นวน 34 บริษทั จากการได้รบั ผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2. โครงการเพิ่มปริมาณ/จ�ำนวนเที่ยววิ่งระหว่าง ICD ลาดกระบัง กับท่าเรือ
แหลมฉบัง
สถานะ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ 100 ตามแผนงาน
ปัจจุบันฝ่ายบริการสินค้าได้เดินรถคอนเทนเนอร์ระหว่างไอซีดี
ลาดกระบังไปยังท่าเรือแหลมฉบังเฉลี่ยวันละ 20 ขบวนบรรทุก
3. โครงการเปิดเดินขบวนรถระหว่างประเทศในเส้นทางใหม่
สถานะ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ 89.15 ช้ากว่าแผนงานร้อยละ 10.18
สามารถเดินรถสินค้าจากสถานีบางกล�ำ่ ไปยังสถานีปาดังเบซาร์
ในเดือน กันยายน 2564 ได้ประมาณ 16 ขบวนบรรทุก เนื่องจาก
ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ของทัว่ โลกทีย่ งั เป็นปัญหาต่อเนื่อง
4. โครงการศึกษาการเดินรถสินค้าคอนเทนเนอร์ภายในประเทศ
สถานะ ผลการด�ำเนินงานร้อยละ 100
ฝ่ายบริการสินค้าได้ดำ� เนินการจัดท�ำรายงานเสนอต่อการรถไฟฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการด�ำเนินงานการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ปีงบประมาณ 2564 Rail Freight Transport Statistic in FY 2021
ผลการด�ำเนินงาน Statistic

ประเภทการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
Types of Cargo

ปริมาณ (พันตัน)
Volume (Thousand Tons)
312.24
1,029.19
402.82
1,952.36
8,007.77
72.20
11,776.57

ก๊าซแอลพีจี LPG Gas
น�้ำมันดิบ Crude Oil
ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน Oil Product
ปูนซีเมนต์ผงและถุง Cement
คอนเทนเนอร์ Container
สินค้าอื่น ๆ Other Cargo
รวม/Total
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รายได้ (พันบาท)
Revenue (Thousand Baht)
99,446.99
376,893.41
134,150.53
306,124.10
591,462.46
12,764.83
1,520,842.31
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ประเภทการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

Types of Rail Freight Transportation

1. คอนเทนเนอร์

1. Container

1.1 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ Landbridge
• Landbridge สายยาว
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ ต้นทาง
จากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านปาดังเบซาร์ ไปยัง
ย่านขนส่งสินค้าพหลโยธิน ,ICD ลาดกระบัง และสถานี
มาบตาพุด
• Landbridge สายสั้น
การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) ระหว่างประเทศ ต้นทาง
จากท่าเรือของประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านปาดังเบซาร์ ไปยัง
สถานีชุมทางหาดใหญ่,สถานีบางกล�่ำ, สถานีชุมทางทุ่งสง,
สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ และสถานีกันตัง
1.2 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ผ่านแดน
• การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่างท่าเรือ
แหลมฉบัง ถึง สถานีหนองคาย(ประเทศไทย) ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 (จังหวัดหนองคาย) ไปยัง CY
ท่านาแล้ง(สปป.ลาว)
1.3 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) สายตะวันออก
• การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) เส้นทางระหว่าง ICD
ลาดกระบัง – ท่าเรือแหลมฉบัง, สถานีมาบตาพุด – ท่าเรือ
แหลมฉบัง, สถานีมาบตาพุด – สถานีบา้ นป่าหวาย และ สถานี
มาบตาพุด – สถานีบ้านกระโดน
1.4 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) รูปแบบเหมาขบวน
• การขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) โดยลูกค้าที่ประสงค์จะ
ท�ำการขนส่งไปกับขบวนที่ไม่มีเดินประจ�ำเส้นทาง และช�ำระ
ค่าระวางเป็นรายขบวน
1.5 การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ทัว่ ไป
• การขนส่งตูส้ นิ ค้า (คอนเทนเนอร์) ไปกับขบวนทีม่ กี ารจัดการ
เดินรถตามแผนการขนส่งของการรถไฟฯ ในเส้นทางต่าง ๆ
ได้แก่ ขบวน 555/556 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง – สถานี
หนองคาย, ขบวน 777/778 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง –
สถานีชุมทางหาดใหญ่, เส้นทางระหว่างสถานีชุมทางถนน
จิระ – สถานีแม่น�้ำ, เส้นทางระหว่างสถานีท่าเรือน้อย/ที่หยุด
รถท่าม่วง/สถานีสระโกสินารายณ์ - ICD ลาดกระบัง เป็นต้น

1.1 Landbridge Container Transportation
• Long Landbridge
Transported between Malaysia Port – Padang Besar
Station – Phahon Yothin Yard – Lat Krabang ICD,
Map Ta Phut Station.
• Short Landbridge
Transported between Malaysia Port – Padang Besar
Station – Hat Yai Junction Station, Bang Klam
Station, Thung Song Junction Station, Ban Thung
Pho Junction Station and Kantang Station.
1.2 Transit Container Transportation
• Transported between Laem Chabang Port and
Nong Khai Station (Thailand) through 1st ThaiLao Friendship Bridge (Nong Khai Province) to CY
Thanaleng (Laos PDR).
1.3 Eastern Route Container Transportation
• Transported 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 Unit Train Transportation
• The Unit Train that does not have a regular schedule
but will operate by customer requested.
1.5 General Container Transportation
• The trains that are operated according to the
regular schedule in various routes: between Laem
Chabang Port - Nong Khai Station, between Laem
Chabang Port - Hat Yai Junction Station, between
Thanon Chira Junction Station - Mae Nam Station,
and between Tha Rua Noi Station / Tha Muang
Stopping Place / Sa Kosinarai Station - ICD Lat
Krabang, etc.
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2. ผลิตภัณฑ์ปนู ซีเมนต์
2.1 การขนส่งปูนซีเมนต์ถงุ
• บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีหินลับ ไปยัง
สถานีเชียงรากน้อย, สถานีเปรง, สถานีล�ำพูน, สถานีหนอง
ขอนกว้าง และสถานีอุบลราชธานี
2.2 การขนส่งปูนซีเมนต์ผง
• บริษทั ทีพไี อ โพลีน จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีหนิ ลับ ไปยัง
สถานีเชียงรากน้อย, สถานีเปรง, สถานีหนองขอนกว้าง,
สถานีลำ� ชี, สถานีหว้ ยขยุง, สถานีบงึ พระ, สถานีลำ� พูน, สถานี
นาสาร และสถานีควนเนียง
2. Cement Product
2.1 Cement Bags Transportation
• TPI Polene Company Limited: transported between Hin Lap Station – Chiang Rak Noi Station, Preng Station, Lamphun
Station, Nong Khon Kwang Station and Ubon Ratchathani Station.
2.2 Bulk Cement Powder Transportation
• TPI Polene Compamy Limited: transported between Hin Lap Station – 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.

3. Oil Product

3. ผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน
3.1 การขนส่งน�ำ้ มันดิบ
• บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีบึงพระ ไปยังสถานี
แม่น�้ำ, สถานีแหลมฉบัง และ มาบตาพุด
3.2 การขนส่งน�ำ้ มันทัว่ ไป
• บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างต้นทาง
สถานีบ้านป๊อกแป๊ก ไปยังสถานีเชียงใหม่, สถานีพิษณุโลก และ สถานี
อุบลราชธานี
• บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีบ้านป๊อกแป๊ก
ไปยังสถานีขอนแก่น และ สถานีนครล�ำปาง
• บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ�ำกัด ระหว่างต้นทางสถานีบ้าน
ป๊อกแป๊ก ไปยังสถานีนครล�ำปาง
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3.1 Crude Oil Transportation
• PTTEP Siam Company Limited:
transported between Bueng Phra
Station – Maenam Station, Laem
Chabang Station and Map Ta Phut
Station.
3.2 General Oil Transportation
• PTT Oil and Retail Business Public
Company Limited: transported
between Ban Pok Paek Station –
Chiang Mai Station, Phitsanulok
Station and Ubon Ratchathani
Station.
• The Shell Company of Thailand
Limited: transported between Ban
Pok Paek Station – Khon Kaen Station
and Nakhon Lampang Station.
• Esso Standard Thailand Company
Limited: transported between Ban
Pok Paek Station – Nakhon Lampang
Station.
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4. ก๊าซแอลพีจี
• การขนส่งก๊าซแอลพีจี บริษัท ปตท. น�้ำมันและการค้าปลีก
จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างต้นทางสถานีบางละมุง ไปยังสถานี
นครสวรรค์ และสถานีส�ำราญ

4. LPG Gas
• PTT Oil and Retail Business Public Company Limited:
transported between Bang Lamung Station – Nakhon
Sawan Station and Samran Station.

5. สินค้าอืน่ ๆ
5.1 ตัวอย่างการขนส่งสินค้าอืน่ ๆ
• สินค้าทั่วไป หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ สามารถขนส่ง
หรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ ได้แก่ วัสดุก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น
• สินค้าราชการ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหน่วยงานภาค
รัฐ สามารถขนส่งหรือเคลือ่ นย้ายไปมาได้ ได้แก่ ยุทโธปกรณ์
ทางทหาร เป็นต้น

5. LPG Gas Other Cargo
5.1 LPG Gas Examples of Other Cargo
• General Cargo refer to tangible products that can
be transported or moved, such as construction
materials in the double-track railway construction
project, etc.
• Government Cargo refer to products belonging to
government agencies that can be transported or
moved, such as military equipment, etc.
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การเดินทางระบบราง

ที่อยู่เคียงข้าง
คนไทย

การขับเคลื่อน และการยกระดับประสิทธิภาพการทำ�งาน

DRIVING AND ENHANCING
WORK EFFICIENCY
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อน
		
และการยกระดับประสิทธิภาพการท�ำงาน

Strategy 3

Driving
and Enhancing Work Efficiency

การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั
ฝ่ายการอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม มีผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 ดังนี้

Information Technology and Digital Infrastructure Development and Improvement

In FY 2021, the Signalling and Telecommunications Department has implemented various plans as follows:
1. งานจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตัง้ ทดแทนเครื่องเดิม
จ�ำนวน 12 ชุด ขนาด 50 KVA. 7 ชุด ใช้งานย่านสถานี
บางพระ, สถานีบางละมุง, สถานีบา้ นห้วยขวาง, สถานีชมุ ทาง
เขาชีจรรย์, สถานีชมุ ทางคลองสิบเก้า, สถานีวิหารแดง,
สถานีล�ำนาราย, ขนาด 100 KVA. 2 ชุด ใช้งานสถานี
อุบลราชธานี, สถานีนครสวรรค์ และขนาด 250 KVA.
1 ชุด ใช้งานย่านสถานีล�ำปาง
1. 12 Set of Electric Transformers Procurement
and Installation Plan: the transformers are
installed at Bang Phra Station, Bang Lamung
Station, Ban Huai Khwang Station, Khao Chi
Chan Junction Station, Khlong Sip Kao Junction
Station, Wihan Daeng Station, Lam Narai
Station, Ubon Ratchathani Station, Nakhon
Sawan Station and Lampang station.
2. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในแฟลตฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก
2. Wiring Improvement and Electrical Equipment
Installation Plan: the work took place at the
Chachoengsao flat in the eastern route.
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3. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาและสายเมน - แสงสว่าง
ไฟย่านบ้านพักบริเวณสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา, สถานี
ปราจีนบุรี, สถานีชุมทางศรีราชา, สถานีพลูตาหลวง
และสถานีประจันตคามในเส้นทางสายตะวันออก
3. Main Lines, Poles and Lighting Improvement Plan:
the work took place in the staff accommodation
areas at Chachoengsao Junction Station, Prachin
Buri Station, Si Racha Junction Station, Plu Ta
Luang Station and Prachantakham Station in
the eastern route.
4. งานติ ด ตั้ ง เต้ า รั บ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 400 ชุดในการฉีดวัดซีนที่สถานี
กลางบางซื่อ
4. 400 Sets of Electrical Sockets Installation Plan:
The sockets are installed at Bang Sue Grand
Station for the computers using in vaccination
project.

5. งานจ้างเหมาปรับปรุงสายเมน - แสงสว่างไฟย่านบ้าน
พักนิคม กม.11
5. Main Lines and Lighting Improvement Plan: the
work took place in the staff accommodation areas
at K.M.11 community.

6. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในบ้านพักบริเวณสถานีรายทาง ในเส้นทาง
สายใต้
6. Wiring Improvement and Electrical Equipment
Installation Plan: the work took place at the
stations in the southern route.
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7. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่ส�ำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ยศเส)
7. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place at
Headquarters Building and surrounding areas.

8. งานจ้างเหมาซ่อมระบบประกาศเวลารถ และประชาสัมพันธ์
ด้วยจอภาพ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
8. Announcement and Information Systems
Maintenance Plan: the work took place at
Bangkok Station (Hua Lamphong).

9. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่คลังน�้ำมันเชื้อเพลิง 7 แห่ง
9. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place at 7
fuel depots.

10. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ที่แขวงรถจักร, แขวงรถพ่วง, ที่ท�ำการหน่วย
10 และแขวงโรงงาน 14 แห่ง
10. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place at
Locomotive Sections, Carriage and Wagon
Sections and Workshop Sections.
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11. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference System) พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ
9 แห่ง
11. Video Conference System Maintenance Plan: the
work took place in 9 difference areas.

12. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในเส้นทางสายใต้ตอนบน 28 สถานี
12. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place at 28
stations in the upper southern route.

13. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ในเส้นทางสายเหนือและส่วนกลาง 16 สถานี
13. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place at 16
stations in the northern route and Headquarters
area.

14. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บนขบวนรถไฟ 222 คัน
14. Closed Circuit Television (CCTV) Systems
Maintenance Plan: the work took place on 222
passenger coaches.
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15. งานจัดหาเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบดิจิตอลย่านความถี่
VHF ชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จ�ำนวน 1,000 ชุด
15. 1,000 Sets of Handheld VHF Digital Radio
Procurement Plan

16. งานจ้างเหมาซ่อมบ�ำรุงรักษาโครงข่ายวิทยุระบบดิจติ อล
ในเขตควบคุมสายตะวันออก
16. Digital Radio System Network Maintenance Plan:
the work took place in eastern control area.

17. การปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ภายในการรถไฟฯ ทีช่ มุ ทาง
แก่งคอย
17. A Telephone Exchange Improvement Plan: the
work took place at Kaeng Khoi junction.

18. งานปรั บ ปรุ ง ชุ ม สายโทรศั พ ท์ ภ ายในการรถไฟฯ ที่
นครราชสีมา
18. A Telephone Exchange Improvement Plan: the
work took place at Nakhorn Ratcha Srima station.
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19. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ และ
สายส่งสัญญาณโทรคมนาคม จากภัยธรรมชาติตั้งแต่
กม.320/1 – กม.337/16 ระหว่างสถานีหินดาษ –
สถานีหว้ ยแถลง – สถานีหนองกระทิง แขวงบ�ำรุงรักษา
อาณัตสิ ญ
ั ญาณล�ำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

23. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุด และสายส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ที่ กม.
132/10 – กม.185/14 ระหว่างสถานีบ้านช่องใต้ ถึง
สถานีสุรนารายณ์ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

19. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between Hin
Dat Station – Huai Thalang Station – Nong Krathing
Station, Lumchi Signalling Maintenance Section in
the northeastern route.

23. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between
Ban Chong Tai Station – Suranarai Station in the
northeastern route.

20. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ตั้งแต่ กม.270/2 –
กม.334/13 ระหว่างสถานีชมุ ทางถนนจิระ – สถานีโนน
ทองหลาง แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัติสัญญาณล�ำชีในเส้น
ทางสาย

24. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุด พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.500/9 – กม.509/8
ระหว่างสถานีเขาสวนกวาง – สถานีโนนสะอาด แขวง
บ�ำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในเส้นทางสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ

20. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work took
place between Thanon Chira Junction Station
- Non Thonglang Station, Lumchi Signalling
Maintenance Section in the northeastern route.

24. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work took
place between Khao Suan Kwang Station – Non
Sa-at Station, Khon Kaen Signalling Maintenance
Section in the northeastern route.

21. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขชนิดเสาเดีย่ วพร้อมอุปกรณ์
ส่วนควบ ระหว่างสถานีบา้ นเนียม – สถานีศรีสะเกษ แขวง
บ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณล�ำชีในเส้นทางสายตะวันออก
เฉียงเหนือ

25. งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลข พร้อม
อุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.2/1 – กม.33/1 ระหว่าง
สถานีวงเวียนใหญ่ – สถานีมหาชัย แขวงบ�ำรุงรักษา
อาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

21. Single Telegraph Poles Maintenance Plan: the
work took place between Ban Niam Station –
Sisaket Station, Lumchi Signalling Maintenance
Section in the northeastern route.

25. Telegraph Poles Strengthening Plan: the work
took place between Wong Wian Yai Station
- Mahachai Station, Thon Buri Signalling
Maintenance Section in the southern route.

22. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขพร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ และ
สายส่งสัญญาณโทรคมนาคม จากภัยธรรมชาติตั้งแต่
กม.407/12 – กม.422/15 ระหว่าง สถานีบา้ นไผ่ – สถานี
บ้านแฮด แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณขอนแก่น ใน
เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

26. งานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ช�ำรุด
และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ
ตัง้ แต่สถานีลกู แก – สถานีกาญจนบุรี แขวงบ�ำรุงรักษา
อาณัตสิ ญ
ั ญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้

22. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between
Ban Phai Station – Ban Haed Station, Khon Kaen
Signalling Maintenance Section in the northeastern
route.

26. Telegraph Poles Strengthening and Telecommunication
Cables Maintenance Plan: the work took place
between Lukkae Station - Kanchanaburi Station,
Thonburi Signalling Maintenance Section in the
southern route.
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27. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุดและสายส่งสัญญาณ
โทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตัง้ แต่ กม.641/6
– กม.652/9 ระหว่างสถานีเขาหัวควาย – สถานีเขาพลู
แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณทุง่ สง ในเส้นทางสายใต้

31. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขที่ช�ำรุด พร้อม
อุปกรณ์สว่ นควบ ตัง้ แต่ กม. 458/13 – 459/8 สถานี
ชุมทางบ้านดารา ถึงสถานีทา่ สัก ที่ กม. 458/9 – 467/16
สถานีชมุ ทางบ้านดารา ถึงสถานีคลองมะพลับ แขวงบ�ำรุง
รักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ

27. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between
Khao Hua Kwai Station - Khao Phlu Station,
Thung Song Signalling Maintenance Section in
the southern route.

31. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work took
place between Ban Dara Junction Station – Tha Sak
Station and between Ban Dara Junction Station –
Khlong Maplab Station, Nakhon Sawan Signalling
Maintenance Section in the northern route.

28. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุด พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งแต่ กม.758/1 – กม.850/2
ระหว่าง สถานีชมุ ทางทุง่ สง – สถานีกนั ตัง แขวงบ�ำรุง
รักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณทุง่ สงในเส้นทางสายใต้

32. งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุด พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์เสาสาย ระหว่างสถานีบางกระทุม่ – สถานีแม่เทียบ –
สถานีบา้ นใหม่ แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณนครสวรรค์
ในเส้นทางสายเหนือ

28. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work
took place between Thung Song Junction
Station – Kantang Station, Thung Song Signalling
Maintenance Section in the southern route.

32. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work
took place between Bang Krathum Station - Mae
Thiap Station - Ban Mai Station, Nakhon Sawan
Signalling Maintenance Section in the northern
route.

29. งานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลข พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์เสาสาย ที่หยุดรถ พ่อท่านคล้าย ระหว่างสถานี
คลองจันดี ถึงสถานีหลักช้าง

33. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ และ
สายส่งสัญญาณโทรคมนาคม ตัง้ แต่ กม.247/15 – กม.
260/11 ระหว่างสถานีหนองคาง – สถานีสามร้อยยอด –
สถานีสามกระทาย แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณอยุธยา
ในเส้นทางสายเหนือ

29. Dismantling and Remove Telegraph Poles Plan:
the work took place at Por Than Khlai Stopping
Place between Khlong Chandi Station – Lak
Chang Station.

33. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between
Nong Kang Station - Sam Roi Yot Station - Sam
Krathai Station, Ayutthaya Signalling Maintenance
Section in the northern route.

30. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลข พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ และ
สายส่งสัญญาณโทรคมนาคมตัง้ แต่ กม.101/7 – กม.123/16
ระหว่าง สถานีโยทะกา – สถานีโศกมะกอก และ กม.172/15 –
กม. 173/2 ระหว่างสถานีหนองสัง – สถานีบา้ นแก้ง แขวงบ�ำรุง
รักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก

34. งานจ้างเหมาซ่อมเสาโทรเลขทีช่ ำ� รุด พร้อมอุปกรณ์เสาสาย
ตัง้ แต่ กม.112/1 – กม.117/2 ระหว่างสถานีบา้ นหมอ
– สถานีบา้ นหนองโดน แขวงบ�ำรุงรักษาอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
อยุธยา เส้นทางสายเหนือ

30. Telegraph Poles and Telecommunication Cables
Maintenance Plan: the work took place between
Yotaka Station - Kok Makok Station and between Nong
Sang Station - Ban Kaeng Station, Chachoengsao
Signalling Maintenance Section in the eastern route.

34. Telegraph Poles Maintenance Plan: the work
took place between Ban Mo Station - Ban Nong
Don Station, Ayutthaya Signalling Maintenance
Section in the northern route.
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งานจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่ง
สินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย

Train Tracking and Freight Management System

หลักการและเหตุผล
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้บรรจุโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
(Traffic Operation Management System: TOMs) ไว้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (IT Master Plan) พ.ศ.
2560-2564 และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟ ระบบ
จัดการงานขนส่งสินค้า ระบบการวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถ
และระบบการจั ด ริ้ว ขบวน การปรั บ ริ้ว ขบวนให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ในเชิ ง บู ร ณาการ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผนงาน
ดังกล่าว จึงควรให้มกี ารว่าจ้างผูด้ ำ� เนินการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพือ่
ท�ำการพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า
ของ รฟท. โดยสามารถน�ำระบบที่พัฒนาขึน้ มาใช้ในการสนับสนุน
ปฏิบัติการติดตามขบวนรถไฟ ระบบจัดการริ้วขบวน จัดการงาน
ขนส่งสินค้า และระบบวางแผนพนักงานประจ�ำรถขบวนรถไฟ ของ
รฟท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง

Principle and Rationale
The State Railway of Thailand has included Traffic Operation
Management System (TOMs) Project in the IT Master Plan 20172021 and the strategic plan of the fiscal year 2021 under the
Enterprise Plan 2017-2021: development of information systems to
support operations related to passenger and freight transportation
services. The goal is to develop a train tracking system, a freight
management system, train staff planning system and the train
formation and optimizing the train formation system integrated
effectiveness. Therefore, in order to achieve the goals according to
the said plan, a competent operator should be hired to develop a
train tracking and transportation management system of the State
Railway of Thailand. The developed system can be used to support
train tracking operations, train formation management, freight
management and train staff planning management effectively to
support the use of all parties involved.

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า
(Train Tracking and Freight Management System) ประกอบ
ด้วย
1. เพื่อจัดท�ำระบบติดตามและรายงานข้อมูลต�ำแหน่งขบวนรถไฟ
(Train Tracking) ให้มปี ระสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
2. เพือ่ จัดท�ำระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Cargo Delivery
Management) ให้มปี ระสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
3. เพื่อจัดท�ำระบบการวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถไฟ (Crew
and Roster) ให้มปี ระสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
4. เพือ่ จัดท�ำระบบการจัดริ้วขบวน การปรับริ้วขบวน (Passenger
and Cargo Train Planning) ให้มปี ระสิทธิภาพเชิงบูรณาการ
5. เพือ่ จัดท�ำระบบแสดงข้อมูลขบวนรถไฟบริเวณพืน้ ทีส่ ถานี (Train
Terminal Display) ให้มปี ระสิทธิภาพเชิงบูรณาการ
6. เพือ่ จัดท�ำระบบแสดงข้อมูลก�ำหนดเวลาการเข้า-ออกสถานี และ
เวลาการเข้า-ออกจริง ณ สถานีรถไฟ (Tracking for Customer)
ให้มปี ระสิทธิภาพในเชิงบูรณาการ
7. เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลกลาง (Centralized Database) ด้านสนับสนุน
การเดินรถและด้านการขนส่งสินค้าทีถ่ กู ต้อง สามารถใช้งานร่วมกัน
ของเขต แขวง สถานี และเป็นข้อมูลปัจจุบนั
เป้าหมาย
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการติดตามขบวนรถไฟและจัดการงาน
ขนส่งสินค้าของ รฟท. ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
2. อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการและประชาชนทัว่ ไปในการเข้าถึง
ข้อมูลการเดินทางและบริการ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ รฟท.

Objectives
To develop a train tracking and freight management system
consisting of
1. To set up a system for tracking and reporting train location
information (Train Tracking) to be integrated effectiveness.
2. To set up a freight transportation management system to be
integrated effectiveness.
3. To establish an efficient and integrated crew and roster train
staff planning system.
4. To establish a system for organizing the train formation and
optimizing the train formation to be integrated effectiveness
(Passenger and Freight Train Formation Planning).
5. To set up a system for displaying train information in the station
(Train Terminal Display) to be integrated effectiveness.
6. To set up a system to display information about the time of
arriving and departing the station and the actual time of arriving
and departing at the train station (Tracking for Customer) to be
integrated effectiveness.
7. To have a centralized database for supporting the train operation
and the freight transportation. The staff from the area of districts,
subdivisions, stations can access, share and use this updated
information.
Targets
1. Increase the potential of train tracking management and freight
transportation management of SRT to be more efficient.
2. Facilitate passengers and the public in accessing travel
information and services easier.
3. Promote a good image of the State Railway of Thailand.
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ผลลัพธ์ที่จะได้จากโครงการติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่ง
สินค้าของการรถไฟฯ
1. ระบบติดตามและรายงานข้อมูลต�ำแหน่งขบวนรถไฟ (Train Tracking)
จ�ำนวน 1 ระบบ
เป็นระบบทีใ่ ช้ตดิ ตามต�ำแหน่งและสถานทีส่ ำ� คัญของหัวรถจักรและ
ขบวนรถทัง้ ตูโ้ ดยสารและแคร่สนิ ค้า โดยใช้เทคโนโลยี GPS และ RFID
ท�ำงานร่วมกัน โดยประมวลผลข้อมูล และส่งข้อมูลไป แสดงผลทีห่ น้าจอ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีภ่ ายใต้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ รฟท.
2. ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Cargo Delivery Management)
จ�ำนวน 1 ระบบ
ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า เป็นระบบงานทีใ่ ห้บริการด้าน
การขอใช้บริการขนส่งสินค้า การจัดการค�ำขอใช้บริการขนส่งสินค้า
การจองรถสินค้าและจองแคร่ การจัดการเอกสาร การขนส่งสินค้า
การก�ำหนดโควตา การตรวจสอบและติดตามการขนส่งสินค้า การจัดท�ำ
สถิตแิ ละรายงาน การเชือ่ มต่อกับระบบสารสนเทศอืน่
3. ระบบวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถ (Crew and Roster Planning)
จ�ำนวน 1 ระบบ
ระบบการวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถ คือ ระบบงานทีส่ ามารถ
บันทึกการจัดพนักงานประจ�ำขบวนรถ การบันทึกเพือ่ ยืนยันความ
พร้อมของพนักงานประจ�ำขบวนรถ เชือ่ มโยงข้อมูลทะเบียนพนักงาน
และลูกจ้างกับระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRIS)
4. ระบบการจัดริ้วขบวน การปรับริ้วขบวน (Passenger and Cargo
Train Planning) จ�ำนวน 1 ระบบ
ระบบการจัดริ้วขบวน การปรับริ้วขบวน คือ ระบบบันทึกข้อมูลการ
วางแผนริ้วขบวนรถไฟ การปล่อยขบวนรถ
5. ระบบแสดงข้อมูลขบวนรถไฟบริเวณพืน้ ทีส่ ถานี (Train Terminal
Display) จ�ำนวน 1 ระบบ
เป็นระบบส�ำหรับการแสดงข้อมูลการเดินรถทุกขบวนที่ผ่านสถานี
นัน้ ๆ บนจอแสดงข้อมูลอัจฉริยะทีต่ ดิ ตัง้ อยูต่ ามแต่ละสถานี โดย
ระบบจะแสดงข้อมูลเวลาเข้า-ออก ของรถไฟแต่ละขบวน เพื่อให้
ผู้โดยสารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผู้รับจ้างต้องท�ำการส�ำรวจและ
จัดท�ำแบบการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบแสดงข้อมูลขบวนรถไฟ
บริเวณพืน้ ทีส่ ถานี (Train Terminal Display) โดยจะแสดงผลผ่านจอ
แสดงข้อมูลอัจฉริยะ
6. ระบบแสดงข้อมูลก�ำหนดเวลาเข้า-ออกสถานี และเวลาการเข้า-ออก
จริง ณ สถานีรถไฟฟ้า (Tracking for Customer) จ�ำนวน 1 ระบบ
เป็นระบบส�ำหรับตรวจสอบเวลาการเข้า-ออกของขบวนรถแต่ละ
สถานี รวมถึงเวลาประมาณการเวลาถึงแต่ละสถานี ผ่านช่องทาง
Internet และ Smart Phone
ผลการด�ำเนินงาน ณ เดือนกันยายน 2564
อยูร่ ะหว่างการเผยแพร่ประกาศและเอกสารขอบเขตงานและราคากลาง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ

Output of Train Tracking and Freight Management System
1. A Train Tracking System
It is a system for tracking the locations and important places
of locomotives and trains in both passenger and freight train
by using GPS and RFID technology working together and
processing the data then sending information to display on
the screens of the officers under the relevant agencies of the
State Railway of Thailand.
2. A Freight Transportation Management System
The freight transportation management system is a system
that provides services for requesting freight transportation,
reservation of freight wagon, document management, freight
transportation monitoring, setting quota, inspection and
follow freight transportation, preparation of statistics and
reports, and connecting to other information systems.
3. A Crew and Roster Planning System
The train staff planning system is a system that can record
and recognize the train staff plan to confirm the readiness of
the train crew by linking employee registration information
with Human Resources Management System (HRIS).
4. A Passenger and Freight Train Formation System
The train formation and the optimizing train formation system
is to record train formation plan and train releasing plan.
5. A Train Terminal Display System
It is a system for displaying the information of all trains
passing through the stations on the intelligent information
display installed at each station. The system will display
information about the arrival and departure times of each
train for passengers and related staff to know. The contractor
must survey and prepare a form for the installation of the
train information display system in the station (Train Terminal
Display), which will be displayed through an intelligent
data display.
6. A Tracking Information System
It is a system for checking and monitoring the arrival and
departure times of each train station including the estimated
time of arrival at each station via the SRT website and SRT
application on the smart phone.
Project status as of September 2021
The project is in the process of disseminating the tender
announcements and Term of Reference document and the
estimated cost in the information network system of the
Comptroller General’s Department and the State Railway of
Thailand.
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ภาพรวมกระแสข้อมูลงานด้านการบริการขนส่งสินค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก รฟท.
ข้อมูลลูกค้าและสินค้า

กองบริการสินค้า
คอนเทนเนอร์/
สินค้าเทกองทั่วไป/
สินค้าอุตสาหกรรม

ข้อมูลสัญญา
ข้อมูลจองรถสินค้า/จองแคร่
ข้อมูลเปลี่ยนการจองแคร่
สถานะขบวนรถ

รายงาน

ข้อมูลแคร่
ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
เดินรถ

สถานะขบวนรถ
ข้อมูลสัญญาณ/ข้อมูลจองแคร่

กองมาตรฐาน
ปฏิบัติงานและความ
ปลอดภัย
ด้านสินค้า

กองปฏิบัติการ
สินค้า

บริษัท

งานด้านการบริการ
ขนส่งสินค้า

ใบก�ำกับตู้สินค้า

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน รฟท.
ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ
ข้อมูลสัญญา

ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ
ข้อมูลสัญญา

ข้อมูลหนี้ค้างช�ำระ

ฝ่ายการเงิน
และการบัญชี

ข้อมูลใบส่งของ
ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ

ข้อมูลจองแคร่

ฝ่ายการช่างกล
ข้อมูลจองรถสินค้า/จองแคร่

นายสถานี

พนักงานรักษารถ

ข้อมูลล�ำดับรถ

ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ

ฝ่ายการ
อาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

ใบส่งของ

ข้อมูลพิจารณาค�ำขอใช้บริการ

ฝ่ายการช่างโยธา
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ภาพรวมกระแสข้อมูลงานด้านการเดินรถ และการขนส่งผูโ้ ดยสาร

ผู้โดยสาร

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน รฟท.

แผนการพ่วงรถมาตรฐาน

ข้อมูลค่าเบี้ยเลี้ยง
แผนการพ่วงรถมาตรฐาน
ข้อมูลการจัดริ้วขบวนรถพิเศษ

งานรถโดยสาร

ข้อมูลค่าบริการเดินรถขบวนพิเศษ
ข้อมูลแผนพ่วงรถประจ�ำวัน/ริ้วขบวนรถ
ข้อมูลติดตามขบวนรถ

ข้อมูลล�ำดับรถ/พ่วงรถประจ�ำวัน
ข้อมูลปรับริ้วขบวนรถ

ฝ่ายการเงิน
และการบัญชี
ระบบจ�ำหน่ายตั๋ว

ข้อมูลการจองตั๋วล่วงหน้า

รายงาน
ข้อมูลทะเบียนพนักงาน/ลูกจ้าง

อุปกรณ์ติดตาม
ขบวนรถ

พนักงานควบคุม
การเดินรถแขวง

ฝ่ายบริการ
โดยสาร

ข้อมูลอุปกรณ์

งานด้านการเดินรถ
และการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร

ข้อมูลรถเสีย

ข้อมูลพิกัดความเร็วทาง
ข้อมูลแผนสร้าง/ซ่อมทาง
ข้อมูลจุดเบาทาง
ข้อมูลน�้ำหนักทางที่รับได้

ข้อมูลสถานะเส้นทาง
ข้อมูลแผนพ่วงรถมาตรฐาน
ข้อมูลติดตามขบวนรถ

ข้อมูลริ้วขบวนรถ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการช่างโยธา

ข้อมูลสถานการณ์ซ่อมรถ/สภาพรถจักร/ก�ำลังลากจูงหัวรถจักร
ข้อมูลแผนการซ่อมบ�ำรุง/ประวัติการซ่อมบ�ำรุง
ข้อมูลแผนพ่วงรถ
ข้อมูลติดตามขบวนรถ

ข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลการจัด/ปรับริ้วขบวน

ฝ่ายปฏิบัติการ
เดินรถ

ข้อมูลการจัด/ปรับริ้วขบวน

ข้อมูลกิโลเมตรท�ำการ
ข้อมูลแจ้งเหตุรถเสีย
ผลการซ่อม

ข้อมูลติดตามขบวนรถ
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ฝ่ายการช่างกล

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

โครงการจ้างพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า
(Train Tracking and Freight Management System)
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ รฟท.
(Traffic Operation Management Systems: TOMs)
การศึกษาวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขัน

ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

2. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคม

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคั่งและยั่งยืน

6. การบริการจัดการใน
ภาครัฐป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีก๊าซและ
นวัตกรรม

9. การพัฒนาภาคเหนือ
และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. การร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพือ่ การพัฒนา

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2560- 2564

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

วิสัยทัศน์

ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า
การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกคน ทุกภาคส่วน และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นที่มีการ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการท�ำงาน
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

ปฏิรูปประเทศไทย
สู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

การยกระดับความปลอดภัย
และมั่นคงของระบบขนส่ง
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความส�ำเร็จ

การยกระดับขีดความสามารถ
การแข่งขันของภาคธุรกิจ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การยกระดับความมั่นคง
และความปลอดภัยของประชาชน
การบูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนปฏิบตั งิ านของกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ รฟท.
(Traffic Operation Management Systems: TOMs)

ระยะที่

1

ระยะที่

2

ระยะที่

โครงการพัฒนาระบบ
ติดตามขบวนรถไฟ
และจัดการงานขนส่งสินค้า

โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนและบริการข้อมูล
โครงข่ายและเส้นทาง
การเดินรถ

โครงการ
พัฒนาระบบวิเคราะห์
และรายงานสรุป
ของผู้บริหารของ รฟท.

3

ภาพรวมของ TOMs
Integration with Other Systems

Rail Network
and CTD
Planning

Crew and
Roster
Planning

Passenger
and Cargo
Train Planning

Planning

Forecast
Passenger,
Freight Cargo
Train Demand
Forecast

Train
Operation
Life Cycle

Collision Avoidance
and CTD Update

CMMS
(Maintenance System)

Train Operation
Control Center

CES
(Civil Engineering System)

Operation
Train Tracking

Ticketing
System

CTC

Cargo Delivery
Management

PMIS

HRIS

Analysis
& Report

Executive Information
System
(Business Intelligence)

Train Terminal Tracking for
Display
Customer
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รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

ระยะที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟฟ้าและจัดการงานขนส่งสินค้า

Integration with Other Systems

Crew and
Roster
Planning

Passenger
and Cargo
Train Planning

CMMS
(Maintenance System)

Planning

Forecast

Train
Operation
Life Cycle

CES
(Civil Engineering System)

Operation
Train Tracking

Ticketing
System

CTC

PMIS

HRIS

Analysis
& Report
Cargo Delivery
Management

Train Terminal Tracking for
Display
Customer

300

Outside SRT Interface

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

ระยะที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนและบริการข้อมูลโครงข่ายและเส้นทางการเดินรถ

Planning
Rail Network
and CTD
Planning

Forecast

Train
Operation
Life Cycle

Collision Avoidance
and CTD Update

Operation
Train Operation
Control Center

Analysis
& Report

ระยะที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และรายงานสรุปผูบ้ ริหาร

Planning

Forecast
Passenger,
Freight Cargo
Train Demand
Forecast

Train
Operation
Life Cycle
Analysis
& Report
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Operation
Executive Information
System
(Business Intelligence)

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

โครงการพัฒนาระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า

ขอบเขตงาน

ระบบติดตามและรายงานข้อมูลต�ำแหน่งขบวนรถไฟ (Train Tracking)
• ระบบรวมศูนย์ข้อมูลต�ำแหน่งหัวรถจักร
• ระบบรวมศูนย์ข้อมูลขบวนรถไฟ
• ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลต�ำแหน่งหัวรถจักร และข้อมูลขบวนรถไฟ (Data API Service)
• ระบบแสดงถึงข้อมูลการติดตามและรายงานข้อมูลต�ำแหน่งขบวนรถไฟ (Train Tracking Monitoring)
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Cargo Delivery Management)
• ระบบงานจัดการค�ำขอใช้บริการขนส่งสินค้า
• ระบบงานการของรถสินค้า และจองแคร่
• ระบบงานจัดการเอกสารการขนส่งสินค้า
• ระบบงานก�ำหนดโควตา
• ระบบงานตรวจสอบ และติดตามการขนส่งสินค้า
• ระบบจัดท�ำสถิติและรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า
• การบูรณาการระบบกับระบบสารสนเทศอื่นภายในองค์กร
• การเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร
ระบบวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถ (Crew and Roster Planning)
• ระบบงานวางแผนพนักงานประจ�ำขบวนรถ
• ระบบงานจัดท�ำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• การบูรณาการระบบกับระบบสารสนเทศอื่นภายในองค์กร
ระบบการจัดริ้วขบวน การปรับริ้วขบวน (Passenger and Cargo Train Planning)
• ซอฟต์แวร์การจัดริ้วขบวน
• ระบบงานวางแผนและประกอบริ้วขบวน
• ระบบงานปล่อยขบวน
• ระบบตรวจสอบหัวรถจักรและตู้ขบวน
• รายงานการค�ำนวณการใช้ประโยชน์หัวรถจักร และตู้ขบวนรถไฟ
• ระบบแจ้งเหตุรถเสีย
• การบรูรณการระบบกับระบบสารสนเทศอื่นภายในองค์กร
ระบบแสดงข้อมูลขบวนรถไฟบริเวณพืน้ ทีส่ ถานี (Train Terminal Display)
• ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลพิกัด
• ระบบประมวลผลต�ำแหน่งขบวนรถโดยสาร และขบวนรถขนส่งสินค้า
• ระบบตรวจสอบและติดตามต�ำแหน่งขบวนรถโดยสาร และขบวนรถขนส่งสินค้า
ระบบแสดงข้อมูลก�ำหนดเวลาการเข้า-ออกสถานี และเวลาการ-ออกจริง ณ สถานีรถไฟ (Tracking for Customer)
• ระบบแสดงข้อมูลก�ำหนดเวลาการ เข้า-ออกสถานี และเวลาการเข้า-ออกจริง ณ สถานีรถไฟ
(ผ่าน Internet และ Smart Phone)
• คุณลักษณะเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ของระบบแสดงข้อมูลก�ำหนดเวลาการเข้า-ออกสถานี และเวลาการเข้า-ออกจริง
ณ สถานีรถไฟ (Tracking fo Customer) ส�ำหรับงานทดสอบระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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หลักการท�ำงาน
“ระบบติดตามขบวนรถไฟและจัดการงานขนส่งสินค้า รฟท.”

Active Standby
Active

Standby

Active Standby

Active Standby

Active
Standby

รถจักร รถพ่วงโดยสาร แคร่รถพ่วงตู้สินค้า
ติดตั้งอุปกรณ์ RFID Metal Tags ใช้เครื่องมือ EDC
ในการ Register รถ

Active Standby

Management RFID
Tracking RFID Log
Tracking GPS Log
Management GPS

ระบบงาน และแผน

Server Room : ติดตั้งระบบ

1. ระบบรวมศูนย์ข้อมูลสถานะหัวรถจักร
2. ระบบรวมศูนย์ข้อมูลสถานะขบวนรถไฟ
3. ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลสถานะหัวรถจักร และขบวนรถไฟ (Data API Service)

แคร่รถพ่วง
และตู้สินค้า
ติดตั้งอุปกรณ์
RFID Metal Tags
รางขาเข้า - ขาออก ระหว่างสถานี
ติดตั้งอุปกรณ์อ่านและส่งข้อมูลสถานะขบวนรถไฟแบบ
ติดตั้งที่สถานี

รถจักร
ติดตัง้ อุปกรณ์รายงานข้อมูลสถานะหัวรถจักร
(Locomotive Monitoring Module)

รถพ่วงโดยสาร
ติดตั้งอุปกรณ์ RFID Metal Tags
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะหัวรถจักร และขบวนรถไฟฟ้า
(Data API Service)

ระบบรวมศูนย์ข้อมูล
ต�ำแหน่งหัวรถจักร

ระบบรวมศูนย์ข้อมูลขบวนรถไฟ

• อุ ป กรณ์ ส ่ ง ข้ อ มู ล GPS
ทีห่ วั รถจักรจะส่งข้อมูลต�ำแหน่ง
GPS เข้ า สู ่ ร ะบบส่ ว นกลาง
เพื่อการติดตามสถานะแบบ
Real-Time

• เมื่อขบวนรถผ่านอุปกรณ์ RFID Reader ที่ติดตั้งก่อนเข้าสถานี อุปกรณ์จะส่งข้อมูล
สถานะ การจัดเรียงกันของขบวนว่าประกอบด้วยหัวรถจักรและรถพ่วง หรือแคร่สนิ ค้า เข้าสู่
ระบบส่วนกลาง
• เมื่อขบวนรถผ่านอุปกณ์ RFID Reader ที่ติดตั้งหลังออกจากสถานี อุปกรณ์จะส่งข้อมูล
สถานะ การจัดเรียงกันของขบวน ว่าประกอบด้วยหัวรถจักรและรถพ่วง หรือแคร่สินค้า
เข้าสูร่ ะบบส่วนกลาง (ส�ำหรับตรวจเช็คการเปลีย่ นแปลงขบวน เช่น การเปลีย่ นหัวรถจักร
หรือการเพิ่ม-ลดรถพ่วง หรือ แคร่ขนสินค้า
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

Human Resource Development

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้พัฒนากลุ่มหลักสูตรในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟและหลักสูตรเพือ่ การฝึกอบรมของพนักงาน
การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการอบรมเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างในปัจจุบัน การร่วมจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางรางเพื่อยกระดับสมรรถนะอาชีพ
รองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ

The SRT Training Center has developed curriculum of Railway
Technical School and training course for SRT staff, the training
format modification is to accommodate with current changing
situations, to joint preparation of occupational standards
and professional qualifications, rail transportation field for
professional competencies and to support the expansion of
the rail transportation system across the country.

ในปี 2564 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ด�ำเนินการทั้งในรูปแบบการอบรมในห้องเรียน และการฝึกอบรมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งมีจ�ำนวนดังนี้
In 2021, the SRT Training Ceter organized the training course in the form of on-site and online training according to the
preventive measures against the spread of COVID-19. The details of training course are as follows:
กลุ่มหลักสูตร
Course
กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
Management Competency and Leadership Courses
กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�ำแหน่งงานแบบเจาะจง
Specific Functional Competency Courses
กลุ่มหลักสูตรความสามารถในต�ำแหน่งงานแบบทั่วไป
General Competency Courses
รวม / Total

หลักสูตร/โครงการ เด่นในรอบปี

จ�ำนวนหลักสูตร
No. of Course

จ�ำนวนรุ่น
No. of Group

จ�ำนวนคน
No. of Trainee

5

8

226

30

64

2,305

20

47

3,263

55

119

5,794

This year’s courses/programs

• โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

• The Proactive Leaders: Leading to Success

ผูน้ ำ� คือ ผูท้ ำ� หน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาและตัดสินใจ แต่การรีบเร่งเข้าไปหาปัญหา
เพื่อท�ำการแก้ไขสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ใช้เวลาวิเคราะห์ และ
เข้าใจปัญหาอย่างจริงจังลึกซึง้ ก่อนอาจท�ำให้เกิดปัญหาทีย่ ากต่อการแก้ไขได้
ดังนั้น บทบาทของผู้น�ำในการน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จจะต้องเป็น
ผู้น�ำที่มีความสามารถท�ำความเข้าใจถึงต้นตอของปัญหาส�ำคัญ และเปิด
โอกาสให้ทมี งานค้นหาทางเลือกทีส่ ร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อผูอ้ นื่ หรือทางเลือกต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา เพือ่ ตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ปญ
ั หาทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการ มองหาทางเลือกและ
มุ่งเน้นกับสิ่งที่เขาสามารถสร้างผลกระทบได้โดยตรง เพื่อให้เขาและ
ทีมงานสามารถท�ำงานได้บรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญอย่างยิ่งยวด โดยเรียนรูท้ ี่
จะพัฒนาตนเองและทีมงานในการสร้างผลงานจากทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
สร้างสรรค์ มิใช่จะมองเห็นแต่อปุ สรรคและมุง่ เน้นกับสิ่งทีส่ ร้างความกังวล
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ การรถไฟฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของผู้บริหาร
ระดับต้น จึงจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น หลักสูตร The
Proactive Leaders : Leading to Success ส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น
(ระดับ 8-9) จ�ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน พัฒนา

Leaders are those who responsible for solving problems and
making decisions but rushing into problems to fix them quickly
without taking the time to analyze and deeply understand
the problem first is not a good decision because it can cause
problems that are difficult to solve. Therefore, the role of a
leader in leading an organization to be successful must be a
leader who has the ability to understand the root of the key
problems and giving the team an opportunity to find creative
alternatives, to be able to rationally and honestly express
opinions on other people or alternatives in order to decide on a
solution that is based on principles and to look for alternatives
and focus on the things that they can directly impact on.
So that he and his team can work towards achieving this
extremely important goal. By learning to develop yourself and
your team in creating creative works from available resources,
it is not only seeing obstacles and focusing on things that
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ความรู้และทักษะของผู้บริหารระดับต้นของการรถไฟฯ ซึ่งการอบรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ความเข้าใจในหลักพัฒนา
คุณลักษณะส�ำคัญของการเป็นผูน้ ำ� โปรแอคทีฟ ทีแ่ ตกต่างจากผูน้ ำ� ทัว่ ไปได้
สามารถสร้างกรอบความคิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเป็น
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ตอบสนองปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในการ
บริหารงาน และทีมงานแบบโปรแอคทีฟ ใช้ทรัพยากรและความริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อก�ำจัดอุปสรรคในการสร้างผลลัพธ์ เรียนรู้ที่จะสนับสนุน
ให้ทมี งานบรรลุผลงานอันเป็นเลิศโดยมุง่ เน้นการปฏิบตั ติ วั เป็นแบบอย่าง
ทั้งยังสามารถก�ำหนดความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ดีที่สุดในบทบาทปัจจุบัน

cause uncontrollable concerns. The State Railway of Thailand
sees the importance of Junior Executives and provides the
Proactive Leaders: Leading to Success course for them, which
is organized for 3 groups of executives (levels 8 – 9) with
30 trainees each group in order to increase their efficiency,
develop knowledge and skills of them. The training objectives
is to provide trainees with the knowledge and understanding
of the principles of developing the essential characteristics of
being a proactive leader that different from general leaders.
This is to create a conceptual framework that can be encourage
effective leadership motivation, respond various problems
and challenges in administration and a proactive team, use
resources and initiative to remove barriers to build results
and learn to support teams to achieve excellence results by
focusing on being role models. It can also determine the best
dedication in the current role.

โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับต้น หลักสูตร The Proactive Leaders :
Leading to Success ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับต้น (ระดับ 8-9) จ�ำนวน 3 รุน่ ๆ
ละ 30 คน ในวันที่ 2, 3 และ 4 มีนาคม 2564 ตามล�ำดับ ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Junior Executive Development Project, The Proactive Leaders:
Leading to Success Program for Junior Executives (Levels 8 – 9),
3 groups, 30 trainees each, on 2nd, 3rd, and 4th March 2021
respectively, at Rama Garden Hotel, Bangkok.

รูปภาพ : โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น Photo : Junior Executive Development Project
• The 6 Critical Practices for Leading a Team

• โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

Working in a good team system requires a good leader and
great followers at the same time. A good leader is not only
capable of working though and he must also be a person who
manages people and jobs very well. Another great trait of
leadership is being courageous, dare to express opinions and
must be fair and if the leader builds the trust of the followers
then followers will gain trust and have good cooperation. At
the same time, good followers are not just doing good work
but the follower should have good discipline to complete the
assigned work on time and take responsibility for their own
duties as best they can and help others too. Good discipline
and strictly stick to the plan; if everyone is effective, the

การท�ำงานในระบบทีมที่ดีนั้นควรมีผู้น�ำที่ดีและมีผู้ตามที่ยอดเยี่ยมไป
พร้อม ๆ กัน ผู้น�ำที่ดีนั้นนอกจากจะมีความสามารถในการท�ำงานแล้ว
ยังต้องเป็นผูท้ บี่ ริหารคนและงานได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย คุณลักษณะส�ำคัญ
ที่ดีอีกอย่างหนึ่งของการเป็นผู้น�ำก็คือการเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ กล้า
แสดงความคิดเห็นและต้องมีความเป็นธรรม ซึง่ หากผูน้ ำ� สร้างความเชือ่ ถือ
ให้ผู้ตามได้ ผู้ตามก็จะเกิดความไว้ใจและให้ความร่วมมือที่ดี ในขณะ
เดียวกันผูต้ ามทีด่ นี นั้ ไม่ใช่แค่ทำ� งานดีเพียงอย่างเดียว แต่ผตู้ ามควรมีวินยั
ทีด่ ี ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เสร็จทันตามก�ำหนดเวลา รับผิดชอบงานใน
หน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ดุ และให้ความช่วยเหลือคนอืน่ ได้ดว้ ย การมีวินยั
ทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด เมือ่ ทุกคนท�ำได้มปี ระสิทธิภาพ
ก็ย่อมท�ำให้ทีมมีประสิทธิภาพในที่สุด จึงได้จัดให้มีการอบรมโครงการ
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร The 6 Critical Practices for
305

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

team will be effective in the end. There is a training program
for developing mid executives, the 6 Critical Practices for
Leading a Team, which is organized for executives’ level 10
– 11 with purpose to provide trainees with the knowledge,
understanding, and skills gained from Franklin Covey’s proven
leadership practice. It can offer new perspectives, skills, and
tools for leaders to be ready to develop valuable knowledge
that can be put into practice. It also helps leaders to excel
in this difficult and dedication role.

Leading a Team ส�ำหรับผู้บริหารระดับ 10 – 11 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะที่ได้จากการ
ฝึกปฏิบัติในการน�ำทีม 6 ประการ จากเนื้อหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ
แฟรงคลินโควีย์ สามารถน�ำเสนอมุมมอง ทักษะ และเครื่องมือใหม่สำ� หรับ
ผูน้ ำ� พร้อมพัฒนาความรูท้ รงคุณค่าทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ทัง้ ยังเพือ่ ช่วยให้
ผู้น�ำด�ำเนินบทบาทที่ยากและต้องใช้ความทุ่มเทนี้ได้อย่างเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับกลาง หลักสูตร The 6 Critical Practices
for Leading a Team ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับ 10 – 11 จ�ำนวน 2 รุน่ ๆ
ละ 20 คน ในวันที่ 17 – 18, 30 – 31 มีนาคม 2564 ตามล�ำดับ
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

Middle Executive Development Project, the 6 Critical Practices
for Leading a Team course for executives’ level 10 – 11, 2
groups, 20 trainees each, on 17th – 18th, 30th – 31st March
2021 respectively at Rama Garden Hotel. Bangkok.

รูปภาพ : โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
Photo : Middle Executive Development Project
• โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

• Virtual Orientation

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ
Virtual Orientation เพือ่ ให้พนักงานใหม่ ให้ได้รเู้ รื่องราวต่าง ๆ เกีย่ วกับ
องค์กรของเรา ที่พวกเราทุกคนจะเข้ามาด�ำเนินชีวิตด้วยความสุข และ
พอใจในหน้าทีก่ ารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ในด้านจิตใจให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมท�ำงานภายใต้ความ
ศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ท�ำงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Live Event ให้กับพนักงานใหม่ของ
การรถไฟฯ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2563 – 2564
จ�ำนวน 880 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ พร้อมทั้งได้
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live จาก Fan Page : ศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟ
และ Fan Page : Winning Culture เพื่อให้พนักงานการรถไฟฯ และ
ประชาชนทัว่ ไปได้รบั ชมและรับฟังการบรรยายพิเศษพร้อมกันทัว่ ประเทศ
จากวิทยากรรับเชิญ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
1. “แนวทางการขับเคลือ่ นองค์กร และการพัฒนาขีดความสามารถทาง
ด้านต่าง ๆ ของการรถไฟ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน” โดย
คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศไทย และการ
ยกระดับการบริการ” โดยคุณอนันต์ โพธินิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านปฏิบัติการ
3. “กรมการขนส่งทางรางกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของ
ประเทศ” โดย ดร.ทยากร จันทรางศุ กรมการขนส่งทางราง
4. “การบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย” โดย
คุณสุภรดา จ�ำปาเหลือง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

New Employee Orientation Program Fiscal Year 2021 in the
form of Virtual Orientation for new employees, this program
will educate them to know the stories about SRT organization
that all of them will come into and live with happiness and
satisfied with the job duties especially in order to prepare
mentally for love commitment to work under faith and trust
in working with the State Railway of Thailand. The program
is broadcasted live through the Zoom Live Event system to
new employees of the railway who have been appointed in
fiscal year 2020 – 2021, amounting to 880 staff, which is the
main target group of this project as well as being broadcasted
live via Facebook Live from Fan Page: Training Center of
SRT and Fan Page: Winning Culture for railway staff and the
public to watch and listen to special lectures at the same
time throughout the country from guest speakers. The topics
of the lecture are as follows:
1. “Organizational driving guidelines and the development
of various capacities of the State Railway of Thailand
for stability and sustainability” by Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand.
2. “The development of rail infrastructure in Thailand
and service enhancement” by Mr. Anan Phonimdaeng,
Assistant Governor for Operations.
306

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

5. “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย” โดย
คุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

3. “Department of Rail Transport and the Country’s Rail
Industry Development “ by Dr. Tayakorn Chantrangsu,
Department of Rail Transport.
4. “Human Resources Management of the State Railway of
Thailand” by Ms. Suparada Champalueng, Deputy Director
of Human Resources Department.
5. “Human Resource Development of the State Railway of
Thailand” by Ms. Kanrawee Thongpull, Chief, Training
Center (SRT).

โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดขึ้น
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Orientation

New Employee Orientation Program the fiscal year 2021 was
held on 30th September 2021 in the form of Virtual Orientation.

รูปภาพ : ผวก. เปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Virtual Orientation) Photo : Governor launched new employee virtual orientation program

รูปภาพ : โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Virtual Orientation) Photo : Virtual Orientation
• โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหาร หลักสูตร Develop Emotional
Intelligence

• Develop Emotional Intelligence

โลกยุคใหม่ท่ีย่างก้าวอย่างรวดเร็วนี้กลายเป็นความยากล�ำบากในการ
ท�ำงานทุกอย่างให้ดีที่สุด ทั้งปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่สั้นลง
และความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้เพิ่มแรงกดดันและความเครียดให้
กับปัจเจกบุคคลอย่างมาก และยังท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
บริบทนี้ยิ่งเป็นเรื่องยาก ในขณะที่เราก�ำลังต่อสู่รับมือกับความกดดัน
ต่าง ๆ เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจและปรับความฉลาดทาง

In this fast-paced modern world, it is difficult to do everything
at your best both the increased workload shorter duration and
the never-ending need increases the pressure and stress on
the individual greatly. It also makes interpersonal relationships
even more difficult in this context. As we struggle to deal
with the pressures, it is imperative that we understand and
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อารมณ์ให้เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้น การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวความ
ฉลาดทางอารมณ์ตามธรรมชาติของเรานั้นเป็นกุญแจส�ำคัญในการ
รักษาประสิทธิภาพส่วนตนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่เราจ�ำเป็น
ต้องเป็น “เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด” ทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน ผู้เข้ารับการอบรม
จะเข้าใจและสามารถจัดการอารมณ์ที่ส่งผลต่อตัวเองและความสามารถ
ในการคงความสม�ำ่ เสมอภายใต้ความกดดัน ทัง้ ยังช่วยปรับปรุงผลกระทบ
ด้านความสัมพันธ์และทักษะการจูงใจผู้อื่นได้ และยังได้ประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อให้สามารถรับรู้ตัวตนและจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้โดยใช้เครื่องมือความฉลาดทางอารมณ์และการท�ำ
แผนพัฒนาตนเองได้ด้วย

adjust our emotional intelligence accordingly. Having a clear
understanding of our natural emotional intelligence is the key
to maintaining personal and interpersonal performance that we
need to be “the best version” at home and at work. Trainees
will understand and be able to manage their affective emotions
and their ability to stay consistent under pressure. It can also
improve relationship impact and motivating skills. They also
assessed their emotional intelligence to be able recognize
and manage their emotions using emotional intelligence tools
and self-improvement plans.

โครงการพัฒนาทักษะผูบ้ ริหาร หลักสูตร Develop Emotional Intelligence
เป็นหลักสูตรที่จดั ขึน้ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับ 8 ขึน้ ไป ทีเ่ คยผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น หลักสูตร The Proactive Leaders :
Leading to Success และโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับกลาง หลักสูตร
The 6 Critical Practices for Leading a Team มาแล้วเท่านั้น โดย
ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง
(3 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง) ในรูปแบบการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสมือน
จริง (Virtual Training) ผ่านระบบ Zoom Meeting

Executive Skills Development Project; The Develop Emotional
Intelligence course is a course for executives at level 8 and
above who have previously been trained in the project
for junior executive development, The Proactive Leaders:
Leading to Success course and the mid executive development
program, the 6 Critical Practices for Leading a Team course.
The course was held on 25th – 27th August 2021, the training
duration was 6 hours (3 hours each time) in the form of
virtual training workshops via the Zoom Meeting Application.

รูปภาพ : หลักสูตร Develop Emotional Intelligence Photo : Develop Emotional Intelligence
• หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�ำงาน ของพนักงาน
ฝ่ายการช่างกล

• Occupational Safety Health Course, Mechanical Engineering
Department

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการท�ำงาน ของพนักงานฝ่ายการช่างกล จ�ำนวน 14 รุ่น ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน รวมทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายและบทบาทหน้าที่ ตลอด
จนพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุอันตราย วิธี
ป้องกันและควบคุมอันตรายที่เกิดจากการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการจัดอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่น รวม 754 คน เพราะความปลอดภัย
คือหัวใจส�ำคัญของการท�ำงานในการรถไฟฯ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม
องค์กร IAMSRT ตัว S คือ Service Mind & Safety คือมุ่งมั่นบริการ
และความปลอดภัย การด�ำเนินการจัดอบรมในครั้งนีไ้ ด้รับความร่วมมือ
จากพนักงานในการเข้าร่วมอย่างดียิ่ง ถึงแม้จะเป็นการอบรมผ่านระบบ

The SRT Training Center organized Occupational Safety Health
Training Course for staff of the Mechanical Engineering
Department, 14 groups via online system. The objective is
to provide trainees with knowledge and understanding in
occupational safety, health and work environment management
including knowledge and understanding of the law and its
roles and duties as well as develop analytical capabilities,
find the cause of danger, prevention and control work-related
hazards effectively. A total of 14 groups, totaled 754 trainees,
were organized because safety is the key for working in the
State Railway of Thailand. This is consistent with IAMSRT
corporate values. The S letter is Service Mind & Safety,
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ออนไลน์ แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการร่วมกันพัฒนาความรู้ผ่าน
การอบรมรูปแบบใหม่แต่อย่างใด อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความ
พร้อมของพนักงานการรถไฟฯ ในการปรับตัว ให้เข้ากับยุคชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี สอดรับกับค่านิยมตัว R คือ
Ready to Change พร้อมใจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป

• หลักสูตรการออกใบรับรอง (Certificate) ส�ำหรับการขับรถไฟ

which is service and safety commitment. The implementation
of this training session has received great cooperation from
trainees in participating. Even if it is an online training but this
is not a hindrance in jointly developing knowledge through new
training format in any way. It also reflects the readiness of the
railway staff to adapt to the new normal life era as well to be
in line with the R value, Ready to Change, ready to adapt to the
changing environment.
• Certification for Train Driver Course

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มี
การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง โดย
การออกกฎกระทรวงเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟ ให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ และบทลงโทษ ซึง่ ประกอบด้วย การพักใช้ใบอนุญาต
ขับรถไฟชั่วคราว การเพิกถอนใบอนุญาต กรณีที่ผู้ขับรถไฟกระท�ำ
ความผิดร้ายแรง และการรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานขับรถขนส่งระบบรางในหลักสูตรที่แบ่งออกเป็น 4 หมวด
ได้แก่ หลักสูตรการรับรองสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรรับการการฝึก
อบรม หลักสูตรรับรองสถาบันการฝึกอบรมจากต่างประเทศ และ
หลักสูตรการับรองครูฝึกสอนอบรม

The Office of the Council of State approved to issue a license
to drive trains, electric trains and high-speed trains by issuing
ministerial regulations to issue a train driving license in accordance
with the rules and penalties which consists of temporary suspension
of train driving license, license revocation in case of a train driver
commits a serious offense and accreditation of institutes and
training courses for rail transport drivers in the courses that are
divided into 4 categories: training institute certification courses,
training course certification courses, foreign training institute
certification course and a certification course for training teachers.

การรถไฟฯ เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการขนส่งระบบรางมาช้านาน
และจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
การออกใบรับรองส�ำหรับการขับรถไฟเพือ่ ให้เป็นมาตรฐานจึงเป็นสิ่ง
ที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาตามหลักการและเหตุผล
ของความจ�ำเป็นของการออกใบรับรอง โดยในปีนี้ศูนย์ฝึกอบรม
การรถไฟ จัดอบรม 10 รุ่น จ�ำนวน 343 คน และมีการอบรมแบบ
ออนไลน์อีก 4 รุ่น จ�ำนวน 220 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความตระหนักรู้ และเข้าใจในกฎเกณฑ์ และความจ�ำเป็นในการออก
ใบรับรองส�ำหรับการขับรถไฟ และเพื่อให้ทราบแนวทางการด�ำเนิน
การเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ใบรับรองการขับรถไฟ ทัง้ ยังให้ทราบถึงประโยชน์
ความส�ำคัญ และข้อจ�ำกัดต่าง ๆ อันทีจ่ ะน�ำมาซึง่ การรับรองมาตรฐาน
ในการเป็นพนักงานขับรถอย่างเต็มภาคภูมิ และท้ายทีส่ ดุ การอบรม
ครัง้ นี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้กรมการขนส่งทางรางเป็น
ผู้ออกใบอนุญาตขับรถไฟ ในขั้นตอนต่อไป

The State Railway of Thailand is an organization that has played
a role in rail transportation for a long time and needs to be
adapted to fit the legal basis. The issuance of a license for train
driver to be standardized is something that requires knowledge
and understanding of the background and rationale for the need
for certification. This year, the SRT Training Center organized 10
groups of 343 trainees, and 4 more groups of online training for
220 trainees. This is for trainees to understand the rules and
the need to issue a certificate for driving a train and to know
the procedures for obtaining a train driving certificate. It also
highlights the benefits, importance and limitations that will lead
to the certification of the standard of being a proud driver. Finally,
this training is a preparation for the Department of Rail Transport
to issue a train driving license in the next step.

รูปภาพ : หลักสูตรการออกใบรับรอง (Certificate) ส�ำหรับการขับรถไฟ (Classroom) รูปภาพ : หลักสูตรการออกใบรับรอง (Certificate) ส�ำหรับการขับรถไฟ (ออนไลน์)
Photo : Certification for Train Driver Course (Classroom)
Photo : Certification for Train Driver Course (online)
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• หลั ก สู ต รการเดิ น ขบวนรถไฟทางไกลในพื้ น ที่ ร ะบบขนส่ ง รถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง (ออนไลน์)

• Long Distance Train Operation Course (online)

กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายเตรียมพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสาย
สีแดง ทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรี 3 เดือน โดยเริ่ม 2 สิงหาคม
2564 การรถไฟฯ โดยศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟจึงต้องจัดอบรมหลักสูตร
พิเศษ เพื่อสอดรับกับภารกิจดังกล่าว โดยได้จัดอบรมหลักสูตร “การ
เดินขบวนรถไฟทางไกล (Long Distance Train) ในพื้นที่ระบบขนส่ง
รถไฟชานเมืองสายสีแดง” ซึ่งมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและให้ความรู้กับพนักงานรถจักรจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ และวิธปี ฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการเดินขบวนรถไฟทางไกล (Long Distance
Train) ในพื้นที่ระบบขนส่งรถไฟชานเมืองสายสีแดง สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย่ งั มีการระบาดอย่างต่อเนื่องจน
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบนั เพือ่ เป็นการป้องกันและลดโอกาสการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ฝึก
อบรมการรถไฟได้ปรับรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์แทนการฝึกอบรมใน
ชัน้ เรียน โดยใช้รปู แบบการออนไลน์ไปยังต้นสังกัดของพนักงานรถจักรที่
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม โดยได้จดั ฝึกอบรมออนไลน์ จ�ำนวน 10 รุน่ ๆ ละ
35 คน รวม 350 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 5 วันท�ำการ อีกหนึ่งภารกิจเร่งด่วน
นอกแผนงานที่ทางศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ด�ำเนินการในรอบปีนี้

The Ministry of Transport has a policy to prepare for the red
line train service to trial run for the public to use the service
for free for 3 months, started on 2nd August 2021. The State
Railway of Thailand by the SRT Training Center, therefore,
has organized a special training course to be in line with
the aforementioned mission by organizing training courses
“Long distance Train Operation in the Red Line suburban
rail transportation system” which is urgently needed in order
to prepare and educate train drivers to have knowledge
understanding of traffic regulations, signaling system and
procedures in various incidents for the long distance train
operating in the red line suburban network to be able to
operate properly and safely and due to the outbreak of the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) that continues to spread
unpredictably at present. To prevent and reduce the likelihood
of the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19), the
SRT Training Center has adapted online training instead of
classroom training by using an online platform to the office
of the train drivers who need to be trained by organizing
online training for 10 groups, 35 trainees each, totaled 350
people, training duration 5 working days. This is another
urgent mission that the SRT Training Center has been carried
out in this year.

รูปภาพ : หลักสูตรการเดินขบวนรถไฟทางไกล (Long Distance Train)
ในพื้นที่ระบบขนส่งรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ออนไลน์)
Photo : Long Distance Train Operation
• หลักสูตรใบขับขี่รถบ�ำรุงทางหนัก

• Heavy Track Maintenance Vehicle License Course

ในส่วนของใบขับขีร่ ถบ�ำรุงทางหนัก ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้มกี ารออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และ
รถไฟความเร็วสูง เช่นเดียวกันกับพนักงานขับรถไฟอื่น ๆ เพราะกลุ่ม
พนักงานดังกล่าวต้องขับรถบ�ำรุงทางในทางรถไฟร่วมกัน พนักงานเทคนิค
และช่างฝีมอื ทีจ่ ะท�ำหน้าทีพ่ นักงานขับรถบ�ำรุงทางหนัก จะต้องได้รบั การ
พัฒนาและฝึกอบรม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยในการเดินรถบ�ำรุงทางหนัก ไปสู่ระดับสากล จะต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถในเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน ให้ทันต่อความก้าวหน้าตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพื่อน�ำมาสนับสนุน ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ในปี 2564 จึงได้จัดฝึก

The driver’s license for heavy track maintenance vehicle, which
the Office of the Council of State considers and approves to
issue a license to drive trains, electric trains and high-speed
trains the same other train drivers. This is because that group
of employees have to drive heavy track maintenance vehicle
on the same track. Technical staff will be a heavy track
maintenance vehicle driver who should be developed and
trained in order to raise the operational quality and safety
of heavy track maintenance vehicles to an international level.
They must pass the evaluation criteria for both theoretical and
practical training, increase knowledge competent in various
content related to operational regulations to keep up with the
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อบรมจ�ำนวน 4 รุ่น 90 คน อบรมแบบ Classroom 7 วัน On-theJob Training จ�ำนวน 3 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
ของผูเ้ ข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตทิ มี่ ีอย่างเข้มข้น ทั้งนี้
เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมดังกล่าวแล้วจะได้เป็นการเตรียมข้อมูลและ
ความพร้อมเพื่อให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ออกใบขับขี่รถบ�ำรุงทาง
หนักในขั้นตอนต่อไป

progress accordingly modern technology is emerging rapidly.
So, they can bring the knowledge to support and improve
their duty correctly and completely. The SRT Training Center
in 2021, therefore, has organized training course for 4 groups
of 90 people, 7 days of classroom training, 3 days of Onthe-Job training. The atmosphere is full of commitment and
dedication of the trainees in both theoretical and practical
training. However, after passing the aforementioned training
criteria, The SRT Training Center will prepare information
and readiness for the Department of Rail Transport to issue
a driver’s license for heavy track maintenance vehicles in
the next step.

รูปภาพ : หลักสูตรใบขับขีร่ ถบ�ำรุงทางหนัก Photo : Heavy Track Maintenance Vehicle License Course
• Safety Education Center: SEC

• หลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้มีโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ความ
ปลอดภัย (Safety Education Center : SEC)” เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยระบบการขนส่งทางราง และยัง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ (SRT Knowledge Center) ระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศ ซึง่ ในปี 2564 นี้ ทางศูนย์ฝกึ อบรมการรถไฟได้จดั ให้มกี ารอบรม
ทัง้ ในแบบ Classroom และแบบ Online เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ นการจัด
ท�ำสือ่ และหลักสูตรน�ำร่องด้านความปลอดภัย โดยมีวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้การถ่ายทอดและผูเ้ ข้ารับการอบรมซึง่ เป็นคณะท�ำงานย่อยด้านวิชาการ
เพือ่ จัดเพือ่ สร้างรูปแบบของการจัดการความรูด้ า้ นความปลอดภัยจ�ำนวน
25 คน โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร
1) การสัมมนาบุคลากรโครงการฝึกอบรมบุคลากรโครงการศูนย์การ
เรียนรู้ความปลอดภัยประจ�ำปี 2564
2) การจัดท�ำข้อมูลชุดสื่อด้านความปลอดภัย
3) การจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตรน�ำร่อง ด้านความปลอดภัย
4) สัมมนาสรุปโครงการศูนย์การเรียนรูค้ วามปลอดภัย ประจ�ำปี 2564
ทั้งนี้เพื่อการสร้างคณะท�ำงานให้มีทักษะและความสามารถในการ
จัดท�ำสื่อและเนื้อหาหลักสูตร เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย
(Safety Education Center : SEC) มีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของขององค์กรในการพัฒนาด้านความปลอดภัยต่อไป เป็นการ

The SRT Training Center established Safety Education Center
(SEC) to be the learning center and standardized of rail
transport safety and it is also the SRT Knowledge Center,
the country’s rail transportation system. In year 2021, the
SRT Training Center has organized both on-site and online
training for learning to create media and safety pilot courses
with expert speakers transferring knowledge to trainees who
are sub-academic working groups to organize and create a
model of safety knowledge management for 25 trainees by
organizing 4 training courses
1) Personnel seminar of Safety Education Center project for
the year 2021
2) Preparation of safety information media kits
3) Preparation of pilot safety courses
4) Seminar of the Safety Education Center Project for the
year 2021 (Summary)
This is to build a working group to have more skills and
abilities in creating media and course detail for the Safety
Education Center (SEC) to be used in the best interests
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สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านความปลอดภัย ของการรถไฟฯ

of the organization in the further for the development of
security. It is the creation of safety standards and the
center of learning safety standards of the State Railway
of Thailand.

รูปภาพ : สัมมนาบุคลากรโครงการฝึกอบรมบุคลากรโครงการศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย
Photo : Personnel Seminar of Safety Education Center Project
การจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตรน�ำร่องด้านความปลอดภัย

Training Course Development

รูปภาพ : การจัดท�ำเนื้อหาหลักสูตรน�ำร่องด้านความปลอดภัย Photo : Training Course Development

การพัฒนาหลักสูตร

Course Development

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

• Training Course Development

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ประชุมร่วมกับฝ่าย/ส�ำนักงาน ที่น�ำเสนอ
โครงการ/หลักสูตร ได้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ความจ�ำเป็นในงาน และความ
สามารถ (Competency) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา
จัดท�ำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ ประจ�ำปีงบประมาณ
2565 จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

The SRT Training Center held a meeting with relevant
departments and bureaus to propose the projects and courses
and jointly analyzed the necessity of staff development training
course according to the strategic plan of the organization, job
necessity and the competency related to work responsibility
to consider and prepare for the human resource development
plan of the State Railway of Thailand for fiscal year 2022, 2
times, divided into 3 groups

กลุ่มที่ 1 : ยธ. กส. สส. บฟ. บส. บท.
Group 1 : Civil Engineering Dept., Special Project and Construction Dept., Signalling and Telecommunications Dept., Electrified
Rail Management Bureau, Property Management Dept., Land Development Project Administration Dept.
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กลุ่มที่ 2 : ชก. ดร. ดส. สค. ทส. นผ. ธด. พซ.
Group 2 : Mechanical Engineering Dept., Traffic Operation Dept., Passenger Service Dept., Freight Service Dept., Information
Technology Dept., Policy, Planning, Research and Development Bureau, Strategic Traffic Bureau, Procurement Bureau (Rolling
Stock Maintenance)
กลุ่มที่ 3 : บค. ตน. พ. วก. พด. อบ. ลน. คส. ศป. บก.รฟ. บช. ตฟ.
Group 3: Human Resource Dept., Internal Auditing Dept., Medical Bureau, Governor Bureau, Stores Dept., Legal Bureau, Board
of Commissioners Coordination and Secretarial Center, Risk Management Center, Public Relations Center, Operation Control
Division, Railway Police Division, Finance and Accounting Dept., Office Inspector Governor
ครั้งที่ 1 / 1st Meeting
วันที่
Date
14 ธันวาคม. 2563
14th December 2020
14 ธันวาคม 2563
14th December 2020
15 ธันวาคม 2563
15th December 2020

เวลา
Time
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 hrs.
14.30-16.00 น.
14.30-16.00 hrs.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 hrs.

ฝ่าย/สนง.
Department/Bureau
ยธ. กส. สส. บฟ. บส. บท.
(Group 1)
ชก. ดร. ดส. สค. ทส. นผ. ธด. พซ.
(Group 2)
บค. ตน. พ. วก. พด. อบ. ลน. คส. ศป. บก.รฟ. บช. ตฟ.
(Group 3)

สถานที่
Venue
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center

เวลา
Time
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 hrs.
14.30-16.00 น.
14.30-16.00 hrs.
09.30-12.00 น.
09.30-12.00 hrs.

ฝ่าย/สนง.
Department/Bureau
ยธ. กส. สส. บฟ. บส. บท.
(Group 1)
ชก. ดร. ดส. สค. ทส. นผ. ธด. พซ.
(Group 2)
บค. ตน. พ. วก. พด. อบ. ลน. คส. ศป. บก.รฟ. บช. ตฟ.
(Group 3)

สถานที่
Venue
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
SRT Training Center

ครั้งที่ 2 / 2nd Meeting
วันที่
Date
21 มกราคม 2564
21st January 2021
21 มกราคม 2564
21st January 2021
22 มกราคม 2564
22nd January 2021

หลังจากนัน้ ได้นำ� เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของการรถไฟฯ 2 ครั้ง ซึ่งมี รวศ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของการรถไฟฯ และหลังจากคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
จึงน�ำได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของการรถไฟฯ ซึ่งมี ผวก. เป็นประธานคณะกรรมการฯ ครั้งที่
1/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตร
ประจ�ำปี 2565 ดังกล่าว

After that, the human resource development plan was
presented to the Railway Human Resource Development
Subcommittee meeting 2 times, on 29th March 2021 at Human
Resource Department and on 24th May 2021 at the Railway
Training Center respectively to consider and refine it and,
therefore, the subcommittee approved it. Then the human
resource development plan was submitted to the Executive
Committee on Human Resources Development of the State
Railway of Thailand meeting on 8th July 2021 for consideration
and it received approval to implement in FY 2022.

• การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
1. โรงเรีย นวิศ วกรรมรถไฟได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
เทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรเทียบเท่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือของส�ำนักงานคณะ

• Railway Technical School Curriculum Development
1. The Railway Technical School has developed the
new curriculum to support electric train technology,
which has been accredited for courses equivalent to
the Vocational Certificate Curriculum of the Office of
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กรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0606/1093 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับรองหลักสูตร และส�ำนักงาน ก.พ.
ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ว่าอาจบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรียนสามัญในต�ำแหน่งที่ ก.พ.
ก�ำหนด ตามหนังสือของส�ำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/138
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่องการรับรองคุณวุฒิ ใน 2
สาขาวิชาดังนี้
1) สาขาช่างซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
2) สาขาช่างซ่อมบ�ำรุงระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
รถไฟฟ้า

Vocational Education Commission according to a letter
from the Office of Vocational Education Commission
No. Sor Thor 0606/1093 dated 18th February 2021
titled: Curriculum Accreditation and the Office of the
Civil Service Commission has certified the qualifications
of the graduates of the High Vocational Certificate
Curriculum of the Railway Technical School that may
be recruited into civil service as civil servants in the
positions prescribed by the OCSC according to the
letter of the OCSC No. Nor Nor 1004.3/138 dated 5th
May 2021 regarding the certification of qualifications
in 2 fields as follows:
1) Electric Train Maintenance Technician
2) Electric Signalling and Telecommunications System
Maintenance Technician

2. โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2558 ซึ่งได้รับการรับรอง
หลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ศธ 0606/6437 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่อง การรับรองหลักสูตร ใน 5 สาขา
วิชาดังนี้ (อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ ส�ำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
ต่อไป)
1) สาขาวิชาช่างเครื่องกล
2) สาขาสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน
3) สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
4) สาขาวิชาช่างโยธา
5) สาขาวิชาการจัดการเดินรถ

2. The Railway Technical School has developed High
Vocational Certificate Curriculum B.E. 2558, which
has been accredited equivalent to the High Vocational
Certificate Curriculum of the Office of Vocational
Education Commission according to a letter from the
Office of Vocational Education Commission No. Sor
Thor 0606/6437 dated 22nd September 2021 titled:
Accreditation of Curriculum in 5 fields as follows:
(Currently submitting the case to the Office of the Civil
Service Commission for further qualification)
1) Mechanical Technician
2) Electrical Locomotive and Rolling Stock Technician
3) Signalling and Telecommunications Technician
4) Civil Technician
5) Transport Operation
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รูปภาพ : หนังสือการรับรองหลักสูตร จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2
สาขาวิชาใหม่
Photo: Accreditation Letter of Curriculum

• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

รูปภาพ : หนังสือการรับรองหลักสูตร จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5
สาขาวิชาเดิม
Photo: Accreditation Letter of
Curriculum

• Online Training Course Development

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟจึงเห็นความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การฝึกอบรมผ่านการพัฒนาระบบฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) เพือ่
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้ในอนาคต ที่มุ่งไปสู่ระบบการเรียนรู้
ด้วยวิธีการและสื่อแบบผสมผสาน (Blended Learning) สนับสนุน
รูปแบบการเรียนรูใ้ ห้สมบูรณ์และดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนได้มากยิ่งขึน้
การฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มีช่องทางในการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมได้มากกว่า
ระบบห้องเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
จัดตารางการอบรมที่เหมาะสมกับผู้อบรมแต่ละคนได้ การเข้าถึงเนื้อหา
การเรียนรู้และแบบทดสอบท�ำได้สะดวกโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องเวลา
สถานที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบและประหยัด
งบประมาณของการรถไฟฯ ในระยะยาว เป็นช่องทางส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับ
การรับความรู้จากภายนอก น�ำไปสู่การพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญา
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การรถไฟฯ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของการรถไฟฯ ได้อย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
จะน�ำไปสู่การ “เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี
2570” ตามวิสัยทัศน์ของการรถไฟฯ ซึ่งในปี 2563 ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์จำ� นวน 3 หลักสูตร และในปี 2564 ได้ดำ� เนิน

The SRT Training Center sees the importance of using
technology in training through the development of an online
training system (e-Training) to be in line with future learning
trends focusing on learning systems with methods and blended
learning, supporting learning styles to be more complete
and more attractive training via Internet networking causing
more channels to learn, which can support the number of the
trainees are more than the classroom system. It’s a modern
way of learning, very flexible, able to set up a training schedule
that is suitable for each trainee. Access to learning content
and exercises is convenient without restrictions on time and
place, does not affect the responsible performance and saves
the railway’s budget in the long term. It is an important
channel for exchange knowledge for each other internally
between personnel coupled with obtaining knowledge from
outside leading to continuous development of the knowledge
base or intellectual capital of the organization to support the
State Railway of Thailand to be a learning organization, which
will lead to the development of personnel potential of the State
Railway of Thailand sustainable and be an important factor
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การท�ำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 15 หลักสูตร ดังนี้
1) ค่านิยมองค์กร IAMSRT
2) การจัดท�ำงบประมาณท�ำการและงบประมาณลงทุนประจ�ำปี
3) การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
4) การ Calibrate รถอัดหิน
5) กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และ
สวัสดิการต่าง ๆ
6) ภาษาจีนเพื่องานบริการ
7) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
8) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎหมายล�ำดับรอง
9) Introduction to TPM
10) เทคนิคพื้นฐานเครื่องยนต์ Cummins
11) พื้นฐานเครื่องยนต์รถจักรและเครื่องยนต์รถดีเซลราง
12) ระบบห้ามล้อรถจักร
13) การตรวจซ่อม Rotating Machine
14) ระบบไฟฟ้าควบคุมรถดีเซลราง
15) การเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง

that will lead to “To be the best state rail service provider in
ASEAN in 2027” according to the vision of the State Railway
of Thailand. In 2020, the SRT Training Center has organized 3
online training courses and in 2021, organized 15 additional
online training courses as follows:
1) IAMSRT Corporate Values
2) Preparation of the operation budget and the annual
investment budget
3) Writing official letters and taking minutes of meetings
4) Tamping machine calibration
5) Laws, regulations and orders related to the performance
of work and welfare
6) Chinese language for service
7) Personal Data Protection Act
8) Government Procurement and Supplies Administration
Act, B.E. 2560 and Secondary Laws
9) Introduction to TPM
10) Cummins Engine Basic Techniques
11) Fundamentals of locomotive and diesel rail cars
12) Locomotive brake system
13) Rotating Machine Repair
14) Diesel rail car control system
15) Rail surface welding from the wheel burns

รูปภาพ : การถ่ายท�ำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสวัสดิการต่างๆ
Photo : Laws, regulations and orders related
to the performance of work and welfare

รูปภาพ : การถ่ายท�ำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์
หลักสูตร Introduction to TPM
Photo : Introduction to TPM
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รูปภาพ : การถ่ายท�ำหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
และการจดบันทึกรายงานการประชุม
Photo: Writing official letters and taking minutes of
meetings

รูปภาพ : การถ่ายท�ำหลักสูตรการ Calibrate รถอัดหิน
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
Photo: Tamping machine calibration

การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ

Professional Competency Assessment

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ศูนย์ฝึกอบรม
การรถไฟในฐานะเป็นองค์กรรับรองทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบรางสาขา
งานซ่อมบ�ำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุงทางรถไฟ คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 3 และระดับ 4 อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุงระบบอาณัติสัญญาณ
ไฟสีและโทรคมนาคม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และอาชีพช่างเทคนิคซ่อม
บ�ำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และระดับ 4
ตามหนังสือรับรองเลขที่ CN-0199A-6308/0069 เลขที่การรับรอง
องค์กร CB-0199-A

The State Railway of Thailand by the Railway Technical School,
SRT Training Center as a certification body that is responsible
for certifying the competence of individuals according to
professional standards in the high-speed rail and rail system
maintenance profession, track maintenance technician profession
level 3 and level 4, color signal and telecommunication
systems maintenance technician profession level 4 and railway
infrastructure maintenance technician profession level 3 and
level 4 according to certificate No. CN-0199A-6308/0069
Corporate Certification Number CB-0199-A.

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2564 Fiscal Year 2021 Performance
อาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น
Career/ Professional Qualification
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุงทางรถไฟ ชั้น 3
Track maintenance technician profession level 3
- พนักงานการรถไฟฯ (ยธ.) ประเมินแบบ RESK
- Civil Engineering Department Officers, RESK assessment
อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีและโทรคมนาคม ชั้น 4
Color signal and telecommunication systems maintenance technician profession level 4
- พนักงานการรถไฟฯ (สส.) ประเมินแบบ RESK
- Signalling and Telecommunications Department Officers, RESK assessment
- นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาระบบราง ประเมินแบบปกติ
- High Vocational Certificate students, railway system field, normal assessment
รวม / Total

จ�ำนวนผู้เข้ารับการ
ประเมิน
No. of Recipients
Assessment

ผ่าน
Pass

ไม่ผ่าน
Not Pass

20

20

-

101
24
145

101
14
135

10
10

หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์กาท�ำงาน (RESK)
Remark: Recognition of Existing Skills and Knowledge (RESK)
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รูปภาพ : การประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา
ระดับ ปวส. สาขาระบบราง
Photo : High Vocational Certificate students,
railway system field, normal assessment

รูปภาพ : การประเมินสมรรถนะวิชาชีพนักศึกษา
ระดับ ปวส. สาขาระบบราง
Photo : High Vocational Certificate students,
railway system field, normal assessment

รูปภาพ : การประเมินสมรรถนะพนักงานการรถไฟฯ
ด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การท�ำงาน (RESK)
Photo : State Railway of Thailand Officers,
RESK assessment

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อุปกรณ์การฝึกอบรม

Infrastructure Development and Training Equipment

โครงการปรับปรุงอาคาร 7 เพื่อรองรับ Driving Simulator ศูนย์ฝึก
อบรมการรถไฟได้ดำ� เนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยในปี 2564
ได้ดำ� เนินงานโครงการดังกล่าว โดยได้รบั การส่งมอบงานและตรวจรับเมือ่
ต้นเดือนกันยายน 2564 อาคารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการติดตั้ง
Simulator ทั้งแบบ CSR Cab ซึ่งเป็นระบบ CSR Motion Platform
และ แบบ Desk Simulator Daewoo เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการ
ฝึกหัดขับรถจักรจ�ำลองในระบบรถจักรดีเซลไฟฟ้า ซึง่ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ติดตัง้ แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ 2565 เมือ่ ติดตัง้ แล้วเสร็จพนักงาน
จะได้รบั การฝึกประสบการณ์ฝกึ ขับรถไฟในเส้นทางจ�ำลองจากเส้นทางจริง
ของการรถไฟฯ ในภูมภิ าคต่าง ๆ อีกทัง้ ยังจ�ำลองสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ที่มีระบบการเคลื่อนไหวในตู้ขับ (Driving Cab) เสมือนจริง (Motion
Platform) เพือ่ ให้พนักงานได้ฝกึ การขับรถไฟเสมือนจริง เกิดทักษะ ความ
พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อันน�ำไปสูก่ ารบริการรถไฟด้วย
ความปลอดภัย อีกทั้งอาคารหลังนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ในการจัด
ท�ำคุณวุฒิวิชาชีพของพนักงานขับรถไฟได้ในอนาคต ต่อไป

Building 7 renovation project to support Driving Simulator,
the SRT Training Center has developed the Building 7 in
2021. The Building 7 was handed over and inspected at
the beginning of September 2021. The building aims to
support the installation of Simulators both CSR Cab, which
is CSR Motion Platform and Desk Simulator Daewoo. This
is to develop staff skills in practicing to drive a simulated
locomotive in a diesel-electric locomotive system. The said
equipment will be installed within the fiscal year 2022. After
the installation is completed, employees will be trained to
practice driving a train on a simulated route from the real
route of the railway in different regions. It also simulates
various emergency situations with a motion system in a
virtual driving cab (Motion Platform) to enable employees to
practice driving a virtual train, gaining skills and readiness
to deal with emergency situations. It will lead to a safe train
service and, in addition, this building can also be used as
a place for preparing professional qualifications for train
drivers in the future.

รูปภาพ : อาคาร 7
Photo : Building 7

รูปภาพ : ด้านหน้าอาคาร 7
รูปภาพ : ห้องเรียนอาคาร 7
Photo : in front of Building 7 Photo : classroom in Building 7
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Cooperation Building with External Agencies

• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

• Memorandum of Understanding for Academic Cooperation
On 23rd September 2021, the Department of Railway Transport
organized a memorandum of understanding for academic
cooperation signing ceremony. The “Build and development
of railway personnel, research and development technology
and innovations in rail systems to support the rail industry.”
The State Railway of Thailand by the SRT Training Center
and the Railway Technical School is part of the Memorandum
of Understanding on academic cooperation “Build and
development of railway personnel, research and development
technology and innovations in rail systems to support the
rail industry” with partners from 7 network partners 72
agencies playing an important role in the development of
the rail system to support, promote and share resources
for the benefit of rail system development in various fields.
It is, therefore, an important step towards sustainable
development of the Thai railway system in building and
developing personnel, technology and innovation creation
and exchange of knowledge and experience through the
cooperation of all parties involved, which is considered the
first time in Thailand with academic cooperation. There are
many agencies that join forces together like this, therefore, it
is admirable and will be a “model” of academic cooperation
that can be further developed transportation in all dimensions,
which will help Thailand’s academic work in the field of
transportation to move forwards. For this memorandum, the
scope of cooperation includes:
1) Develop curriculum content for teaching and training
on rail systems between rail operators and educational
institutions at both higher education and high vocational
certificate levels.
2) Support for learning, training, internships, cooperative
education projects.
3) Promote internships for students in higher education and
high vocational certificate as well as increasing knowledge
and develop skills for those who have graduated.
4) Research and develop to meet the needs of rail systems
and production, invent parts or innovations in rail systems
and support the transfer of technology in rail transport
between agencies.
5) Support experts in lecturing and transferring knowledge
to rail system personnel.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดให้มีพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
ระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” การรถไฟฯ โดยศูนย์ฝึก
อบรมการรถไฟ และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง
เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมระบบราง” ร่วมกับพันธมิตรทัง้ 7 ภาคีเครือข่าย
72 หน่วยงาน ที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาระบบราง ในการสนับสนุน
ส่งเสริมและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราง
ในด้านต่าง ๆ จึงนับเป็น “ก้าวส�ำคัญ” สูก่ ารพัฒนาด้านระบบรางของไทย
อย่างยั่งยืน ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ผ่านความ
ร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ทีม่ คี วามร่วมมือทางวิชาการ โดยมีหน่วยงานทีร่ ว่ มผนึกก�ำลังกันมากเช่นนี้
จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี และจะเป็น “ต้นแบบ” ของความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการที่สามารถน�ำไปต่อยอด กับการคมนาคมขนส่งในทุกมิติ
อันจะช่วยให้งานวิชาการของไทยในด้านการคมนาคมขนส่งก้าวหน้าต่อไป
ส�ำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่
1) พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านระบบ
รางระหว่างผูป้ ระกอบกิจการด้านระบบรางและสถาบันการศึกษาทัง้ ใน
ระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา
2) สนับสนุนการเรียน การฝึกอบรม การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา
3) ส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ตลอด
จนการเพิ่มพูนความรูแ้ ละพัฒนาทักษะให้แก่ผท้ ู สี่ ำ� เร็จการศึกษาแล้ว
4) วิจยั และพัฒนาเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการด้านระบบราง และการผลิต
คิดค้นชิ้นส่วนหรือนวัตกรรมด้านระบบราง สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีดา้ นการขนส่งทางรางระหว่างหน่วยงาน
5) สนับสนุนผูเ้ ชีย่ วชาญในการบรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้แก่
บุคลากรด้านระบบราง
6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีขีดความ
สามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพวัสดุชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์
ระบบรางให้ครอบคลุมการขนส่งทางรางของประเทศ
7) จัดท�ำมาตรฐานด้านการขนส่งทางรางและมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับ
การขนส่งทางราง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางและผลิตภัณฑ์ระบบราง
เพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ระบบรางในประเทศ
สนับสนุน ส่งเสริมผูป้ ระกอบการในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local
Content) ทดแทนการน�ำเข้า
8) ใช้ทรัพยากร ชิ้นส่วน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทดสอบและทดลองที่
สามารถใช้รว่ มกันได้
9) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
10) ร่วมสร้างระบบนิเวศและโมเดลธุรกิจระบบราง โดยมีระยะเวลาความ
ร่วมมือทัง้ สิ้น 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569)
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6) Develop the laboratory infrastructure in the country to be capable of analyzing and testing the quality of parts materials
and rail products to cover the country’s rail transport.
7) Prepare standards for rail transport and standards related to rail transport and rail system parts and rail products standards
to raise the quality and standards of domestic rail products, support and promote entrepreneurs in the production of
domestic parts (Local Content) instead of import.
8) Use a combination of resources, parts, tools, and testing and experimentation equipment.
9) Build a network of cooperation with other relevant agencies; and
10) Build a rail ecosystem and business model with a total cooperation period of 5 years (2521 - 2026).
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผนึก
ก�ำลังกับทุก ๆ เครือข่าย เพื่อพัฒนาบุคลากรระบบรางให้มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางของประเทศต่อไป

The SRT Training Center is proud to be a part of joining
forces with all networks to develop quality rail personnel to
support the development of the country’s rail system further.

รูปภาพ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Photo : a memorandum of understanding for academic
cooperation signing ceremony

รูปภาพ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
Photo : a memorandum of understanding for academic
cooperation signing ceremony

• จัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

• Prepare Occupational Standards and Professional
Qualifications

กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพระบบขนส่งทางราง ใน 2 อาชีพ คือ อาชีพผู้ขับรถจักร (พขร.
& ช่างเครื่อง) (Locomotive Driver) และผู้ขับเคลื่อนรถบ�ำรุงทาง
ขนาดหนัก (ผูข้ บั และควบคุมรถอัดหิน รถเกลีย่ หิน รถล้างหิน รถสัน่ หิน)
(Track Maintenance Vehicle Driver) เพือ่ ใช้ในการประเมินและรับรอง
สมรรถนะของบุคคลทัง้ 2 อาชีพ อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน เพือ่ ยกระดับ
สมรรถนะอาชีพ รองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ (ผู้ขับขี่
ยานพาหนะที่อยู่ราง) ของกรมการขนส่งทางรางที่ก�ำลังด�ำเนินการ
และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพให้แก่พนักงานรถไฟ
ตลอดระยะเวลา 10 เดือนของโครงการนี้ ทีมงานซึ่งประกอบด้วย
ที่ปรึกษา มจธ. และ รฟท. คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานอาชีพ จาก

The Technical Training and Operation Division, the SRT Training
Center is part of the preparation of professional standards and
professional qualifications in the field of rail transportation
systems, there are two occupations: a locomotive driver and
a heavy track maintenance vehicle driver (driver and operator
of tamping machine, ballast regulator, ballast cleaner, track
stabilize) to be used to assess and certify the competence
of individuals in 2 occupations systematically. To enhance
professional competence and support the expansion of the
rail transportation system across the country in accordance
with the rules for licensing personnel (Drivers of rail vehicles)
of the Department of Rail Transport that is in progress of
setting and to create pride in the careers of railway staff. The
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รฟท. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือ และผู้แทนสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ จ�ำนวนเกือบ 40 คน ขณะนี้ทางทีมงานได้ด�ำเนินงาน ซึ่ง
เป็นงานระยะสุดท้ายของโครงการคือ “การทดลองกระบวนการประเมิน
และรับรองสมรรถนะบุคคลในอาชีพทั้ง 2 อาชีพ” ซึ่งก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การเตรียมงาน และจัดทดลองกระบวนการประเมินฯ ต่อไป

team consists of consultants from KMUTT and SRT, working
group for making occupational standards from SRT, committee
for certifying occupational standards from both government
and private agencies involved, experts assess the quality of
the tools and representatives of the Institute of Professional
Qualifications of almost 40 people have been working together
for 10 months. Now the team has operated and came to the
last phase of the project, which is “experimental process
of assessment and certification of personnel competency
for 2 occupations”. It is in the process of preparation and
conduction an experimental assessment process.

รูปภาพ : คณะท�ำงานและผู้วิจัย Photo : Working Group and Researchers

รูปภาพ : คู่มือ Photo : Manual
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อนาคตของการเดินทาง

ที่ตอบโจทย์

ทุกความต้องการ

การดูแลรักษาความปลอดภัย

SECURITY

ภารกิจการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
Security Missions of the King, the Queen, Heir Apparent, Regent, Royal Family, Royal
Representative and Royal Guest

วันที่ 24 กันยายน 2564 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิ์ใหญ่ ผกก.1
บก.รฟ. อบรมปล่อยแถวข้าราชการต�ำรวจ ส.รฟ.ธนบุรี กก.1
บก.รฟ. ถวายความปลอดภั ย และอ� ำ นวยความสะดวก
ด้านการจราจร ภารกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�ำเนิน
พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงวาง
พวงมาลาถวายราชสั ก การะ พระราชานุส าวรีย ์ ส มเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องใน
วันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

On 24th September 2021, Pol Col Surasak Sityai,
Superintendent 1, Railway Police Division instructed
police officers, Thonburi Police Station, Railway
Police Division to provide security and facilitate
traffic His Majesty the King and Her Majesty the
Queen accompanied with Chao Khun Phra Sineenat
Pilaskalayanee to lay wreaths to pay respects
Somdej Phra Mahitalathibet Monument Adulyadej
Vikrom Boromrajchanok on Mahidol Day at Siriraj
Hospital, Bangkok Noi District, Bangkok.

วันที่ 25 กันยายน 2564 พ.ต.ท.เมธี เลาหะเมธี รอง ผกก.
(สอบสวน) ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ.ควบคุมการปฏิบัติ
ถวายความปลอดภัย และอ�ำนวยความสะดวกการจราจร
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จไปพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE และทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต TO BE

On 25th September 2021, Pol Lt Col Methee
Laohamedhi, Deputy Superintendent (inquiry),
Railway Police Division controlled the operation
for providing security and facilitate traffic Princess
Ubolratana Rajakanya Siriwattana Phannawadee
proceeded to present TO BE NUMBER ONE youth
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NUMBER ONE IDOL รุ ่ น ที่ 11 ประจ� ำ ปี 2564
ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

model award and attended the TO BE NUMBER
ONE IDOL concert, Class 11 of the 2021 at JJ Mall,
Chatuchak District, Bangkok.

จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจรั ก ษาความปลอดภั ย เส้ น ทางเสด็ จ ฯ
บริเวณเส้นทางรถไฟ ทางร่วม ทางแยก จุดตัดทางรถไฟ
ในพื้นที่รับผิดชอบ

Organized security police officers on the route of His
Majesty the King proceeding along railway route,
junctions, intersections, level crossing in the area
of responsibility.

ด�ำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนทีโ่ ดยสารรถไฟ
Implement measures to prevent the spread of the coronavirus disease (Covid-19) to facilitate
the passengers who travel by train.
ด�ำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) โดยร่วมกับ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ปกครอง ก�ำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ก�ำหนด
เส้นทางเข้า – ออกทางเดียว ก�ำหนดระยะห่าง จัดแอลกอฮอล์
ให้แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากป้องกัน
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Implement measures to prevent the epidemic of
corona virus (Covid-19) in collaboration with the
State Railway of Thailand, soldiers, public health
officials and administrative officer to set up the
screening check point, check temperature, impose
entry-exit path, set social distancing, provide alcohol
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เชือ้ โรค อ�ำนวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารทีม่ าใช้บริการโดยสาร
รถไฟตามสถานีรถไฟส�ำคัญ และ 15 สถานี 14 จุดบริการ
ทั่วประเทศ

to the Public, publicize for wearing masks to prevent
germs, and facilitate passengers who use train
services at major railway stations, 15 stations and
14 service points across the country.

ดูแลและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่ าใช้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซือ่ และสถานี
รถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน
Take care and facilitate the public who come to the vaccination center for a vaccination service
at Bang Sue Grand Station, Red Line Suburban and Makkasan Station, Airport Rail Link.
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รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชน และตรวจตราป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
The Security of life and property for the people and patrol, prevent and suppress crime.

สถิตคิ ดีอาญา 4 กลุม่
บนขบวนรถไฟและในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
4 Groups of Criminal Cases
Statistic on the train and responsibility area of the State Railway of Thailand
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ

During October 2020 – September 2021
Railway Police Division

ประเภทความผิด
Crime Type
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (ภาพรวม)*
Offences against body and life
พยายามฆ่า (ม.80 + 288, 289)
Attempt Murder
พรากผู้เยาว์
Child Deprivation
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รับแจ้ง
Report

ผลการปฏิบัติ
Performance

จับ
Arrest

-

1 ราย/case
1 คน/person

1
ราย/case

-
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ประเภทความผิด
Crime Type
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ภาพรวม)*
Offences of property
ลักทรัพย์
Theft
ฉ้อโกง
Defraud
ท�ำให้เสียทรัพย์
Criminal Damage
3. ฐานความผิดพิเศษ (รวมข้อมูลเฉพาะ 3.1 - 3.17)
Offences of special case
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
Wildlife Preservation and Protection Act
พ.ร.บ. ศุลกากร
Customs Act
พ.ร.บ. ความสะอาด
Cleanliness Act
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
Offences against the state
จ�ำหน่าย/ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
Distribute
ครอบครอง
Possess
เสพยาเสพติด
Take Drugs
อาวุธปืนธรรมดา
Weapon
การพนันอื่น ๆ
Gambling
ความผิดเกี่ยวกับวัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์ ลามกอนาจาร
Indecent
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
Immigration Act
ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คนต่างด้าวฯ
Alien Act

รับแจ้ง
Report
3
ราย/cases
2
ราย/cases
-

-
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จับ
Arrest

8 ราย/cases
8 คน/persons
1 ราย/case
7 คน/persons
1 ราย/case
1 คน/person
1 ราย/case
คน/person
2 ราย/cases
คน/person
1 ราย/case
คน/person

-

14 ราย/cases
16 คน/person
13 ราย/cases
12 คน/persons
7 ราย/cases
1 คน/person
1 ราย/case
1 คน/person
5 ราย/cases
21 คน/persons

-

-

-

22 ราย/cases
52 คน/persons
1 ราย/case
1 คน/person
78 ราย/cases
123 คน/persons

-

6
ราย/cases

รวม / Total

ผลการปฏิบัติ
Performance
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กิจกรรมจิตอาสา
Volunteer activities
งานจิตอาสาทุก ส.รฟ. จัดเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ด�ำเนินการจัดท�ำ
จิตอาสาทุก ๆ เดือน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
ประกอบด้วย จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสา
เฉพาะกิจประจ�ำปี 2564 ด�ำเนินการไปทั้งสิ้น 546 ครั้ง
ใช้ก�ำลังพล จ�ำนวน 9,664 ราย		

Police officers from every police station organized
volunteer activities every month and cooperated
with other agencies in the area, such activities
are disaster volunteers, development volunteers,
and special task volunteers for the year 2021, a
total of 546 activities were carried out using 9,664
personnel.

รายงานภาพรวมผลการด�ำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจ�ำปี งบประมาณ 2564
The Performance Report of Overall Volunteer Activities for the Fiscal Year 2021
หน่วย / Unit บก.รฟ / RPD
จ�ำนวนกิจกรรม (ครั้ง)
The Activities (Units)
ล�ำดับ
Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เดือน
Month

ต.ค. 63 Oct 20
พ.ย. 63 Nov 20
ธ.ค. 63 Dec 20
ม.ค. 64 Jan 21
ก.พ. 64 Feb 21
มี.ค. 64 Mar 21
เม.ย. 64 Apr 21
พ.ค. 64 May 21
มิ.ย. 64 Jun 21
ก.ค. 64 Jul 21
ส.ค. 64 Aug 21
ก.ย. 64 Sep 21
รวม / Total

จิตอาสา
จิตอาสา
จิตอาสา
พัฒนา
ภัยพิบัติ
เฉพาะกิจ
Volunteer Volunteer Volunteer
for
for
for Special
Development Disaster Occasions

0
1
2
11
2
6
121
35
22
19
31
33
283

5
1
1
0
0
0
2
12
7
25
35
22
110

18
2
26
69
2
20
0
2
3
7
3
1
153

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นาย/คน)
The Participants (Persons)
รวม
Total

23
4
29
80
4
26
123
49
32
51
69
56
546
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ข้าราชการ ข้าราชการอื่น ประชาชน
Other
ต�ำรวจ
People
Policemen Government
Officials

504
33
983
564
80
316
618
418
278
568
678
226
5,266

1151
48
642
287
97
29
153
3
46
35
165
50
2,706

945
26
182
64
10
110
46
12
203
10
84
0
1,692

หมายเหตุ
Remarks
รวม
Total

2600
107
915
915
187
455
817
433
527
613
927
276
9,664
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งานหมายจับคดีคา้ งเก่า
Pending arrest warrant
ติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับค้างเก่าที่เดินทางโดยสาร
รถไฟ โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีผลการปฏิบตั ิ ช่วงเดือน ตุลาคม 2563
– กันยายน 2564 จ�ำนวน 870 หมาย ผู้ต้องหา 823 ราย

Followed and arrested offender under pending
arrest warrants that traveled by trains through the
information technology system of the Royal Thai
Police, the results of operations during October
2020 – September 2021 were amounting to 870
marks, 823 accused.

สถิตผิ ลการจับกุมผูต้ อ้ งหมายจับคดีคา้ งเก่า
บนขบวนรถไฟและในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Arrested of offender under pending arrest warrant statistic
on the train and responsibility area of the State Railway of Thailand
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
หน่วยงาน
Division
กก.1 บก.รฟ.
S1RPD
กก.2 บก.รฟ.
S2RPD
กก.3 บก.รฟ.
S3RPD
กก.4 บก.รฟ.
S4RPD
กก.5 บก.รฟ.
S5RPD
รวม / Total

During October 2020 – September 2021
Railway Police Division
จ�ำนวนหมายจับ
The Warrant
of Arrest

จ�ำนวนผู้ต้องหา
The
Offenders

หมายใน
Internal
Warrant

หมายนอก
External
Warrant

49

48

36

13

223

212

-

223

296

287

-

296

75

56

-

75

227

220

-

227

870

823

36

834
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ผลการปฏิบตั งิ านทีน่ า่ สนใจในปีงบประมาณ 2564 ของกองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
Interesting Performance in 2021 of Railway Police Division

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 บก.รฟ. ร่วมกับ บช.ก., DSI,
ส�ำนักงาน ปปง. ร่วมกันปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ยุทธการ “ด่วนนรกซอมบี”้ ปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายทุจริต
เงิน สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส โมสรรถไฟ จ�ำ กั ด จ� ำนวน 26
เป้าหมาย ในพื้น 4 จังหวัด ผลการปฏิบัติยึดของกลาง
เป็ น เงิน สดและทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด
เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ โฉนดทีด่ นิ รถยนต์ กระเป๋าแบรนด์เนม
เครื่องประดับ และจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 9 ราย
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On 27th November 2021, Railway Police Division
together with Central Investigation Bureau,
Department of Special Investigation and Anti Money
Laundering Office jointly operated the mission under
the strategic action plan “Zombies Hell Express”
by surrounded and searched a network of money
fraudulently who taken money from railway club
savings cooperatives amounting to 26 targets in
4 provinces. The practice resulted in the seizure
of a large number of assets in cash and assets
related to the offense, such as land title deeds,
cars, brandname bags, decorations and arrested 9
suspects under an arrest warrant.

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

วันที่ 27 กันยายน 2564 บก.รฟ.ร่วมปฏิบตั กิ ารทลายเครือข่าย
ขบวนการสวมสิทธิ์วคั ซีน โดยเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์
ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
คดีอาญา : ที่ 19/2564 ป.จ.ว.ข้อ 4 เวลา 18.10 น.
ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เหตุเกิดในพื้นที่ ส.รฟ.นพวงศ์
กก. 1 บก.รฟ.
พฤติการณ์ : ด้วยคณะกรรมการฉีดวัคซีนที่บริเวณสถานี
กลางบางซื่อ ตรวจพบว่าในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลาประมาณ 17.10 น. ได้ มี ผู ้ ล งทะเบี ย นผ่ า นบริษั ท
ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จ�ำกัด เข้าฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
มากผิดปกติและมีการเรียกรับเงินค่าจ้างซึง่ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ซึง่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.1 บก.รฟ. สืบสวนขยายผลจับกุมผูต้ อ้ งหา
ได้ 7 ราย
ข้อกล่าวหา : ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์
ทีม่ มี าตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนัน้ มิได้
มีไว้สำ� หรับตน, ร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น
มิได้มีไว้ส�ำหรับตน โดยร่วมกันกระท�ำต่อระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะหรือความมัน่ คงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ, ร่วมกันท�ำให้เสียหาย ท�ำลาย แก้ไข
เปลี่ ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติ ม ไม่ ว ่ า ทั้ ง หมดหรือ บางส่ ว น ซึ่ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยร่วมกันกระท�ำต่อข้อมูล
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฉ้อโกง
ผู้เสียหาย : สถาบันโรคผิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข

On 27th September 2021, Railway Police Division
operated the mission to destroy the network of the
vaccine claim process by entering the computer system
of the Vaccination Center, Bang Sue Grand Station.
Criminal Case : Time: 18.10 hrs. dated 13th September
2021, the incident occurred in the Noppawong railway
police station area, Railway Police Division.
Circumstances: the vaccination committee at
Bang Sue Grand Station found that on 17th July
2021, around 17.10 hrs., there were unusually
high numbers of people registered through True
Corporation Co., Ltd. for taking a vaccination at
Bang Sue Grand Station and there have been asked
to collect money, which is illegal. The Nopphawong
police station investigated and arrested 7 suspects.
Allegations: Jointly illegally accessed the computer
system, which has specific access protection
measures and measures that are not intended
for them, jointly misuse of computer data that
has specific access protection measures and that
measures are not intended for them by jointly using
on computer systems or computer data related to
national security, public safety or national economic
security. jointly damage, destroy, modify, change or
add, whether in whole or in part which the other
person’s computer wrongly by jointly acting against
computer data or computer systems and jointly
defrauding.
Victim : Institute of Dermatology, Ministry of Public
Health.
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ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายส�ำคัญ บนขบวนรถไฟและในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Important drug case arrested on the train and responsibility area of the State Railway of Thailand
ในปีงบประมาณ 2564 ของกองบังคับการต�ำรวจรถไฟ

in FY 2021 of Railway Police Division

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 09.55 น. เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจรถไฟหัวหินได้ร่วมกันจับกุม น.ส.ธนัชพร ตรีเดช
ในความผิดฐาน “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลางยาบ้า
จ�ำนวน 48,480 เม็ด มือถือ 2 เครื่อง

On 21st September 2021 at 09.55 hrs., Hua Hin
Railway Police officers have jointly arrested Ms.
Thanachaphorn Treedej for “possession of a type 1
narcotic (Methamphetamine) for illegal distribution
of 48,480 tablets of methamphetamine and 2 mobile
phones

สถานที่จับกุม : บนขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพฯ - ทุ่งสง)
ขณะจอดเที ย บชานชาลาสถานีร ถไฟหั ว หิ น อ.หั ว หิ น
จ.ประจวบคีรีขันธ์
น�ำตัวผู้ต้องหา : พงส.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
คดีอาญา : ที่ 531/2564 ยึดของกลางที่ 271/2564
ลง 21 ก.ย. 2564

Location : On the rapid train No. 171 (Bangkok Thung Song) while it was stopping at the platform
of Hua Hin Station, Hua Hin District, Prachuap Khiri
Khan Province.
Take the suspect : Hua Hin Police Station, Prachuap
Khiri Khan Province.
Criminal case : No. 531/2564, confiscated item
271/2564 dated 21st September 2021.

สถิติการจับกุมคดียาเสพติด
บนขบวนรถไฟและในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ

ข้อหา
Indictments

ผลการจับกุม
Arrest results

ประเภทยาเสพติด
Types of Drug

กัญชา
Cannabis
พืชกระท่อม
Kratom Leaves
ยาบ้า
Methamphetamine
(Tablets)
ยาไอซ์
Methamphetamine
(Powder)
รวม / Total

Arrested of Drug Case
on the train and responsibility area of the State Railway of Thailand
During October 2020 – September 2021
Railway Police Division

ครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
Possession for Sale
ราย
คน
Case
Persons

ครอบครอง
Posses
ราย
คน
Case
Persons

ราย
Case

คน
Persons

จ�ำนวนของกลาง
Property in Dispute

2

2

-

-

2

7

5

22.04 กรัม/gram
41 กก./kg
4 ลิตร/Litre

2

1

15

18

109,640 เม็ด/tablets

10

4

4

5.28267 กก./kg
1 เข็ม/syringe

28

29
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เสพ
Takes
ราย
Case

คน
Persons

2

1

-

5

4

-

-

13

5

5

4

-

2

2

2

2

1

-

14

16

14

13

6

-
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การบริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการโดยสารรถไฟ โดยการแนะน�ำเส้นทาง
การประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุขณะเดินทางโดยสารรถไฟ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การป้องกันจากมิจฉาชีพ
และการอ�ำนวยความสะดวกการจราจรแก่นกั เรียน และประชาชน
Provided services and facilities to the public and tourists who use the train service by suggesting
a railway route, publicizing information for prevention of accidents while traveling on trains,
handing out brochures about protection from scammers and facilitating traffic for students
and the public.
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ทุกการเดินทางที่

ครอบคลุมทั่วไทย
เพื่อความสะดวกสบาย
ของทุกคน

เหตุการณ์ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ 2564

2021 SRT NEWS

1

ต.ค.
Oct
2563

2020

นายประสิทธิ์ ถาวร รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายด้านการตลาด ฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี
และบริจาคเงินสมทบทุน “กองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 44 ปี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมี นางพนิดา ทองสุข รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหาร
ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าส�ำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ

Mr. Prasit Thaworn, Deputy Director of Passenger
Service Department (Marketing), Passenger
Service Department as a representative of the
State Railway of Thailand congratulated and
donated to “Bangkok Mass Transit Authority
Charity Fund” on the occasion of the 44th
anniversary of the Bangkok Mass Transit
Organization (BMTA), which was welcomed by
Mrs. Panida Thongsuk, Deputy Director
(Administration) at the front of the head office,
Bangkok Mass Transit Authority, Cultural Road,
Huai Khwang District, Bangkok.

2
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อกิจกรรม
สาธารณกุศล ในโอกาส ครบรอบ 18 ปี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) โดยมี
นายประภาศ คงเอียด ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแก้ววิเชียร
ชัน้ 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand congratulated and donated
for charitable activities on the occasion of the
18th anniversary of the State Enterprise Policy
Office (SEPO), which was welcomed by
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Oct
2563

2020

Mr. Prapas Kong-Ied, Director General of the State
Enterprise Policy Office (SEPO) at Kaewwichian
Room, 11th Floor, Small and Medium Enterprise
Development Bank of Thailand Building,
Phayathai District, Bangkok.
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เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุ สวพ.FM 91 ครบรอบ 27 ปี
โดยมี นางสาววรรณา แก้วแกมทอง ผูจ้ ดั การฝ่ายรายการ สวพ. FM 91 ให้การต้อนรับ ณ กองต�ำรวจสือ่ สาร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
The Public Relations Center officers as representatives of the State Railway of Thailand congratulated
the Radio Station FM 91 on the occasion of the 27th anniversary, which were welcomed by
Ms. Wanna Kaewkamthong, Program Manager of FM 91, at the Communications Police Division,
National Police Office, Phahon Yothin Road, Chatuchak District, Bangkok.
นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ เข้ารับมอบโล่
และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center
: GECC) ประจ�ำปี 2563 จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสทีส่ ถานีรถไฟ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นสถานีรถไฟเพียงหนึ่งเดียวของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในปี พ.ศ. 2563
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยมีระยะในการ
รับรองเป็นเวลา 3 ปี
Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of
Traffic Business Cluster and the executives as
representatives of the State Railway of Thailand

received the Government Easy Contact Center
(GECC) trophy and certification symbol for the
year of 2020 from the Prime Minister’s Office
with Mr. Anucha Nakasai, Minister Attached to
the Prime Minister’s Office whom gave an honor
to preside over the ceremony on the occasion
that Den Chai Railway Station, Phrae Province
is the only railway station of the State Railway
of Thailand (SRT) in 2020 that has been selected
to be certified for the Government Easy Contact
Center. The certification will be last for 3 years
(2018 - 2021), which is showing the intention
to improve and maintain public service standards
according to GECC standards for the excellent
services which will conform to the Licensing
Facilitation Act B.E. 2558.

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วย รองผูว้ า่ การรถไฟฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับนายชยธรรม์ พรหมศร เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ นต� ำ แหน่ ง ปลั ด กระทรวงคมนาคม ทั้ ง นี้
นายชยธรรม์ พรหมศรได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกับกล่าว
เพิ่มเติมว่า “ขณะนี้มโี ครงการก่อสร้างระบบรางเป็น
จ�ำนวนมาก ขอให้ผบู้ ริหารทุกคนช่วยกันพัฒนาและ
ผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้สำ� เร็จออกมาเป็นรูปธรรม
และทางกระทรวงคมนาคมยินดีให้ความร่วมมือใน
ทุกด้าน” ณ ห้องปลัดกระทรวงคมนาคม อาคาร
กระทรวงคมนาคม เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with Deputy
Governors of the State Railway of Thailand
congratulated Mr. Chayatan Phromsorn,
Permanent Secretary, Ministry of Transport. In

6

ต.ค.
Oct
2563

2020

this regards, Mr. Chayatham Phromsorn said thank you and added that “Currently, there are
many rail construction projects and we need all executives to help develop and push the projects
to be successful. The Ministry of Transport is willing to cooperate in all aspects.” at the Office
of the Permanent Secretary, the Ministry of Transport, Ministry of Transport Building, Pom Prap
Sattru Phai District, Bangkok.
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เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ใน
โอกาสครบรอบ 34 ปี โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที
ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ และ
นายวีระศักดิ์ พงศ์อกั ษร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ ให้การต้อนรับ ณ ชัน้ 1 อาคารเนชัน่
ทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด บางนา กรุงเทพฯ

The Public Relations Center officers as
representatives of the State Railway of Thailand
congratulated Bangkok Business Newspaper
on the occasion of the 34th anniversary which
were welcomed by Mr. Marut Attkaivalvati,
Chairman of the Board of Directors of Nation
Multimedia Group Plc. and Mr. Weerasak
Pongaksorn, Executive Editor Bangkok Business
Newspaper at the 1st Floor of the Nation Tower,
Bangna - Trad Road, Bangna, Bangkok.
Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of the
Administration as a representative of the State
Railway of Thailand received 2 thermal imaging
cameras for measuring body temperature from
Mr. Chansak Chuenchom, Senior Executive Vice
President, Engineering and Infrastructure, Mr.
Uthai Mahittimahawong, Land Ownership
Manager and Ms. Suwimon Chaluaydamrong,
Project Director of Real Estate and Infrastructure
Development as representatives from PTT Public
Company Limited which is an agency that gives
priority to community, society, and quality of
life development. This is the intention for being
part of the prevention and control the spread
of the Coronavirus 2019 and adapting to the
New Normal at the Headquarters Building, State
Railway of Thailand.

นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร รองผูว้ า่ การกลุม่ อ�ำนวยการ เป็น
ผูแ้ ทน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบกล้องถ่ายภาพ
ความร้อน เพือ่ ใช้วดั อุณหภูมริ า่ งกาย (Thermoscan)
จ�ำนวน 2 เครื่อง จากนายชาญศักดิ์ ชืน่ ชม ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ
นายอุทยั มหิทธิมหาวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ
และนางสาวสุวิมล ฉลวยด�ำรง ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ
พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
ผูแ้ ทนจาก บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และ
คุณภาพชีวิต โดยร่วมแสดงเจตจ�ำนงของการเป็น
ส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนทีต่ อ้ งปรับตัวเพือ่ เข้าสู่ “ความปกติวิถใี หม่
หรือ New Normal” ณ อาคารตึกบัญชาการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร รองผูว้ ่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงิน
เข้า “กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง” เพือ่ กิจกรรม
สาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 130 ปี กรมบัญชี
กลาง โดยมี นายภูมศิ กั ดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรม
บัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชัน้ 1 อาคาร 3
กรมบั ญ ชี ก ลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of the
Administration as a representative of the State
Railway of Thailand congratulated and donated
to the Comptroller General’s Department Welfare

7

ต.ค.
Oct
2563

2020

Fund for charitable activities on the occasion of the 130th anniversary of the Comptroller General’s
Department, which was welcomed by Mr. Poomsak Aranyakasemsuk Director-General of the
Comptroller General’s Department at the Hall, 1st Floor, Building 3, the Comptroller General’s
Department, Rama 6 Road, Phayathai District, Bangkok.
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นายไชยเชษฐ แซ่จวิ รองวิศวกรใหญ่ฝา่ ยการอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคม ด้านโครงการและพัฒนา
ระบบ เป็นตัวแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี
และบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล ในโอกาส
ครบรอบ 9 ปี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) โดยมี พลเอก สุกจิ ขมะสุนทร กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม
ส�ำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
Mr. Chaichet Sae-Jew, Deputy Chief, Signalling
& Telecommunications Engineer (Development),
Signaling and Telecommunications Department
as a representative of the State Railway of
Thailand congratulated and donated for
charitable activities on the occasion of the 9th
anniversary of the National Broadcasting and

Telecommunication Commission (NBTC), which was welcomed by General Sukit Khamasundara,
Commissioner, the National Broadcasting and Telecommunication Commission at the NBTC office,
Phaholyothin Road, Soi 8, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok.

การรถไฟฯ ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล
ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการด�ำรงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพือ่ รองรับความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก
4. การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและพั ฒ นา
นวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศอนาคต
7. การเตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการทัง้ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ�ำ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มกี ารศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ
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The State Railway of Thailand publicized the
government’s performance under 12 urgent
policies.
1. Addressing the basic problems of the
people
2. Improving the welfare system and the
quality of life of the people
3. Rolling out measures to cushion impacts
from global economic volatility
4. Provision of help to farmers and development
of innovations
5. Upgrading of skills
6. Setting the groundwork for the country’s
future economy
7. Preparing Thai people for the 21st century
8. Addressing corruption in political and
bureaucratic circles
9. Tackling illegal narcotics and unrest in the
Deep South
10. Development of public services
11. Addressing drought and flooding problems
for the future
12. Educational support and public hearing for
the Constitution amendment
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นางสาวภัทรสุดา นมสาตร์ หัวหน้าส�ำนักงานยุทธศาสตร์
ธุรกิจการเดินรถ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดี และบริจาคเงินเพือ่ กิจกรรมสาธารณกุศล
และสวัสดิการต่าง ๆ ของ สนข. ในโอกาสครบรอบ 18 ปี
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยมี
นายอานนท์ เหลืองบริบรู ณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้านอ�ำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร
ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข.
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

9

ต.ค.
Oct
2563

2020

Ms. Pattarasuda Namasatr, Chief, Strategic Traffic Bureau as a representative of the State
Railway of Thailand congratulated and donated for charitable activities on the occasion of the
18th anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, which was welcomed
by Mr. Anon Luangboriboon Deputy Permanent Secretary (Administration), Ministry of Transport,
and acting for Director of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning at the Hall,
1st Floor, Office of Transport and Traffic Policy and Planning Building, Ratchathewi District,
Bangkok.

Mr. Thana Jaikla, Divisional Engineer, Bangkok
Permanent Way Maintenance Division, as a
representative of the State Railway of Thailand
congratulated and donated to the Chakri
Naruebodindra Medical Institute Scholarship
Project – Negative Pressure ICU Ramathibodi
Foundation on the occasion of the 18th
anniversary of the Department of Rural Roads,
which was welcomed by Mr. Prasak Bunthunak,
Deputy Director-General of the Department of
Rural Roads at the Office of the Department of
Rural Roads, Bang Khen District, Bangkok.

นายธนา ใจกล้า วิศวกรก�ำกับการ กองบ�ำรุงทางเขตกรุงเทพ ฝ่ายการช่างโยธา เป็นตัวแทนการรถไฟฯ ร่วมแสดง
ความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี โครงการทุนสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ – ห้องไอซียู
ความดันลบ ในโอกาสครบรอบ 18 ปี กรมทางหลวงชนบท โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท ให้การต้อนรับ ณ อาคารส�ำนักงานกรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
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11

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ลงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ และดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขบวนรถไฟบรรทุก
สินค้าคอนเทนเนอร์ที่ 852 รถจักรดีเซลเลขที่ 5102 ต้นทางแหลมฉบัง ปลายทางลาดกระบัง (ไอซีด)ี ในช่วงที่
ขบวนรถไฟผ่านสถานีคลองบางพระถึง สทล.51/1 นอกจากนี้ ยังได้สั่งการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบเหตุโดยมีนายอนันต์ โพธิน์ ิ่มแดง ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านปฏิบตั กิ าร เป็นหัวหน้าศูนย์ในการประสานงาน
เกีย่ วกับอุบตั เิ หตุในครัง้ นี้ และท�ำหน้าทีป่ ระสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษทั ประกันภัย และโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมกับก�ำชับเจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟฯ ทุกฝ่ายให้ดแู ลผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิต
อย่างเต็มที่

ต.ค.
Oct
2563

2020

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, and the executives went
to the scene of the train accident to assist and
take care of the injured from the accident and
also ordered to establish a coordination center
to help the victims. Mr. Anan Phonimdaeng,
Assistant Governor (Operations) is the head of
the center who will coordinate with relevant
agencies about this accident. The State Railway
of Thailand will take full responsibility in taking
care of the injured and the deceased.

การรถไฟฯ จัดตัง้ ศูนย์ One Stop Service (ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผูป้ ระสบ
เหตุเฉพาะกิจ) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผบู้ าดเจ็บ และญาติของผูเ้ สียชีวิต
ตลอด 24 ชั่วโมง จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุของขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า
คอนเทนเนอร์ที่ 852 จากสถานีแหลมฉบัง - ไอซีดลี าดกระบัง ชนกับรถบัส
หมายเลขทะเบียน 30 - 1476 พระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณ สทล.51/1
ป้ายหยุดรถคลองแขวงกลัน่ จ.ฉะเชิงเทรา
The State Railway of Thailand established a One Stop Service Center
(Special Coordinating Center for Accident Assistance) to facilitate the
injured and relatives of the deceased from the train accident for 24
hours a day.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธปู เทียนแพ ถวายราชสักการะเบือ้ งหน้าหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พร้อมทัง้ เป็นประธานในพิธีทำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูป เพือ่
อุทศิ ถวายแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยมีผบู้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธี
ณ บริเวณตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
The State Railway of Thailand organized the activity to commemorate
the Memorial Day of the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
the Great and Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand presided over the opening of cone of flowers, incense and
candles ceremony to pay respect in front of the royal portrait as well
as presiding over the merit-making ceremony to offer food to 19
monks to dedicate to the late King Bhumibol Adulyadej the Great,
and in remembrance of His Majesty the King’s kindness towards the
people and the State Railway of Thailand. The executives, Railway
Staff, and the public attended the ceremony at the Headquarters
Building, State Railway of Thailand.

การรถไฟฯ เดินทางร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ผูเ้ สียชีวิตจากอุบตั เิ หตุรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์เฉี่ยวชน
รถบัสโดยสาร ณ วัดด่านส�ำโรง วัดบางบ่อ และวัดบางโปรง จ.สมุทรปราการ พร้อมกันนี้ยงั มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
การรถไฟฯ ในต่างจังหวัด เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ผูเ้ สียชีวิตในวัดต่าง ๆ อีก 7 แห่ง เพือ่ แสดงความเคารพ
และร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ ต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยนายพีระเดช หนูขวัญ รองผู้ว่าการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจ
การเดินรถ นายศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่
ธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน นายอนันต์
โพธิ์นิ่มแดง ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหาร

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand together with Mr. Peeradech
Nookwun, Deputy Governor of Strategy, Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic
Business Cluster, Mr. Siriphong Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock,
Mr. Anan Phonimdaeng, Assistant Governor (Operations), and the executives attended the funeral
ceremony of the deceased from a freight train crashed a passenger bus at Dan Samrong Temple,
Bang Bo Temple, and Bang Prong Temple. Samut Prakan Province and, at the same time, the
Governor also assigned Railway Staff in the provinces to attend the funeral ceremony of the
deceased in seven different temples to pay their respects and to express the deepest condolences
over the incident.
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Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of
Traffic Business Cluster, and the executives
joined the wreath-laying ceremony and paid
respect in front of the statue on the occasion
of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej the Great. Then stood still for 89
seconds and planted trees in remembrance of
His Majesty the King who had performed great
royal duties for the nation and the people. The
King dedicated his life for the sake of well-being,
good quality of life for the people, and the
sustainable development of the nation.
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยนายนิรุฒ มณีพันธ์
ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร
รองผูว้ า่ การกลุม่ อ�ำนวยการ นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การ
กลุม่ ธุรกิจการเดินรถ พร้อมผูบ้ ริหาร เข้าร่วมพิธีวาง
พวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมรูปทรงงาน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทัง้ นี้ได้มกี ารยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และ
ปลูกต้นไม้ถวาย เพือ่ ร่วมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทีไ่ ด้ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชน และทรง
ตัง้ มัน่ ในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทจี่ ะทรงอุทศิ ทุม่ เท
ก�ำลังพระวรกาย ในการบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพือ่ ความอยูด่ กี นิ ดี คุณภาพชีวิตทีด่ ใี ห้แก่
อาณาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
ของประเทศชาติ
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with Mr. Awirut
Thongnest, Deputy Governor of the Administration,

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร ร่วมท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ผูเ้ สียชีวิตจากอุบตั เิ หตุ
บริเวณทีห่ ยุดรถคลองแขวงกลัน่ ณ วัดบางปลานัก ต�ำบลหนามแดง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อจากนัน้ ได้เข้าเยีย่ มผูป้ ว่ ยจากอุบตั เิ หตุ
ดั ง กล่ า ว ที่ พั ก รั ก ษาตั ว อยู ่ ที่ โ รงพยาบาลพุ ท ธโสธร และ
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และผูว้ า่ การรถไฟฯ ยังได้
มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวให้กับญาติผู้ป่วยในเบื้องต้น และให้
เจ้าหน้าทีจ่ ดั น�ำ้ ดืม่ มอบให้กบั โรงพยาบาล รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิ่น
ที่ท�ำงานอ�ำนวยความสะดวกด้านอุบัติเหตุกับญาติผู้ที่เกิดเหตุ
ตามจุดต่าง ๆ อีกด้วย
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand together with the executives have joined in the
making merit event for the deceased from the train
accident. After that they went to Phutthasothon Hospital
and Ban Pho Hospital, Chachoengsao Province to visit
the injured. The Governor of the State Railway of Thailand
also gave his personal assistance to the relatives of the
injured.
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นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ นางลัดดา ละออกุล ผูอ้ ำ� นวย
การฝ่ายการเงินและการบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกบั นายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ
กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic Business Cluster,
Mrs. Ladda Laorkul, Director, Finance and Accounting Department,
and the Public Relations Center officers as representatives of the State
Railway of Thailand congratulated Mr. Arkhom Termpittayapaisith,
Minister of Finance at the Ministry of Finance, Rama 6 Road, Phayathai
District.
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development” to pass on his knowledge and experience in management during the COVID-19
pandemic for the participants of the Public Law Certificate Training Program, Class 49. This project
aims to increase theoretical and practical knowledge related to public law, public administration,
and the official procedure duties for legal officers and administrative officers of government
agencies and state enterprises at Jid Setthabutr Room (LT.1), Faculty of Law, Thammasat University,
Tha Prachan.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในงานเสวนาพิเศษหัวข้อ
“Covid-19 จุดเปลีย่ นการพัฒนาประเทศไทย” เพือ่
ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ในการบริหารงานใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้
แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน รุ ่ น ที่ 49 ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เพิ่มพูนความรูใ้ นทางทฤษฎีและในภาค
ปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายมหาชน การบริหารรัฐกิจ
และกระบวนการปฏิบตั ริ าชการ ให้แก่นิตกิ ร เจ้าหน้าที่
บริหารของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ
ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, was invited to be a special
guest speaker in a special seminar on the topic
“Covid-19, the turning point for Thailand’s
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เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิธรรมรักษ์
แห่งวัดพระบาทน�ำ้ พุ” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมี นางเสาวรีย์
อัมภสุวรรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์
พญาไท กรุงเทพฯ
The Public Relations Center officers as representatives of the State Railway of Thailand congratulated
and donated to “Thammarak Foundation of Phrabatnampu Temple” on the occasion of the 59th
anniversary of the establishment of the Institute of Public Relations, which were welcomed by
Ms. Saowaree Amphasuwan, Director of the Institute of Public Relations at the Institute of Public
Relations Soi Aree, Phayathai, Bangkok.

เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วม
แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 25 ปี
โดยมี นางบุญช่วย ค้ายาดี หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ ให้การ
ต้อนรับ ณ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ถนนเกษมราษฎร์
คลองเตย กรุงเทพฯ
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The Public Relations Center officers as
representatives of the State Railway of Thailand
congratulated Thai Post Newspaper on the
occasion of 25th anniversary which were
welcomed by Mrs. Boonchuay Khayadee, Head
of Economic News at the Thai Post Newspaper,
Kasemrad Road, Klongtoey, Bangkok.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2563 โดยมีคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจ�ำนวนมาก
มียอดจ�ำนวนเงินผู้มีจิตศรัทธาและถวายอนุโมทนาในพิธีถวายผ้ากฐินครั้งนี้แก่
ทางวัด จ�ำนวน 1,681,576 บาท ทัง้ นี้ การรถไฟฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นจ�ำนวนเงิน
20,000 บาท ณ วัดบุปผาราม (ธ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand presided
over the offering ceremony of the Royal Kathin Robe for the year 2020.
The executives, Railway Staff, and the public participated in the offering
ceremony. The Royal Kathin Robe this year totaled 1,681,576 baht in
donation. In this regard, the State Railway of Thailand gave scholarships
to Ban Somdet Chao Phraya University and Thonburi Rajabhat University
in the amount of 20,000 baht at Buppharam Temple (Th), Wat Kanlaya
Subdistrict, Thon Buri District, Bangkok.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริห าร ร่ ว มวางพวงมาลาเพื่ อ
แสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 5 บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และเป็นประธาน
ในพิธีสกั การะอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง ณ สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with the executives
joined in the wreath-laying ceremony to show
loyalty and in remembrance of His Majesty on
the occasion of the Memorial Day of the death
of King Chulalongkorn, Rama V, at the Equestrian
statue of Chulalongkorn the Great and presided
over the memorial service for the first royal
train at Bangkok Station (Hua Lamphong).
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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน�้ำ
พิเศษน�ำเทีย่ ว เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา – กรุงเทพ
โดยใช้รถจักรไอน�ำ้ แบบแปซิฟกิ หมายเลข 824 และ
850 รุน่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาท�ำขบวนลากจูง
ในครัง้ นี้ ซึง่ เป็นรถจักรไอน�ำ้ ทีผ่ ลิตโดยบริษทั นิปปอน
ชาร์เรียว โดยปัจจุบนั ได้รบั การเก็บรักษาและซ่อมบ�ำรุง
อยูท่ โี่ รงรถจักรธนบุรี

การรถไฟฯ ได้รว่ มกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมทิ ศั น์ทำ� ความ
สะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 23
ตุลาคม 2563 โดยคณะจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมท�ำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย
รื้อถอนเศษวัชพืชบริเวณสองข้างทางรถไฟ ตัง้ แต่สถานีสามเสนจนถึงแยกประดิพทั ธ์ ให้มคี วามสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ผูท้ รงพระราชทานกิจการรถไฟขึน้ ในประเทศไทย อีกทัง้ เป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการหวงแหน ดูแลรักษาพืน้ ทีบ่ ริเวณเส้นทางรถไฟ ซึง่ เป็นสาธารณะสมบัตขิ องชาติ
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On the occasion of Memorial Day of King
Chulalongkorn, Rama V, the State Railway of
Thailand organized a ceremony to release a
special steam locomotive tour Bangkok Ayutthaya - Bangkok route using Pacific steam
locomotives No. 824 and 850 after World War
2 model to haul the train. The steam locomotives
were produced by Nippon Charryo and are
currently being kept and maintained at the
Thonburi Locomotive Depot.
The State Railway of Thailand together with the
Department of Civil Affairs and the Royal Thai
Army, organized volunteer activities to improve
the landscape by cleaning the railway line and
surrounding area on the occasion of the Memorial
Day of His Majesty King Chulalongkorn on 23rd
October 2020. The 904 Volunteers, the State
Railway of Thailand joined in to clean up the
garbage collection and demolish weed debris
on both sides of the railway line from Samsen
Station to Pradipat Intersection to be clean and
tidy to show loyalty and in remembrance of His
Majesty King Chulalongkorn, Rama V who
granted the railway organization in Thailand.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบ
ไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทัง้ จัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึก
อบรมบุคลากร (สัญญา ๒.๓) ของโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร
– หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร –
นครราชสีมา) ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
บริษทั ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โดย Mr. Gao
Feng (เกา เฟิง) ซึง่ เป็นกิจการค้าร่วมกับ บริษทั ไชน่า
เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน่ โดย Mr. Ma Shengshuang
(หม่า เซิ่งซวง) (THE CONSORTIUM OF CHINA
RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. AND
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION) โดย
มี นายอนุทิ น ชาญวีร กุ ล รองนายกรั ฐ มนตรีแ ละ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์
สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง

การคลัง ผูแ้ ทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูบ้ ริหาร บริษทั
ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (CHINA RAILWAY
INTERNATIONAL CO., LTD.) ผูบ้ ริหาร บริษทั ไชน่า
เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชั่น (CHINA RAILWAY
DESIGN CORPORATION) แขกผู้มีเกียรติ และ
สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญา
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจของจีน
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท�ำเนียบรัฐบาล
General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister
presided over the signing ceremony for the rail
system electrical and mechanical systems
contract including trains procurement and
training course (Contract 2.3) of the cooperation
project between the Government of the Kingdom
of Thailand and the Government of the People’s
Republic of China to develop a high-speed rail
system to connect the region between Bangkok
- Nong Khai (Phase 1, Bangkok – Nakhon
Ratchasima) between the State Railway of
Thailand by Mr. Niruj Maneepun, Governor of
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the State Railway of Thailand and China Railway
International Company by Mr. Gao Feng (Gao
Feng), which is a joint venture with China
Railway Company, Design Corporation by Mr.
Ma Shengshuang (THE CONSORTIUM OF CHINA
RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. AND CHINA
RAILWAY DESIGN CORPORATION). Mr. Anutin
Charnvirakul, Deputy Prime Minister and Minister
of Public Health, General Anupong Paochinda,
Minister of Interior, Mr. Saksayam Chidchob,
Minister of Transport, Mr. Arkhom Termpittayapaisith,
Minister of Finance, and Representatives of the
People’s Republic of China Executives of CHINA
RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD, Executives
of China Railway Design Corporation (CHINA
RAILWAY DESIGN CORPORATION), Honored
guests, and the media witnessed the signing
of the contract between the State Railway of
Thailand and China’s state-owned enterprises
at Phakdi Bordin Building, Government House.
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รายการออนไลน์ GM Talk จาก GM Live หนึ่งในสือ่
ดิจทิ ลั ของ GM Group ผูผ้ ลิตสือ่ ชัน้ น�ำของประเทศไทย
เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การ
รถไฟแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ GM Live : GM Talk

ซีรี่ย์ #Next Chapter Thailand : รถไฟไทยในมิติ
นักบริหารมืออาชีพ เพือ่ บอกเล่าทิศทางการขับเคลือ่ น
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หนึ่งในองค์กรทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ดุ ของประเทศไทย กับการท�ำงานภายใต้การบริหาร
ของคนหนุม่ รุน่ ใหม่
GM Talk online program from GM Live, one of
the digital media of GM Group, Thailand’s
leading media producer published an interview
of Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand on the topic of GM Live:
GM Talk Series #Next Chapter Thailand: Thai
Railways in the dimension of professional

executives to deliver the driving direction of
the State Railway of Thailand, one of the oldest
organizations in Thailand, with the work under
new generation management.

3
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษน�ำเทีย่ ว พานัง่ รถไฟลอยน�ำ้ ต้อนรับฤดูกาลท่องเทีย่ ว เส้นทาง
กรุงเทพ - เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินทางไปสัมผัสเส้นทางท่องเทีย่ วรถไฟ
ลอยน�ำ้ หนึ่งเดียวของเมืองไทย ท่ามกลางบรรยากาศทีโ่ อบล้อมด้วยผืนน�ำ้ และผืนป่าเขียวชอุม่ สองข้างทาง ในวัน
เสาร์ - อาทิตย์ โดยเปิดให้บริการในวันที่ 14, 15, 21, 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 6, 12, 13, 19,
20 ธันวาคม 2563 และวันที่ 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 มกราคม 2564 รวมจ�ำนวน 19 วัน พร้อมกันนี้
การรถไฟฯ ยังให้บริการตูโ้ ดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทางเป็นหมูค่ ณะ
โดยสามารถเช่าพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถน�ำเทีย่ วดังกล่าวได้เช่นกัน
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The State Railway of Thailand provided a special
one-day trip tour so call a floating train for the
tourist season between Bangkok - Pa Sak Jolasid
Dam – Bangkok. The tourists can experience
the only floating train route in Thailand in the
midst of an atmosphere surrounded by water
and lush forests on both sides of the railway
line on Saturday - Sunday, on 14, 15, 21, 22,
28, 29 November 2020, on 6, 12, 13, 19, 20
December 2020, and 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30,
31 January 2021 totaled 19 days. At the same
time, the State Railway of Thailand also provided
special carriages to rent for tourists who want
to travel in groups.
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การรถไฟฯ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมท่องเทีย่ วภายใต้โครงการ “ดืม่ นม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ”
ณ ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อ.ส.ค. อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แบบไปเช้า - เย็นกลับ จัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครัง้ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2563 - กันยายน 2564
The State Railway of Thailand and Dairy Farming Organization of Thailand jointly organized tourism activities under the project “Drinking Milk,
Visiting Farms, Following Father’s Footsteps” at Thai-Denmark Dairy Farms, DPO, Muak Lek District, Saraburi. This is a one-day tour trip that
provides twice a month from October 2020 - September 2021.
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ได้รว่ มพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ด้านบูรณาการข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ซึง่ ถือเป็น
ก้าวส�ำคัญในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการ
ของทัง้ 2 หน่วยงาน ท�ำให้เกิดประโยชน์และสามารถน�ำ
ข้อมูลของแผนทีม่ าสนับสนุนภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
มากยิ่งขึน้ ซึง่ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจะสนับสนุน
และบริการข้อมูลเขตทีด่ นิ ของการรถไฟฯ ข้อมูลอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างในเขตทีด่ นิ ของการรถไฟฯ และข้อมูล
แผนงาน โครงการพัฒนาระบบรางในอนาคตทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของการรถไฟฯ ขณะทีก่ รมโยธาธิการ
และผังเมืองจะสนับสนุนข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด และ
ข้อมูลผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน โดยการลงนามในครัง้ นี้
มีคณะผูบ้ ริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านส�ำรวจและแผนที่ รักษาราชการแทนผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักวิศวกรรมการผังเมือง ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องปฏิบตั กิ าร ชัน้ 3 ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

13
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and Mr. Pornpoth Penpas,
Director-General of the Department of Public
Works and Town & Country Planning attended
the signing ceremony of a Memorandum of
Understanding (MOU) on the integration of
geographic information. This is considered to
be an important step in integrating the
governmental performance of both agencies,
resulting in benefits and being able to bring
the map data and to support the mission of
each agency effectively to be more accurate
and completely. The State Railway of Thailand
will support and provide information on the
railway’s land area, buildings and structures in
the railway’s land area data, and planning
projects for the development of rail systems in
the further. The Department of Public Works
and Town & Country Planning will provide
provincial city planning information and city/
community planning information. In this regard,
there are the executives from both organizations
witnessed the ceremony at the Laboratory, 3rd
Floor, Headquarters Building, State Railway of
Thailand.
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ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมายนายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจ
การเดินรถ เป็นผูแ้ ทนเข้าร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่
ขับเคลือ่ นแผนงานวิจยั เกีย่ วกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตามโครงการวิจยั เรื่อง “บนเส้นทางล้านนาเรอแนสซอง : การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางประวัตศิ าสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุม่ จังหวัดล้านนา
ตอนบน” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ซึ่งการลงนามดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นแผนงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วรถไฟและ
ย่านเมืองเก่าเชิงสร้างสรรค์ โดยมีสาระส�ำคัญ คือ
1. การอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้แผนงานวิจัยได้ใช้สรรพก�ำลังและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพือ่ ด�ำเนินการวิจยั ในพืน้ ที่
2. การให้ความช่วยเหลือในด้านกลไกการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของแผนงานวิจยั ในพืน้ ที่
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจยั สูส่ งั คมและชุมชน
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Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic Business Cluster,
as a representative of the State Railway of Thailand attended the
signing ceremony of a Memorandum of Understanding on driving
research plans to increase the country’s competitiveness. According
to the research project entitled “On the Lanna Renaissance Road:
Development of Creative Tourism on the historical railway line and the
commercial district of the upper Lanna provinces.”. Mr. Vorayut
Nawarat, Governor of Lamphun Province, Director of Lampang Rajabhat
University, along with network partners witnessed. The MOU aims to
jointly drive research plans for the development of creative rail tourism
and the old town. The important points are:
1. Facilitating and supporting research plans to use the forces and
resources of various agencies to conduct research in the area.
2. Assistance the public relations mechanism of the agency to support
the implementation of research plans in the area.
3. Technology transfer from research to society and community.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดทดลองให้บริการ
จ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร และส�ำรองทีน่ งั่ รูปแบบใหม่ ในระบบ
D-Ticket ผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกและให้เกิดความรวดเร็ว รองรับผู้ใช้บริการ
ในยุคดิจทิ ลั ซึง่ ผูโ้ ดยสารทีป่ ระสงค์เดินทางสามารถ
ติดต่อซื้อตั๋วและส�ำรองที่นั่งรูปแบบใหม่ด้วยระบบ
D-Ticket ได้ดว้ ยตนเอง (ล่วงหน้าสูงสุด 30 วัน) โดย
จะเปิดให้บริการจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.
railway.co.th ทัง้ นี้ ผูโ้ ดยสารจะต้องด�ำเนินการลง
ทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้ในงานระบบ
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The State Railway of Thailand (SRT) launched
a trial ticket sales service and new ticket
reservation system so call D-Ticket system
through online channels to help facilitate and
be speedy for the users in the digital era.
Passengers who want to travel by train can
buy tickets and reserve via the D-Ticket system
by themselves (up to 30 days in advance) at
the website www.railway.co.th. However,
passengers need to register for membership
before using the system.
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจ
ซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น เป็นตัวแทนการรถไฟฯ
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ รางวัลองค์กรขับเคลือ่ นงาน
ส้วมสาธารณะไทย โดยมี นายสาธิต ปิตเุ ตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผูม้ อบ ในงานรณรงค์
วันส้วมโลก ประจ�ำปี 2563 “ส้วมสาธารณะวิถใี หม่
เพือ่ ทุกคน The New Normal Public for All” ณ
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Asst. Prof. Dr. Siriphong Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive Rolling Stock as a
representative of the State Railway of Thailand received honor trophy for the organization that
drives public toilets in Thailand, which was presented by Mr. Satit Pitutecha, Deputy Minister of
Public Health, at the World Toilet Day Campaign for the year 2020 “The New Normal Public
Toilets for All” at ICONSIAM shopping center, Khlong San District, Bangkok.
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นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตัง้ บริษทั เดินรถ บริษทั ซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน (ทางและ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณโทรคมนาคม) และบริษทั ซ่อมบ�ำรุงรางและล้อเลือ่ นการรถไฟแห่งประเทศไทย ในหัวข้อปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินกิจการรถไฟ เพือ่ รวบรวมข้อมูลความเห็นเกีย่ วกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมทัง้
แนวทางทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำมาใช้ประกอบการศึกษาจัดตัง้ บริษทั ลูกของการรถไฟฯ ในการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ของการรถไฟฯ โดยมี นายพินิจ พัวพันธ์ คณะกรรมการรถไฟฯ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ พร้อมด้วย
ผูบ้ ริหาร พนักงานการรถไฟฯ บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนากว่า
100 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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Mr. Chirute Visalachitra, Chairman, Board of
Commissioners, the State Railway of Thailand
presided over the opening of a brainstorming
meeting for the feasibility study on establishing
an operating company, an infrastructure maintenance
company (track and telecommunication and
signaling), and a track and rolling stock
maintenance company of the State Railway of
Thailand on the topic of problems and obstacles
in operating the railway. This is for collecting
opinions on problems, obstacles, and
suggestions. All the collecting information will
be used in the study of the establishment of a
subsidiary company of the State Railway of
Thailand in solving the problems of the operation
of the railway. Mr. Pinit Puaphan, Commissioner,
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with the executives
totaled more than 100 people attended the
seminar at Centara Grand, Central Plaza Ladprao,
Bangkok.
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รับฟังบรรยายการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง บริเวณจุดตัดทางรถไฟ บริเวณบ้านนาดี
ทีว่ า่ การอ�ำเภอสีคิ้ว พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง อ.สูงเนิน พืน้ ทีก่ ารก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
เส้นทางรถไฟ ณ บริเวณแนวเส้นทางการก่อสร้าง
อ.ปากช่ อ ง และโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ช่ ว ง
กรุงเทพฯ - นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา หนองคาย (กลางดง-ปางอโศก) โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง
ประจ�ำจังหวัด สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด ผู ้ แ ทนกรมชลประทาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางรางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วม

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้
การต้อนรับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม พร้อมเดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานการ
ด�ำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร
- นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา - หนองคาย และ Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway
โครงการรถไฟทางคู่ ทีส่ ำ� นักงานสนามโครงการรถไฟ of Thailand welcomed Mr. Sophon Saram,
ความเร็วสูงไทย-จีน จังหวัดนครราชสีมา รวมทัง้ ได้รว่ ม Chairman of the Committee on Transportation
นายศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการ
ซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Rail Asia 2020 ซึง่ เป็นงานแสดง
สินค้าและการประชุมสัมมนา รวมทัง้ การเจรจาธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมระบบราง โดยมีนายพิศกั ดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเปิดงาน
ณ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
ซึ่งงานดังกล่าว เป็นการน�ำเทคโนโลยีมาจัดแสดง
พร้อมแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
ระบบขนส่งทางรางระหว่างผูป้ ระกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทัง้ จากในประเทศ ต่างประเทศ
เพือ่ รองรับการเติบโตทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
Mr. Siriphong Preutthipan, Deputy Governor of
Locomotive and Rolling Stock as a representative
of the State Railway of Thailand attended the
opening ceremony of Rail Asia 2020 which is
a trade show and symposium, as well as business
talks in the rail industry. Mr. Pisak Jitviriyavasin,
Deputy Permanent Secretary, Ministry of
Transport presided over the opening ceremony

25

and jointly travelled with the Transport
Commission, House of Representatives for the
technical visit of the high-speed rail project
Bangkok - Nakhon Ratchasima Section and
Nakhon Ratchasima - Nong Khai Section at the
field office, Nakhon Ratchasima Province as
well as attending a lecture on solving the
problems of the high-speed rail project at the
level crossing at Ban Nadi, Sikhio District. The
senior executives in the province, member of
the House of Representatives, the representatives
from the Royal Irrigation Department, Department
of Highways, Department of Rural Roads, Department
of Rail Transport, and Local Administrative
Organizations (Local Administration) participated.
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at the Airport Rail Link Makkasan Station. It’s
a showcase of technology and exchange
knowledge and experience related to rail
transport systems between operators,
government agencies, and the private sector
from the country and abroad, to support the
growth in the future.
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นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมและลง
นามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่าง
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าคช่วงกรุงเทพมหานคร
- หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา) จ�ำนวน 5 สัญญา ระหว่างการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย โดยนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และบริษทั คูส่ ญ
ั ญา ได้แก่ สัญญา 3-2
นายพลพัฒ กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั
เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จ�ำกัด (มหาชน), สัญญา 3-3
นายสุทธิพนั ธ์ โกศัยพลกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จ�ำกัด, สัญญา 3-4
นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน),
สัญญา 3-5 นายอรรถสิทธิ์ ด�ำรงรัตน์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั กิจการร่วมค้า เอสพีทเี ค จ�ำกัด
และ สัญญา 4-7 นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสขุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ซีวิลเอนจีเนียริง จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมีแขกผูม้ เี กียรติ และสือ่ มวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม
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Mr. Chayatham Phromsorn, Permanent Secretary, Ministry of Transport presided over the signing
ceremony of the Memorandum of Understanding and the signing of the construction contract for
the cooperation project between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government
of the People’s Republic of China to develop a high-speed rail system to connect the region
between Bangkok - Nong Khai (Phase 1, Bangkok - Nakhon Ratchasima section) totaled 5
contracts between the State Railway of Thailand by Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, and contract parties such as Contract 3-2 Mr. Polpat Karnasuta, Chief
Executive Officer, Nawarat Patanakarn Public Company Limited, Contract 3-3 Mr. Suthipan
Kosaiphonkul, Managing Director Thai Engineering and Industry Company Limited, Contract 3-4,
Mr. Sumet Suratsophon, Senior Executive Vice President, Italian-Thai Development Public Company
Limited, Contract 3-5, Mr. Atthasit Damrongrat, Chief Executive Officer, SPTK Joint Venture
Company Limited, and Contract 4-7, Mr. Piyadit Asavasirisuk, Chief Executive Officer, Civil
Engineering Public Company Limited with honored guests and the media to witness the ceremony
at the meeting room, Ministry of Transport.
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นายโอภาส ติรมาศเสถียร หัวหน้าผูต้ รวจการรถไฟ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินสนับสนุน “กองทุนสวัสดิการกรม
ท่าอากาศยาน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี กรมท่าอากาศยาน
โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดี ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิบดี
กรมท่าอากาศยาน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมท่า
อากาศยาน ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ

Mr. Aophat Tiramatsathiar, Chief, Inspector Governor, as a representative of the
State Railway of Thailand congratulated and donated to “Department of Airport
Welfare Fund” on the occasion of the 87th anniversary of the Department of Airports,
which was welcomed by Mr. Somkiat Manesathit, Deputy Director-General and acting
for the Director-General of the Department of Airports and Management at Department
of Airports, Rama IV Road, Sathorn District, Bangkok.
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นายธนา ใจกล้า วิศวกรก�ำกับการกองบ�ำรุงทางเขตกรุงเทพ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี
และมอบเงินสนับสนุน “กองทุนเพือ่ การกุศล สังคม และสมาชิกสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 48 ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีนายด�ำเกิง
ปานข�ำ รองผูว้ า่ การฝ่ายปฏิบตั กิ าร และคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 2 การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ
Mr. Thana Jaikla, Divisional Engineer, Bangkok Permanent Way Maintenance Division,
as a representative of the State Railway of Thailand congratulated and donated to
Foundation for Charity, Society and Members of the Expressway Authority of Thailand
Employees Club Association on the occasion of the 48th anniversary of the Expressway
Authority of Thailand which was welcomed by Mr. Damkerng Pankham, Deputy
Governor for Operations and management at Building 2, Expressway Authority of
Thailand, Head Office, Phahonyothin Road, Bangkok.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงให้แก่
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุน่ ที่ 62 ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขา
วิชาการช่างโยธา สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จ�ำนวน
ทัง้ สิ้น 152 คน มอบนโยบายให้เตรียมความพร้อมที่
จะเข้าปฏิบตั งิ านเป็นพนักงานของการรถไฟฯ โดยขอ
ให้นำ� ความรูค้ วามสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ าน รักษาความภาคภูมใิ จ ตระหนักในคุณค่า
ความส�ำคัญของอาชีพ และองค์กร ขอให้ทกุ คนทุม่ เท
แรงกายแรงใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถเพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชนและประเทศ
ชาติเป็นส�ำคัญ ณ อาคารสัมมนา ส�ำนักงานศูนย์ฝกึ
อบรมการรถไฟ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand presided over the Diploma
Awarding Ceremony for railway technical
students, class 62 who graduated for the
academic year 2019 in the field of Mechanical
Engineering, Civil Engineering, and Transportation
Management totaled 152 students. He delivered
policy to students to prepare themselves well
for being employees of the State Railway of
Thailand at the seminar building, Training Center
(State Railway of Thailand).
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานในพิธีทำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 19 รูป
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
2563 เพือ่ อุทศิ ถวายและแสดงความจงรักภักดี และ
ร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย โดยมีผบู้ ริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ
ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

4

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand presided over the meritmaking ceremony for 19 monks on the occasion
of Memorial Day of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej the Great, National Day, and Father’s
Day on 5th December 2020 to dedicate and
show loyalty and in remembrance of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej the Great. The
executives, Railway staff, and the public
participated in the ceremony at the Headquarters
Building, State Railway of Thailand.

ธ.ค.
Dec
2563

2020

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถอ�ำนวยความ
สะดวกให้บริการฟรีใน 4 เส้นทาง ได้แก่ สายตะวันออก
สายใต้ สายเหนือ และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย รวม
ทัง้ สิ้น 8 ขบวน ส�ำหรับประชาชนทีจ่ ะเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมของรัฐบาลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้า
กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ท�ำเนียบองคมนตรี
สวนสราญรมย์ ถึง มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1 - 6
ธันวาคม 2563

The State Railway of Thailand provided trains
for free in 4 routes, such as the eastern line,
the southern line, the northern line, and the
Wongwian Yai – Mahachai line, totaled 8 trains
to serve people who want to participate
government activity on the occasion of Memorial
Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
the Great, National Day, and Father’s Day, on
5th December 2020, at the front of the Ministry
of Defense, Sanam Chai Road, Privy Council’s
House, Suan Saranrom to Museum Siam, during
1st – 6th December 2020.
356
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จดั
กิจกรรมท�ำความดี บิ๊กคลีนนิ่ง ท�ำความสะอาดและปรับปรุงภูมทิ ศั น์สถานีรถไฟทัว่
ประเทศจ�ำนวน 445 สถานีให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการรถไฟฯ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีปล่อยขบวนรถจักร
ไอน�้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายประวัติศาสตร์
“กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ” เพือ่ น�ำผูโ้ ดยสาร
เยีย่ มชมเส้นทาง และแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในจังหวัด
และกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ อย่างยัง่ ยืน

2563

2020

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed
that the State Railway of Thailand organized a big cleaning activity to
clean and improve the landscape of 445 railway stations across the
country to be clean, beautiful and tidy. This was caused by the cooperation
of the Executives, Railway Staff to honor and in remembrance of His
Majesty the King on the occasion of Memorial Day of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej the Great, National Day, and Father’s Day, on 5th
December 2020.

The State Railway of Thailand organized the
release ceremony of the steam locomotive in
honor of His Majesty the King in historical route
“Bangkok – Chachoengsao – Bangkok to take
passengers to visit the route and important
tourist attractions in Chachoengsao Province.
This will help promote tourism within the
province and distribute income to local
communities sustainably.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีเทคอนกรีตฐานเสา
ตอม่อสะพาน (Pylon) ของสะพานรถไฟข้ามแม่นำ�้ แม่
กลองซึง่ เป็นสะพานทีส่ าํ คัญในโครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน สัญญาที่ 1 โดยมี
นายวิสาห์ พูลศิริรตั น์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี
นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการ
พิเศษและก่อสร้าง เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมเป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหาร
และต�ำรวจในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานที่
ก่อสร้างเสาตอม่อสะพานฝัง่ ค่ายภาณุรงั สี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
รัฐมนตรี และคณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมพร้อม
ด้วยสือ่ มวลชน เยีย่ มชมสถานีกลางบางซือ่ พร้อมรับฟัง
แผนการพัฒนาทีด่ นิ บริเวณรอบสถานีกลางบางซือ่ และ
ทดลองเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลาง
บางซือ่ - สถานีรงั สิต โดยมี นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและน�ำ
เยีย่ มชมโครงการฯ ณ สถานีกลางบางซือ่ ในโอกาส
เดียวกันนายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้รบั การต้อนรับ
จากนายชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี
โดยร่วมรับฟังแผนต่อขยายสายสีแดง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ปทุมธานี ในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึง่ คาดว่าสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2565

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister
together with the Cabinet and the executive
committee of the Ministry of Transport, along
with the media visited Bang Sue Grand Station
to listen to the land development plan around
Bang Sue Grand Station and the trial run plan
of the red line commuter train between Bang
Sue Grand Station - Rangsit Station. Mr.
Saksayam Chidchob, Minister of Transport and
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand welcomed and led the group
to visit Bang Sue Grand Station. On the same
occasion, the Prime Minister and his delegation
were also welcomed by Mr. Chaiwat Chuenkosoom,
Governor of Pathum Thani Province and listened
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The State Railway of Thailand organized a
concrete pouring for the base of the bridge pier
ceremony (Pylon) of the Mae Klong Railway
Bridge, which is an important bridge in the
construction of the double-track project, Nakhon
Pathom – Hua Hin, Contract 1. Mr. Wisa Poolsirirat,
Deputy Governor of Ratchaburi Province and
Mr. Suronadech Thupawirot, Chief, Special
Projects and Construction Engineer Department
as a representative of the Railway are co-chaired
for the opening ceremony. The government
agencies, soldiers, and police participated in
the event at the construction site of the bridge
pier, Phanurangsi camp.

to the red line extension plan in Pathum Thani
Province for the dark red line commuter rail
project Rangsit - Thammasat University, Rangsit
Campus, which is expected to begin construction
in the year 2022.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดใช้สถานีรงั สิต
แห่งใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
และยกเลิกสถานีรังสิตเดิมเป็นการถาวร หลังจาก
ได้ท�ำการก่อสร้างทางรถไฟในโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซือ่ - รังสิต ช่วงดังกล่าว
แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยสถานีแห่งใหม่จะอยูห่ า่ งออกไป
ทางด้านทิศเหนือจากสถานีเดิมประมาณ 300 เมตร

The State Railway of Thailand announced to
open a new Rangsit station from 17th December
2020 onwards and the former Rangsit station
will be permanently closed after the construction
of the track in the Red Line commuter railway
project, Bang Sue - Rangsit section, has been
completed. The new station is approximately
300 meters north from the original station.

18

การรถไฟฯ รับช�ำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ศนู ย์การค้าบริเวณ
สามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจ�ำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19
ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2564 โดยนายเอก สิทธิเวคิน
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้แทนการรถไฟฯ รับมอบการรับช�ำระค่า
ตอบแทนการใช้ประโยชน์ จากบริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒ
ั นา
จ�ำกัด เป็นเงิน 1,165 ล้านบาท ส่งผลให้ปจั จุบนั การรถไฟฯ ได้
รับค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2563
รวมแล้วทัง้ สิ้น 10,932,765,000 บาท ณ ห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ 3
ตึกบัญชาการรถไฟ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ธ.ค.
Dec
2563

2020

The State Railway of Thailand received the leasing free
of shopping centers in the Phahon Yothin Triangle area
for the year 2020 between 19th December 2020 – 18th
December 2021. Mr. Ek Sittivaekin, Deputy Governor
of Property Management Business Cluster as a
representative of the State Railway of Thailand received
the leasing fee from Central Inter Pattana Company
Limited in the total amount of 1,165 million baht. As
a result, the State Railway of Thailand received the
leasing fee between the years 2008 - 2020, totally
10,932,765,000 baht at the meeting room, 3rd Floor,
Headquartesr Building, Pathumwan District, Bangkok.
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นายประสิทธิ์ ถาวร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมกิจกรรม “นัง่ รถไฟไปเขือ่ นป่าสัก
ชลสิทธิ์ สร้างชีวิตหลังโควิดให้สดใส” ปีที่ 3 ของมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ ออล โดยการรถไฟฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์
ตัว๋ โดยสารน�ำน้อง ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาทางสายตา ทางการได้ยนิ ทางการเคลือ่ นไหว สติปญ
ั ญา พร้อมทัง้ ผูด้ แู ล ได้มี
โอกาสนัง่ รถไฟเส้นทางกรุงเทพ - เขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ติ อาสาของการรถไฟฯ ได้รว่ มเป็น
ส่วนหนึ่งในการดูแล ให้คำ� แนะน�ำข้อควรปฏิบตั ใิ นการเดินทาง การขึน้ -ลงขบวนรถไฟ เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย
พร้อมทัง้ ดูแลและประสานงานตลอดการเดินทางอีกด้วย
Mr. Prasit Thaworn, Director of Passenger Service Department as a representative of the State
Railway of Thailand participated in the activity “The 3rd year of Take a train to Pa Sak Jolasid
Dam for a Brighter Post-Covid Life”, by Five for All Foundation. The State Railway of Thailand
provided free tickets for the youth who have problems with their eyesight, hearing, mobility,
intelligence along with their caregivers for taking a train on the route Bangkok – Pa Sak Jolasid
Dam. In addition, the volunteer staff of the State Railway of Thailand took part to facilitate and
take care of them during the trip.
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การรถไฟฯ จัดแผนอ�ำนวยความสะดวก พร้อมเพิ่ม
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ขัน้ สูงสุด เพือ่ ป้องกันและดูแล
ความปลอดภัย พร้อมอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ผโู้ ดยสารทัว่ ประเทศ โดยนายนิรฒ
ุ
มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การรถไฟฯ ได้จดั แผนอ�ำนวยความสะดวกรองรับการ
เดินทางของประชาชนควบคูก่ บั การใช้มาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ขัน้ สูงสุด ทัง้ ในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟ
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ดูแลความปลอดภัย และป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand revealed that the State
Railway of Thailand provided the facilitation
plan and increased the surveillance measures
and preventive plan to cope with the epidemic
of Corona 2019 (Covid-19) at the highest level
on the trains and at the stations nationwide for
the passengers who travel during the New Year
festival according to the policy of the Ministry
of Transport and the Department of Rail
Transport.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพืน้ ที่ ณ สถานีกรุงเทพ เพือ่ ตรวจความพร้อมของ
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรถไฟ ในการอ�ำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
ในการเดินทางให้แก่ผโู้ ดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่โดยยึดหลักด�ำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
กรมขนส่งทางราง และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัยใน
การเดินทาง การตรวจวัดแอลกอฮอล์ทงั้ กับพนักงานและผูโ้ ดยสาร ควบคูก่ บั มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขัน้ สูงสุด พร้อมกับมอบกระเป๋าส่งความสุข หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ ถุงมือยาง เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้นายฐากูร อินทรชม ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ และนายประสิทธิ์ ถาวร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการโดยสาร เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ผูโ้ ดยสาร
ทีเ่ ดินทางโดยรถไฟ ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ตามโครงการของขวัญ
ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ส�ำหรับประชาชน ของกระทรวงคมนาคม
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand visited Bangkok Station to
check the readiness of the Railway Staff and Railway Police Officers in facilitating and
providing safety for passengers during the New Year festival, according to the policy of the
Ministry of Transport, the Department of Rail Transport, and strictly public health measures
along with giving a happiness bag, surgical mask, alcohol gel, and rubber gloves to Mr.
Takun Indarachome, Director of Traffic Operation Department and Mr. Prasit Thaworn,
Director of Passenger Service Department to distribute them to passengers who travel by
train during 29th December 2020 – 3rd January 2021. They are to the New Year’s Gift 2021
for the people from the Ministry of Transport.
การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพบก
กรุงเทพมหานคร และกองบังคับการต�ำรวจรถไฟ
น�ำพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าทีก่ รมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกองทัพ
ภาคที่ 1 โดยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
และต�ำรวจรถไฟ ร่วมท�ำกิจกรรม Big Cleaning
ฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ภายในอาคารสถานี ชานชาลา
ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ห้องสุขา และพืน้ ทีโ่ ดยรอบบริเวณ
สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ตามมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ขั้นสูงสุดของกระทรวงคมนาคม
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการเดินทางให้แก่ผโู้ ดยสาร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
The State Railway of Thailand together with the Royal Thai Army, Bangkok Metropolitan, and the Railway Police division brought Railway Staff,
the Royal Thai Army Science Department Staff and the 1st Army Area, the 2nd Cavalry Brigade King’s Guard, and Railway Police to join the Big
Cleaning activity by spraying disinfectants inside the station building, platforms, passenger accommodation, and toilets and the area surrounding
Bangkok Station (Hua Lamphong) in accordance with the Ministry of Transport’s highest level of surveillance and prevention measures against
the spread of the Coronavirus 2019 (Covid-19) to build confidence in traveling for passengers during the New Year festival.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ มูลนิธิเมาไม่ขบั และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ
เมาไม่ขบั ภาครัฐ และภาคเอกชน จับมือรณรงค์เพิ่มความปลอดภัยส่งประชาชนเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาอย่าง
ปลอดภัย ทีส่ ถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) “ปีใหม่ชวี ิตวิถใี หม่สวมหน้ากากอนามัย - มีสติไม่ประมาท ปลอดโควิด-19
- ปลอดอุบตั ิเหตุทางถนน” และ “รถไฟส่งความสุข เดินทางกลับบ้านปลอดภัย ด้วยวิถีใหม่นิวนอร์มอล”
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายแพทย์แท้จริง ศิริพาณิช เลขาธิการมูลนิธิ
เมาไม่ขบั พล.ต.ต. อ�ำนาจ ไตรพจน์ ผูบ้ งั คับการต�ำรวจรถไฟ และภาคีเครือข่ายรณรงค์รว่ มเปิดกิจกรรม ณ สถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
The State Railway of Thailand collaborated with the Railway Police Division, Don’t Drive Drunk
Foundation, and network partners to reduce drunk driving accidents. Government and private
sectors joined hands to increase a safety for sending people back to their hometowns safely at
Bangkok Station (Hua Lamphong) “New Year, new life, wear a mask - be mindful, be careless,
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free from Covid-19 - free from road accidents”
and “The train delivers happiness, have a safe
trip home with a new normal” during the new
year festival 2021 by Mr. Saksayam Chidchob,
Minister of Transport presided over the opening
ceremony along with Mr. Chayatham Phromsorn,
Permanent Secretary of the Ministry of Transport,
Mr. Chirute Visalachitra, Chairman, Board of
Commissioners of the State Railway of Thailand
Board, Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand, Dr. Chaeng Siripanich,
secretary-general of the Don’t Drive Drunk
Foundation, Pol Maj Gen Amnat Traiphot, the
Railway Police Commissioner. and network
members jointed the campaign the event at
Bangkok Station (Hua Lamphong).
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The number of passengers used the train services at various stations across the country below
than expectation. Passengers gradually returned back home by short distance trains such as
Chachoengsao, Prachinburi, Ban Phachi, Taphan Hin while the busiest route was the southern
route followed by the northeast, the north, and the east. There are an additional of a special
passenger train on the northern route, which is Bangkok - Chiang Mai on 2nd January 2021.

การรถไฟฯ มีผโู้ ดยสารมาใช้บริการตามสถานีตา่ ง ๆ
ทัว่ ประเทศต�ำ่ กว่าเกณฑ์ตวั เลขทีค่ าดการณ์เอาไว้ โดยมี
ผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับด้วยขบวนรถระยะใกล้
เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน ขณะที่
เส้นทางทีม่ ผี โู้ ดยสารเดินทางหนาแน่นทีส่ ดุ คือ สายใต้
รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ และ
สายตะวันออก โดยมีการเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วย
การโดยสารในวันที่ 2 มกราคม 2564 จ�ำนวน 1 ขบวน
ในเส้นทางสายเหนือ คือ กรุงเทพ - เชียงใหม่

การรถไฟฯ รายงานสรุปจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางช่วง
เทศกาลปีใหม่ มีจำ� นวนทัง้ สิ้น 56,733 คน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารขาออก 19,578 คน ผู้โดยสารขาเข้า
34,953 คน โดยเส้นทางทีม่ ผี โู้ ดยสารเดินทางหนาแน่น
ที่สุด คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 17,667 คน
รองลงมาคือ สายใต้ 15,781 คน สายเหนือ 15,333 คน
และสายตะวันออก 7,952 คน ทัง้ นี้ ได้มกี ารเพิ่มขบวน
รถพิเศษช่วยการโดยสาร จ�ำนวน 1 ขบวน ในเส้นทาง
สายตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ขบวนรถธรรมดาที่ 934
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
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The State Railway of Thailand reported a
summary of the number of passengers traveling
during the New Year festival. There are 56,733
passengers, divided into 19,578 outbound
passengers and 34,953 inbound passengers.
The route with the highest number of passengers
traveling is the Northeastern Line with 17,667
passengers, followed by the Southern Line with
15,781 passengers, the Northern Line with
15,333 passengers and the Eastern Line with
7,952 passengers. In this regard, there was an
addition of a special train on the northeastern
route, train no. 934 Ubon Ratchathani - Bangkok.
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การรถไฟฯ ได้ก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดเดินทาง โดยการรับคืนตั๋วโดยสารล่วงหน้า
เต็มราคา เพือ่ บรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พร้อมกันนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการ และมาตรการทางสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ภายในอาคารสถานี ชานชาลา ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร
ห้องสุขา และพืน้ ทีโ่ ดยรอบบริเวณสถานี เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสารทีม่ าใช้บริการ
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The State Railway of Thailand has set measures
to help people who want to cancel the ticket
by getting the full price of the advance booking
ticket to alleviate the impact from the epidemic
situation of the Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). At the same time, the State Railway
of Thailand has prepared the service by strictly
following public health measures and organized
Big Cleaning activities, sprayed disinfectants
inside the station building, platforms, passenger
accommodation, toilets, and surrounding areas
around the station to build confidence for
passengers who use the service.

8

ม.ค.
Jan
2564

2021

การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้
บริการเป็นประจ�ำทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จ�ำนวน 12 ขบวน
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 มกราคม 2564 และขบวนรถ เชิงพาณิชย์
จ�ำนวน 30 ขบวน ตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคม - 28
กุมภาพันธ์ 2564 เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค.
ทีต่ อ้ งการให้หลีกเลีย่ งการเดินทางเพือ่ ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทัง้ นี้ผโู้ ดยสารสามารถน�ำตัว๋ โดยสารมาติดต่อขอรับเงิน
คืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพเิ ศษทุกสถานีทวั่ ประเทศ
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The State Railway of Thailand announced the
suspension of tourist trains that operate on a
regular basis every Saturday - Sunday, totaling
12 trains from 9th January 2021 onwards and
30 commercial trains during 13th January – 28th
February 2021. In order to comply with the
policy of the Information Center for COVID-19
Response Measures (CCSA) that recommended
to avoid traveling to prevent the spread of the
coronavirus disease 2019 (COVID-19), so
passengers can bring their tickets for cancellation
at the stations nationwide for a full refund.
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การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋ว
ล่วงหน้าจาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อน
วันเดินทาง และจ�ำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งใน
รถโดยสาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสารภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

The State Railway of Thailand announced the change of advance booking tickets period from 30
days in advance to 3 days in advane and tickets will be sold only 50 percent of the seats available
to increase efficiency and safety in the service for passengers who travel under the situation of
preventing the spread of the corona virus 2019 (Covid-19).

14
การรถไฟฯ ก�ำหนดให้ประชาชน 5 จังหวัดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ต้องมีเอกสารรับรองความจ�ำเป็นในการเดินทาง ก่อน
ซือ้ ตัว๋ โดยสารรถไฟ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ตามนโยบายของ ศบค. และกระทรวง
คมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผูโ้ ดยสารไม่มี
เอกสารดังกล่าว จะไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ
ได้ พร้อมกันนี้ทางการรถไฟฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรการ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ใิ นการตรวจคัดกรองการ
เดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางออกนอกพืน้ ทีข่ อง
ศบค. อย่างเข้มงวด กับการเดินขบวนรถโดยสารทีอ่ ยู่
ในเขตพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีกด้วย
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The State Railway of Thailand designated that
people in 5 provinces which are in the highest
and strictest control areas due to the epidemic
situation of the coronavirus disease 2019 (Covid-19)
namely Samut Sakhon, Chonburi, Rayong,
Chanthaburi and Trad to prepare the certified
document when buying a train ticket in order to
effectively implement the surveillance measures
and prevent the spread of the Coronavirus Disease
2019 in accordance with the policy of the
Information Center for COVID-19 Response
Measures (CCSA) and the Ministry of Transport.
If the passengers do not have such documents,
they will not be able to buy train tickets. At the
same time, the State Railway of Thailand complied
with measures, and guidelines for cross-provincial
travel screening or travel outside the area of the
CCSA.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองผูว้ า่ การรถไฟฯ น�ำแจกันดอกไม้ถวายเบือ้ งหน้า
พระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลาสหทัย
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand together with Deputy Governors
brought a vase of flowers to offer in front of the royal image and signed the well wishes of
Princess Maha Chakri Sirindhorn Her, Princess Debaratanarajasuda, the Princess Royal to recover
from the sickness and soon has a strong health at the Sahathai Samakhom pavilion in the Grand
Palace.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามทีน่ ายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งด�ำเนินการลดปริมาณ
ค่าฝุน่ ละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมกับให้ตดิ ตามผลการด�ำเนินการแก้ไขตามข้อ
สัง่ การทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การรถไฟฯ
จึงร่วมด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการลดฝุน่ ละอองโดยสัง่ ให้กวดขันโรงรถจักร โรงซ่อมรถจักร
และโรงซ่อมรถโดยสาร ระมัดระวังการด�ำเนินกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหาการสร้างฝุน่
ละออง รวมถึงควบคุมพืน้ ทีก่ ารซ่อมบ�ำรุงให้อยูใ่ นเขตโรงงานหรือมีพนื้ ทีเ่ ฉพาะซึง่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีทมี่ คี วามทันสมัยตามมาตรฐานสากล
เข้ามาด�ำเนินการเพือ่ ป้องกันและลดการเกิดฝุน่ ละอองในอากาศ พร้อมกับน�ำเชือ้ เพลิงไบโอ
ดีเซล B20 มาทดสอบในการเดินรถขบวนรถโดยสารเพือ่ ลดปัญหาการปล่อยมลพิษ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed that
Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport had a policy to accelerate the
reduction of PM 2.5 that beyond the standard and monitored the results of
the remedial action according to the cabinet meeting order of General Prayut
Chan-o-cha, Prime Minister. The State Railway of Thailand participated to
solve the dust problem at the locomotive depot including the use of modern
technology tools along with bringing B20 biodiesel fuel to be tested in
passenger trains to reduce emissions problems.
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การรถไฟฯ เพิ่มความสะดวกในการให้บริการซือ้ ตัว๋ โดยสาร อีกทัง้ เป็นการลดความเสีย่ ง
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางชีวิตวิถใี หม่ หรือ New Normal ด้วยการ
ซือ้ หรือส�ำรองทีน่ งั่ ผ่านระบบออนไลน์ D-Ticket ล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเองผ่านเว็บไซต์
www.railway.co.th โดยมีขนั้ ตอนง่าย ๆ เริ่มจากการสมัครสมาชิกซึง่ อยูด่ า้ นบนสุดของ
เว็บไซต์เพือ่ กรอกข้อมูลส่วนตัวทีจ่ ำ� เป็น เช่น ชือ่ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เป็นต้น
และเลือกช่องยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์ พร้อมกดปุม่ ยืนยันการสมัคร จากนัน้ ให้เข้าสู่
หน้าเว็บไซต์เพือ่ ด�ำเนินการจองตัว๋ โดยสารรถไฟ เลือกช่วงเวลาทีผ่ โู้ ดยสารมีความประสงค์
เดินทาง โดยสามารถเลือกจองล่วงหน้าได้สงู สุดไม่เกิน 3 วัน พร้อมกับกดเลือกจองตัว๋
และเลือกการช�ำระเงินค่าตัว๋ ได้ทงั้ แบบ บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตได้
The State Railway of Thailand increased the convenience practice in ticket
purchasing service and it also reduced the risk from the spread of COVID-19
according to the New Normal by purchasing or making a reservation through
the online D-Ticket system in advance by yourself through the website
www.railway.co.th. The process is simple, starting from the registration at
the top of the website to fill in the necessary personal information such as
name, surname, ID card number, etc., and select the box to accept the
terms of the website and press the button to confirm the application then
go to the website to process train tickets, select the time the passengers
want to travel. You can reserve the ticket 3 days in advance and click to
reserve tickets and can choose to pay for the ticket by either credit card or
debit card.

24

ม.ค.
Jan
2564

2021

การรถไฟฯ ปรับการให้บริการเดินรถรูปแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ขิ องศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบค.) โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม
ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถ
ชานเมืองทีไ่ ม่ได้วิ่งให้บริการในชัว่ โมงเร่งด่วน จ�ำนวน
57 ขบวน โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 26 มกราคม 2564
เป็นต้นไป
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The State Railway of Thailand adjusted the new
train service to be in line with the guidelines
of the Information Center for COVID-19 Response
Measures (CCSA). There is a suspension of
service on social trains, such as ordinary trains,
local trains, and 57 suburban trains that do not
run during rush hour, starting from 26th January,
2021.
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2021

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้ตดิ ตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีให้เกิดความต่อเนื่อง ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
สถานีกลางบางซือ่ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการเชือ่ มต่อกับเส้นทางช่วงบางซือ่
- รังสิต ซึง่ จะเปิดให้บริการพร้อมกันทัง้ 2 เส้นทาง
โดยมีนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
และผูบ้ ริหารฯ ให้การต้อนรับ

368

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport
monitored the implementation of the Prime
Minister’s policy to ensure the continuity and
visited Bang Sue Grand Station and the suburban
railway system project (Red Line), Bang Sue
- Taling Chan section to prepare for the service
connecting to the Bang Sue - Rangsit section
which will open at the same time, which was
welcomed by Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand and the executives.
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ศาสตราจารย์ ดร. พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศกั ดิ์ ลิ่มสกุล
รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผูเ้ ชิญ ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี
พระราชทาน ประจ�ำปี 2564 มอบให้แก่ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เนื่องในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ ประจ�ำพุทธศักราช 2564 ณ ตึกบัญชาการ
รถไฟ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่ คณะผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ เป็นล้นพ้น
Professor Admiral, Female Admiral Air Chief Marshal Goddess Chulaporn
Walailak Her Royal Highness graciously assigned Associate Professor
Dr. Chusak Limsakul, Vice Chairman of the Executive Committee Chulabhorn
Research Institute and Vice President of Chulabhorn Research Institute
Administration and Premises to bring new year cards with the diary book
for the year 2021 presenting to Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
State Railway of Thailand on the occasion of the new year Year 2021 at
the Headquarters Building. This is considered to be a great grace and
great joy to the Executives and Railway Staff.

29
นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ พร้อมคณะผูบ้ ริหารการรถไฟฯ
ให้การต้อนรับนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษา
การแก้ปญ
ั หาการรถไฟแห่งประเทศไทย ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภา
ผูแ้ ทนราษฎร ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ พร้อมร่วมประชุม
นอกสถานทีบ่ นรถประชุม SRT Prestige บริเวณชานชาลาที่ 5 สถานีกรุงเทพ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความเห็นและรับฟังบรรยายสรุปการด�ำเนินโครงการในความรับผิดชอบ
ของการรถไฟฯ รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงาน

ม.ค.
Jan
2564

2021

Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic Business Cluster
together with the Executives welcomed Mr. Sophon Saram, Chairperson
of the Sub-Committee on the Study of Solving Problems for the State
Railway of Thailand in the Transport Commission House of Representatives
on the occasion of visiting the State Railway of Thailand along with
attending an offsite meeting on the SRT Prestige coach at Platform 5,
Bangkok Station to exchange ideas and listen to a briefing on the project
implementation under the responsibility of the State Railway of Thailand
as well as acknowledging the problems and obstacles affecting the
operation.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการรถไฟฯ พร้อมให้บริการแก่ผไู้ ด้รบั
สิทธิโครงการ “เราชนะ” โดยใช้แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซือ้ ตัว๋ โดยสารรถไฟได้ทกุ สถานีทวั่ ประเทศ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ และส�ำหรับผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
ซือ้ ตัว๋ ได้เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 เพือ่ เป็นการช่วยบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพการเดินทางแก่พนี่ อ้ งประชาชน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการเปลีย่ นวิธีการช�ำระ
ค่าโดยสารเป็นแบบไร้เงินสด เพือ่ ลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์ และธนบัตร เป็นการช่วยลดความเสีย่ ง
ในการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed that the
State Railway of Thailand is ready to provide services for those who are entitled to
the project “We Win” by using the application “Bao Tang” to buy train tickets at any
station across the country. Tickets can be purchased from 5th February until 31st
May 2021 to help alleviate the burden of living expenses for the people along with
encouraging users to change their payment method to cashless and to reduce the
exposure of coins and banknotes, thereby reducing the risk of the spread of the
COVID-19 virus.

10

ก.พ.
Feb
2564

2021

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลีย่ นระยะเวลาจองและจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 30 วัน
ก่อนวันเดินทาง เพือ่ ให้สอดคล้องกับการผ่อนปรนตามนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และการเดินทางให้กบั ผูโ้ ดยสารในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ
วันหยุดราชการประจ�ำภูมภิ าค และการเลือ่ นวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจ�ำปี 2564 รวมถึง
การให้บริการส�ำหรับโครงการเราชนะ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 11 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป
The State Railway of Thailand announced the change of advance booking period
from 3 days in advance to 30 days in advance. This is to be in line with the easing
of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Surveillance Measures Policy of the
Information Center for COVID-19 Response Measures (CCSA) for passengers who
travel during public holidays for the year 2021, including services for the We Win
project effective from 11th February 2021 onwards.
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การรถไฟฯ น�ำรถดีเซลรางขึน้ ทดสอบสถานีกลางบางซือ่ -รังสิต โดยโครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดงเริ่มด�ำเนินการทดสอบระบบการเดินรถส�ำหรับรถไฟทางไกล
(Long Distance Train) ช่วงสถานีกลางบางซือ่ - สถานีดอนเมือง และช่วงสถานี
กลางบางซือ่ - สถานีตลิ่งชัน ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2564

The State Railway of Thailand took diesel engines on the line of Bang Sue
Grand station – Rangsit Station for testing. The Red Line commuter railway
project is testing for the long distance train system between Bang Sue Grand
Station - Don Mueang Station, and between Bang Sue Grand Station - Taling
Chan Station between 20th – 26th February 2021.

23
นายสุจติ ต์ เชาว์ศริ ิกลุ รองผูว้ า่ การกลุม่ บริหารรถไฟฟ้า เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท.)
โดยมี นายสุเทพ พันธุเ์ พ็ง กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ แอร์พอร์ต
เรล ลิ้งค์ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

ก.พ.
Feb
2564

2021

Mr. Sujit Chaosirikul, Deputy Governor of Electrified Rail Management
as a representative of the State Railway of Thailand congratulated and
donated to Sai Jai Thai Foundation under the Royal Patronage on the
occasion of the 10th anniversary of SRT Railway Company Limited (SRT),
which was welcomed by Mr. Suthep Phanpheng, President at Airport
Rail Link Makkasan, Ratchathewi, Bangkok.
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นายธนา ใจกล้า วิศวกรกองบ�ำรุงทางเขตกรุงเทพ
เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาค
เงินสมทบทุน “มูลนิธิการประปาส่วนภูมภิ าค” ในโอกาส
ครบรอบ 42 ปี การประปาส่ ว นภู มิ ภาค โดยมี
นายกฤษฎา ศังขมณี ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
ให้การต้อนรับ ณ การประปาส่วนภูมภิ าค (ส�ำนักงานใหญ่)
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีหน่วยงานในสังกัดทีไ่ ด้รบั มอบ
เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 จ�ำนวน 14
หน่วยงาน คือ 1. ฝ่ายการพัสดุ 2. ฝ่ายการช่างกล
3. ฝ่ายการช่างโยธา 4. ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
5. ฝ่ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ 6. ฝ่ายบริการสินค้า 7. ฝ่าย
บริการโดยสาร 8. ฝ่ายการเงินและการบัญชี 9. ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 10. ส�ำนักงานนโยบาย แผน วิจยั
และพัฒนา 11. ส�ำนักงานอาณาบาล 12. ส�ำนักงาน
ผูต้ รวจการรถไฟฯ 13. กองควบคุมการปฏิบตั กิ าร 14.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จากทัง้ หมด 37 หน่วยงาน จาก
การคัดเลือกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ กรมการศาสนา ที่ประกาศยกย่ององค์กร
ชุมชน อ�ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ
2562 เพือ่ ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ในการเป็น
ต้นแบบของชุมชน องค์กร อ�ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ของประเทศ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยถือว่า
การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การประกาศยกย่องด้าน
องค์กรคุณธรรมในระดับส่งเสริมคุณธรรมมากทีส่ ดุ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand revealed that 14 departments
under the State Railway of Thailand have been
awarded certificates to honor the moral
organization, Moral Promotion Level for Fiscal
Year 2019 from a total of 37 departments from
the selection of the National Moral Promotion
Commission, the Department of Religious Affairs.
It is considered that the State Railway of Thailand
is an organization that has been declared the
most commendable organization of morality at
the level of moral promotion.

Mr. Thana Jaikla, Divisional Engineer, Bangkok
Permanent Way Maintenance Division, as a
representative of the State Railway of Thailand
congratulated and donated to Provincial
Waterworks Authority Foundation on the
occasion of the 42nd anniversary of the Provincial
Waterworks Authority, which was welcomed by
Mr. Kritsada Sangkamanee, Governor of the
Provincial Waterworks Authority at the Provincial
Waterworks Authority (Head Office), Chaengwattana,
Bangkok.
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การรถไฟฯ ปรับเพิ่มการให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรน
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) เพือ่ รองรับความต้องการของการใช้บริการ
ทีม่ เี พิ่มขึน้ โดยมีการเปิดให้บริการเดินขบวนรถชานเมืองเพิ่มอีก 14
ขบวน เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

1

ก.พ.
Feb
2564

2021

The State Railway of Thailand increased number of train services according to the
guidelines for the easing of precautionary measures against the spread of the
coronavirus disease 2019 (Covid-19) of the Information Center for COVID-19 Response
Measures (CCSA) to support the increasing demand by adding additional 14 commuter
trains which will be opened for service starting from 1st March 2021 onwards.

นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม
สัญญาจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษา ความเหมาะสม ออกแบบเบือ้ งต้น ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพือ่ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพือ่
เชือ่ มโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ณ ห้องราชด�ำเนิน อาคารสโมสร
และหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร รองผูว้ า่ การ
กลุม่ อ�ำนวยการ คณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมและสือ่ มวลชน เข้าร่วมงาน
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Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport presided over the signing
ceremony of the feasibility study, preliminary design, the environmental
impact assessment, and model of investment development analyze in
transportation infrastructure development projects to develop the
Southern Economic Corridor to connect transportation route between
the Gulf of Thailand and Andaman sea at Ratchadamnoen Room,
Clubhouse and Auditorium, Ministry of Transport. Mr. Chayatham
Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport,
Mr. Chirute Visalachitra, Chairman, Board of Commissioners of
the State Railway of Thailand, Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor
of Administration, the executives of the Ministry of Transport and the
media attended the event.
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ประกาศปรับเพิ่มการให้บริการ
เดินขบวนรถโดยสารทางไกล และขบวนรถน�ำเที่ยว
เพิ่มเติม จ�ำนวน 30 ขบวน โดยเริ่มเปิดให้บริการตัง้ แต่
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพือ่ เป็นการด�ำเนิน
การให้สอดรับกับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ
เฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจน
รองรับกับความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริการรถไฟ
ทีค่ าดว่าจะมีปริมาณการเดินทาง ทัง้ ภายในเขตเมือง
ระหว่างเมือง และทางไกลเพิ่มมากขึน้ หลังผ่อนคลาย
มาตรการฯ

11
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed that the State Railway
of Thailand has increased the number of long-distance trains and tourist trains totaled 30 trains.
The service will start from 13th March 2021 onwards in order to be in line with the guidelines
for easing the measures to watch out for the corona virus 2019 (Covid-19) epidemic of the
Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) as well as meeting the needs of people
who use train services. It is expected that the number of passengers will be increased both within
urban areas, intercity, and long distance after the easing of the measures.

12
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายกาหลง ทรัพย์สะอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานปฏิบัติการ รักษาการในต�ำแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด ได้รว่ มลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้
ทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่ร่วมกันระหว่าง การรถไฟ
แห่งประเทศไทย และบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการรับส่งสินค้า และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั ระบบขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ
ณ อาคารภาณุรงั สีไปรษณียาคาร ซึง่ นับได้วา่ เป็นจุด
เริ่มต้นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การรถไฟฯ และบริษทั ไปรษณียไ์ ทย
จ�ำกัด ซึง่ เป็น 2 หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการให้บริการ
รับส่งสินค้าของประเทศมาอย่างยาวนาน ได้สามารถน�ำ

ทรัพยากรและเครือข่ายทีม่ อี ยูท่ งั้ 2 ฝ่าย มาพัฒนาการ
ให้บริการด้านการขนส่งและน�ำจ่ายสินค้าร่วมกันได้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายของการรถไฟฯ ทีม่ งุ่ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ประโยชน์ของคนไทย
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and Mr. Kalong Supsaart,
Chief Operating Officer, and acting for Chief
Executive Officer of Thailand Post Co., Ltd. have
signed a Memorandum of Understanding (MOU)
on the synergy network resources between the
State Railway of Thailand and the Thailand Post
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Co., Ltd. to increase the efficiency of the cargo
transport service and strengthen the country’s
logistics system at the Panurangsri Post Office
Building. This can be considered as an important
starting point for the State Railway of Thailand
and the Thai Post Co., Ltd., to share resources
and networks of both organizations for
developing the services beneficially and
efficiently which conforms with the State Railway
of Thailand’s policy that focuses on increasing
service efficiency for the benefit of Thai people.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางในขบวนรถพิเศษ
รถจักรไอน�ำ้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ กรุงเทพ พระนครศรีอยุธยา พร้อมร่วมถ่ายภาพกับหัวรถจักรไอน�้ำ ตลอดจนรับชม
นิท รรศการครบรอบ 124 ปี ข องการรถไฟฯ เพื่ อ เป็ น การน้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนากิจการรถไฟ ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

The State Railway of Thailand persuaded people to join the journey, a
special steam locomotive train, on the occasion of the 124th anniversary
of the establishment of the State Railway of Thailand on 26th March
2021 to experience the historical path between Bangkok – Phra Nakhon
Si Ayutthaya, to take photos with the steam locomotive, and to watch
the exhibition on the 124th anniversary of the State Railway of Thailand
in order to pay tribute to His Majesty King Chulalongkorn’s kindness in
establishing the railway organization at Bangkok Station (Hua Lamphong).

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้จดั เตรียมการพ่วงตูโ้ ดยสารเพิ่ม
จนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถทีว่ ิ่งให้บริการปกติทกุ สายทัว่ ประเทศ และมีการเพิ่มให้บริการขบวนรถพิเศษ ประเภท
รถนอนปรับอากาศ และรถนัง่ ชัน้ 3 ไป - กลับ อีก 16 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 9 - 14 เมษายน 2564 (เทีย่ วไป 8 ขบวน) และวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2564 (เทีย่ วกลับ 8
ขบวน) ซึง่ สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้สงู สุดถึง 100,000 คนต่อวัน เพือ่ ป้องกันปัญหาการตกค้างของ
ผูโ้ ดยสาร รวมไปถึงการจัดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มเติม โดยจัดตัง้ ศูนย์ปลอดภัยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการดูแลการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
การสัง่ การแก้ไขเหตุอนั ตราย และรวบรวมสถิตขิ อ้ มูลการเดินทาง ขณะเดียวกันยังได้มกี ารเฝ้าระวังและตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำขบวนรถ และประจ�ำสถานีกอ่ นปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
เข้มงวด ตลอดจนการห้ามจ�ำหน่ายและดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติดบนขบวนรถและบริเวณสถานี
รถไฟ โดยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการต�ำรวจรถไฟ เพือ่ เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตรา
อีกทางหนึ่งด้วย
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed that the State Railway
of Thailand has prepared to increase passenger coaches up to the capacity of the train for all
trains across the country and provide special trains with air-conditioned sleeper coaches and 3rd
class coaches totaled 16 trains (round trip) in the northern and northeastern routes between 9th
– 14th April 2021 (8 trains (outbound )) and 10th and 15th April 2021 (8 trains (inbound)), which
can accommodate up to 100,000 passengers per day to prevent passenger residual problems.
With the provision of safety measures for traveling, a safety center is established during the
Songkran festival to coordinate with relevant departments in taking care of passengers, to help
remedy the danger, and to collect travel data statistics. At the same time, there are also the
measures for staffs who are in duties to make sure they are ready for the services.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถเต็มรูป
แบบในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย จ�ำนวน 34
ขบวน และบ้านแหลม - แม่กลอง 8 ขบวน รวม 42
ขบวน หลังจากหยุดให้บริการไปชัว่ คราวตามมาตรการ
เฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด–19) โดยจะเริ่มให้บริการได้ตงั้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม
2564 เป็นต้นไป เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก และรองรับ
การเดินทางของประชาชนทีม่ จี ำ� นวนเพิ่มขึน้ หลังมีการ
ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังฯ อีกทัง้ ได้จดั การท�ำความ
สะอาดครัง้ ใหญ่หรือ Big Cleaning สถานีรถไฟ และ
จุดพักรถทุกแห่งทีอ่ ยูใ่ นสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย และ

สถานีแก่งคอย จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสถานี
แก่งคอย เนือ่ งในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ 26
มีนาคม 2564 ครบรอบ 124 ปี โดยมี นายกิตติทธั
รักศรี พนักงานเทคนิค 8 ศูนย์บำ� รุงทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และ นายอลงกต พฤกษะศรี ผูช้ ว่ ยสารวัตร
เดินรถแขวงแก่งคอย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการ
ท�ำกิจกรรม โดยมีพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ฝ่ายการช่างโยธา และฝ่ายการช่างกล ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงและท�ำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
พระรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณาธิคุ ณ ที่ พ ระองค์
ทรงพระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย

บ้านแหลม - แม่กลอง รวมถึงท�ำความสะอาดภายใน
ขบวนรถโดยสารทุกคันทุกขบวน ควบคู่กับการใช้
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรม
การขนส่งทางรางอย่างเคร่งครัด
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand revealed that the State
Railway of Thailand is ready for full service on
the Wongwian Yai - Mahachai route with 34
trains and Ban Laem - Mae Klong with 8 trains,
totally 42 trains. After the temporary suspension
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Kaeng Khoi Station organized volunteer activities
to improve Kaeng Khoi Station on the occasion
of the 124th anniversary of the establishment
of the State Railway of Thailand on 26th March
2021. Mr. Kittitat Raksri, Senior Grade
Technician, Northeastern Region Maintenance
Way Maintenance Center and Mr. Alongkot
Prueksasri, Assistant Chief, Kaeng Khoi Traffic
Inspector are co-chair for the opening ceremony.
The staffs from Traffic Operation Department,
Civil Engineer Department, and Mechanical
Engineering Department jointly developed,
improved, and cleaned the area around His
Majesty King Chulalongkorn statue to pay tribute
to His Majesty the King who established the
railway organization for the Thai people.
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of services in accordance with the surveillance
measures for the spread of the coronavirus
disease 2019 (Covid-19), the service will start
from 26th March 2021 onwards to facilitate and
support the increasing number of people
traveling after the easing of surveillance
measures. In addition, it has organized a Big
Cleaning at the stations and on the trains to
go along with the implementation of surveillance
and prevention measures against the spread
of the COVID-19 virus according to the policy
of the Ministry of Transport and the Department
of Rail Transport.
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพือ่ เดินรถ
เสมือนจริง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียน
นักศึกษา ผูแ้ ทนภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพือ่
เดินรถเสมือนจริง โดยทดลองนัง่ ขบวนรถไฟฟ้าสายสี
แดง ระหว่างสถานีกลางบางซือ่ - สถานีรงั สิต พร้อม
ทัง้ เยีย่ มชมจุดเปลีย่ นถ่ายผูโ้ ดยสารจากขบวนรถทาง
ไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรงั สิต และจุดเปลีย่ นถ่าย
ผูโ้ ดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้กบั ขบวนรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ทีส่ ถานีตลิ่งชัน โดยมี นายนิรฒ
ุ

มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ ารรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การ
ต้อนรับและน�ำชมโครงการฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทัว่ ไปได้ทดลองนัง่ ฟรีในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กิจการรถไฟ ครบรอบ 124 ปี ณ สถานีกรุงเทพ
(หัวล�ำโพง) เพือ่ น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5
ที่ทรงพระราชทานกิจการรถไฟให้แก่ปวงชนชาวไทย
และเสด็จพระราชด�ำเนินประกอบพระราชพิธีเปิดการ
เดินรถขึน้ ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439
ระหว่างสถานีกรุงเทพ - อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร
โดยนายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้น�ำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ร่วมถวาย
สั ก การะพระอนุส รณ์ ป ฐมฤกษ์ ร ถไฟหลวง และ
สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี พร้อมทัง้ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวน

รถจักรไอน�ำ้ ประวัตศิ าสตร์ กรุงเทพ - อยุธยา ทีส่ ถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ซึง่ เปิดให้ประชาชนได้รว่ มเดินทาง
สัมผัสขบวนรถไฟสายประวัตศิ าสตร์สมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริยท์ มี่ ตี อ่ ปวงชนชาวไทย

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport
presided over the opening ceremony of the
Red Line train trial run together with the
executives from the Ministry of Transport,
private agencies, students and the public who
participated in the ceremony of Red Line train
trial run between Bang Sue Grand Station –

The State Railway of Thailand organized an
activity on the 124th anniversary of the
establishment of the State Railway of Thailand
at Bangkok Station (Hua Lamphong) in
remembrance of His Majesty King Chulalongkorn,
Rama V, who established the railway organization
for Thai people and His Highness presided over
the opening ceremony for launching the first
377

Rangsit Station, as well as visiting the
construction sites, which were welcomed by
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with the Executives
and Railway Staff. The public will get a chance
to take the train for free in July 2021.

train on 26th March 1896 between Bangkok –
Ayutthaya Station, a distance of 71 kilometers.
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand led the Executives and
Railway Staff to pay homage to the Auspicious
Royal Railway Memorial and the monument of
Gen. Boromwongse Krom Phra Kamphaeng Phet
Akkarayothin to show loyalty as well as presiding
over the historic steam locomotive release
ceremony Bangkok – Ayutthaya at Bangkok
Station (Hua Lamphong), which opens to the
public to experience the historic train during
World War II and pay tribute to the royal graces
of the monarchy to the Thai people.
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กระทรวงคมนาคม นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพั ฒ นาระบบรถไฟความเร็ ว สู ง เพื่ อ เชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคช่ ว ง
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา) จ�ำนวน 3 สัญญา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทั คูส่ ญ
ั ญา
ได้แก่ สัญญาที่ 4-3 งานโยธาส�ำหรับช่วงนวนคร - บ้านโพ ผูแ้ ทนจาก
บริษทั เอ.เอสแอสโซศซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จ�ำกัด บริษทั เนาวรัตน์
พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียริ่ง
คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด สัญญาที่ 4-4 งานโยธาส�ำหรับศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง
เชียงรากน้อย ผูแ้ ทนจาก บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด
(มหาชน) สัญญาที่ 4-6 งานโยธาส�ำหรับช่วงพระแก้ว - สระบุรี ผูแ้ ทนจาก
บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีแขก
ผูม้ เี กียรติ และสือ่ มวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารสโมสรและหอ
ประชุม กระทรวงคมนาคม

Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport presided over the signing ceremony
for the construction of the cooperation project between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China in
the development of a high-speed rail system to connect the region between
Bangkok - Nong Khai (Phase 1, Bangkok - Nakhon Ratchasima) totaled 3
contracts between the State Railway of Thailand by Mr. Niruj Maneepun, Governor
of the State Railway of Thailand and contracting companies such as Contract
4-3 Civil Works for the Navanakorn – Ban Pho section by the representatives
from A.S Associates Engineering (1964) Co., Ltd., Nawarat Patanakarn Public
Company Limited, and China State Construction Engineering Corporation Limited,
Contract 4-4 Civil Works for the Chiang Rak Noi Maintenance Center by the
representative from Italian-Thai Development Public Company Limited, Contract
4-6 Civil work for Phra Kaew - Saraburi, by the representative from Unique
Engineering and Construction Public Company Limited, with honored guests and
the media witnessing at the clubhouse and auditorium, Ministry of Transport.
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การรถไฟฯ เปิดจองตัว๋ โดยสารขบวนรถพิเศษ ส�ำหรับเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน
2564 เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนทีต่ อ้ งการ
เดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา และท่องเทีย่ วในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางไป - กลับใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างพอเพียง ไม่เกิดปัญหาผูโ้ ดยสารตกค้างตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฯ
ได้เพิ่มขบวนพิเศษเพือ่ ให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนได้สงู สุดถึง 100,000 คนต่อวัน
The State Railway of Thailand informed that a ticket for a special train for traveling during Songkran
Festival between 9th – 15th April 2021 will be available starting from 1st April 2021 at 8:30 a.m.
onwards to facilitate passengers who want to travel back to their hometowns and travel on the
Northern and the Northeastern routes during the Songkran festival sufficiently. There will be no
residual passenger according to the policy of the Ministry of Transport because the State Railway
of Thailand has added special trains to serve the number of passengers traveling up to 100,000
people per day.

นายสุจติ ต์ เชาว์ศริ ิกลุ รองผูว้ า่ การกลุม่ บริหารรถไฟฟ้า
เป็นผูแ้ ทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีสงฆ์ในวัน
คล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 109 ปี
โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารกระทรวง และหน่วยงาน
ในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม
กระทรวงคมนาคม

Mr. Sujit Chaosirikul, Deputy Governor of
Electrified Rail Management as a representative
of the State Railway of Thailand attended the
Buddhist ceremony on the occasion of the 109th
anniversary of the establishment of the Ministry
of Transport. Mr. Atirat Ratanasate, Deputy
Minister of Transport presided over the ceremony
along with Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol,
Deputy Minister of Transport, Ministry Executives
and Staff participated in the ceremony at the
club building and auditorium, Ministry of
Transport.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมร�ำลึกวัน
ประวัตศิ าสตร์รถไฟ รถม้าล�ำปาง ประจ�ำปี 2564 บริเวณสถานีรถไฟนครล�ำปาง ซึง่
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัดทีช่ ว่ ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และช่วยสืบสานประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม วิถชี มุ ชนของชาวล�ำปาง โดยมีกจิ การ
รถไฟฯ เป็นส่วนหนึ่งในการเชือ่ มโยงประวัตศิ าสตร์ทสี่ ำ� คัญ ทีก่ จิ การรถไฟได้เปิดเส้นทาง
รถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดทีจ่ งั หวัดล�ำปาง เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2459
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ซึง่ สร้างความเจริญ
รุง่ เรือง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ให้แก่ประชาชนชาวนครล�ำปางมาจนถึงปัจจุบนั
พร้อมกับมีการจัดนิทรรศการทีม่ ชี วี ิตบอกเล่าเรื่องราวประวัตศิ าสตร์รถไฟ รถม้า ที่
มีมายาวนานกว่า 105 ปี ตลอดจนแสดงการละเล่น ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารพืน้ เมืองของชาวล�ำปาง

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand attended
the Lampang Historical Train and Horse Carriages Day 2021 at the
Lampang Railway Station which is an important tourism promotion
activity of the province that helps create economic value and help carry
on the history, culture, and community way of Lampang people. The
State Railway of Thailand took part of an important history since the
train in the northern line ended in Lampang for the first time on 1st
April 1916, in the reign of King Rama VI, which created prosperity both
economically and socially for Lampang people up to the present. There
are exhibitions telling the history of trains and horse carriages that
have been around for more than 105 years, as well as the performance
of Lanna arts and culture, product distribution, and Local food of
Lampang people.
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นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัด
กระทรวงคมนาคม และคณะผูบ้ ริหารระดับสูงในสังกัด
กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2564 โดยการรถไฟฯ มอบหมายให้
นายศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการ
ซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง

Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol, Deputy
Minister of Transport, Mr. Chayatham Phromsorn,
Permanent Secretary, Ministry of Transport, and
the Executives of the Ministry of Transport
attended the blessing ceremony on the occasion
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s birthday on 2nd April 2021. The
State Railway of Thailand assigned Mr. Siriphong
Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive
and Rolling Stock to attend the blissing ceremony
at the Sahathai Association Hall in the Grand
Palace.

การรถไฟฯ เข้าร่วมงานร�ำลึกสงครามโลก ครัง้ ที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 (งานย้อนรอยฯ แก่งคอย) ณ สถานีแก่งคอย
โดยมี นายอลงกต พฤกษะศรี ผูช้ ว่ ยสารวัตรเดินรถแขวงแก่งคอย นายกิตติภพ เพชรไกร นายสถานีแก่งคอย โดย
ได้รบั เกียรติจาก นายสมชาย วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย เป็นประธานเปิดงาน ส�ำหรับการจัดงาน
แก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจ�ำปี 2564 เพือ่ เป็นการย้อนร�ำลึกประวัตศิ าสตร์ครัง้ ส�ำคัญของโลกและความ
สูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่ของชาวแก่งคอย ภายในงานได้มพี ธิ ีวางพวงมาลา เพือ่ ร�ำลึกถึงผูป้ ระสบภัยทางอากาศ ณ บริเวณ
อนุสาวรียผ์ ปู้ ระสบภัยทางอากาศ (วัดแก่งคอย) การแสดงแสงสีเสียง “เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครัง้ ที่ 2”
รวมไปถึงการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพืน้ เมือง อาหารคาวหวานแบบโบราณ การประกวดธิดาย้อนยุค
เมืองแก่งคอย การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมถ่ายภาพบริเวณทีม่ กี ารก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
การรื้อย้ายพืน้ ทีบ่ ริเวณสถานี เพือ่ ให้คนรุน่ หลังได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของเมือง
Mr. Alongkot Prueksasri, Assistant Kaeng Khoi Traffic Inspector and Mr. Kittipob Petchkrai, Station
Master, Kaeng Khoi Station as representatives of the State Railway of Thailand attended the 2nd
World War II Memorial Day 2021 at Kaeng Khoi Station. Mr. Somchai Worakitcharoenphon, Mayor
of Kaeng Khoi presided over the opening ceremony of the World War II Day 2021 to commemorate
the world’s important history and the great loss of the Kaeng Khoi people. At the event, there
is a wreath - laying ceremony to commemorate the air victims at the Air Disaster Victim Monument
(Wat Kaeng Khoi), light and sound show “Muang Kaeng Khoi Retracing World War II”, including
the exhibition of OTOP products, local products, traditional sweet and savory food, Kaeng Khoi
Beauty Contest, music and cultural performances, and photography activities in the area where
high-speed trains are being built relocation of the station area, This event will help the next
generations to learn the history of the city.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สง่ ผ่านความห่วงใยถึงผูโ้ ดยสาร
รถไฟ โดยมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กบั รองผูว้ า่ การรถไฟฯ และ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เพือ่ น�ำไป
แจกจ่ายให้แก่ผโู้ ดยสาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างการรถไฟฯ ทุกคนในสังกัด
ได้ใช้ในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่าง
การเดินทาง และปฏิบตั หิ น้าที่

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand has
passed on his concern to passengers by giving masks and alcohol gel
to them. Deputy Governors and Chairman of The State Railway Workers’
Union of Thailand (SRUT) as representatives of the Governor distributed
the masks and alcohol gel to passengers, and Railway Staff. Moreover,
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand received
10,000 pieces of CP masks from Mr. Sarit Jinsit, President of the Eastern
High-Speed Rail Linking Three Airports Company Limited to distribute
to Railway Staff and passengers during Songkran Festival to increase
safety during travelling at the Headquarters Building, State Railway of
Thailand.

นอกจากนี้ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ยังได้เป็นตัวแทนการรถไฟฯ รับมอบหน้ากากอนามัย
ซีพเี พือ่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน 10,000
ชิ้น จากนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั รถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด เพือ่ น�ำไปแจกจ่ายให้พนักงานรถไฟ ลูกจ้าง และ
ผูโ้ ดยสารทีจ่ ะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพือ่ เพิ่มความปลอดภัยระหว่างการ
เดินทาง ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ รับคืนเงินตัว๋ โดยสารเต็มราคา เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีต่ อ้ งการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการช่วยควบคุม ป้องกัน และลดความเสีย่ ง
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
The State Railway of Thailand informed that passengers will receive a full refund of the ticket
price. This is for passengers who want to cancel the ticket during the Songkran Festival between
9th - 18th April 2021 due to the epidemic situation of coronavirus disease 2019 or COVID-19,
which still spread out in many areas to help control, prevent and reduce the risk of spreading
the corona virus 2019 according to government policy and the Ministry of Transport.
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นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ
เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจรถไฟ มูลนิธิ
เมาไม่ขับ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จับมือร่วมกันรณรงค์โครงการ “ชีวิตวิถใี หม่ สงกรานต์
ปลอดภัย ปลอดโควิด” เพือ่ สร้างจิตส�ำนึก และอ�ำนวยความสะดวกให้
กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิล�ำเนาอย่างปลอดภัย
ณ สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) โดยได้รบั เกียรติจากนายพิศกั ดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุม่ ภารกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านทางหลวง) นายประสิทธิ์ ถาวร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการ
โดยสาร นายแพทย์แท้จริง ศิริพาณิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขบั ต�ำรวจ
รถไฟ และภาคีเครือข่ายรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรม

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public Relations Center, State Railway of
Thailand revealed that the State Railway of Thailand collaborated with the Railway
Police Division, Don’t Drive Drunk Foundation, and network partners to reduce
drunk driving accidents, government, and private sectors to promote a campaign
“New way of life, Songkran is safe, free from COVID” to create awareness and
facilitate the passengers who use the train to travel back to their hometowns
safely at Bangkok Station (Hua Lamphong) with honored from Mr. Pisak Jitviriyavasin,
Deputy Permanent Secretary (Head of Highway Infrastructure Development Mission
Group), Mr. Prasit Thaworn, Director of Passenger Services Department, Dr. Chaeng
Siripanich, secretary-general of the Don’t Drive Drunk Foundation, the Railway Police,
and the campaign network members joined the activity.

การเดินทางของผูโ้ ดยสารช่วงเทศกาสงกรานต์ในวันสุดท้ายของการท�ำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ที่
สถานีกรุงเทพฯ ยังคงมีผโ้ ู ดยสารทยอยเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาและใช้เวลาในวันหยุดยาวเดินทางท่องเทีย่ วอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นขบวนรถระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี บ้านภาชี ตะพานหิน สภาพการโดยสารไม่หนาแน่น
โดยการรถไฟฯ ได้จดั ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มอีก 3 ขบวน คือ
ขบวน 955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์, ขบวน 977 กรุงเทพ - อุบลราชธานี และ ขบวน 967 กรุงเทพ - อุดรธานี
ทัง้ นี้ เส้นทางทีม่ ผี โู้ ดยสารเดินทางหนาแน่นทีส่ ดุ คือ สายใต้ รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายเหนือ
สายตะวันออก และสายแม่กลอง
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Passengers traveling during Songkran Festival on the last day of work during Songkran Festival
2021 at Bangkok Station still gradually travel back to their hometowns and take a long vacation
for travelling. Most of them took short distance trains such as Chachoengsao, Prachinburi, Ban
Phachi, Taphan Hin and it is not crowded. The State Railway of Thailand provided 3 more special
trains to facilitate passengers. There are train no. 955 Bangkok – Sila At, train no. 977 Bangkok
– Ubon Ratchathani and train no. 967 Bangkok – Udon Thani. The busiest route is the Southern
route followed by the Northeastern, the North, the Eastern, and the Mae Klong routes.
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การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขัน้ สูงสุด เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยและสร้างความมัน่ ใจแก่ผโู้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มกี ารท�ำความสะอาด
ฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ บริเวณสถานีรถไฟและภายในขบวน
รถโดยสารทุกครัง้ ทีอ่ อกให้บริการ พร้อมประกาศปิด
ส�ำนักงานใหญ่การรถไฟฯ 9 วัน ตัง้ แต่ 10 - 18 เมษายน
พ.ศ. 2564 เพือ่ ท�ำความสะอาดครัง้ ใหญ่ตามแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข

เม.ย.
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The State Railway of Thailand increased its
surveillance and prevention measures against
the spread of the COVID-19 virus to the highest
level in order to maintain safety and build
confidence for passengers using the service
during the Songkran Festival by cleaning and
spraying disinfectant at the train station and
inside the train every time before coming for
service. Along with announcing the closure of
the Railway Headquarters for 9 days from 10th
– 18th April 2021 for a major cleaning in
accordance with the Ministry of Public Health’s
anti-epidemic guidelines.
นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การรถไฟฯ ได้สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการ
โดยสารรถไฟช่วง 7 วันในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง
วันที่ 9 - 15 เมษายน 2564 มีสถิตลิ ดลงเหลือศูนย์
โดยไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุขบวนรถตกราง ยานพาหนะ
ชนรถไฟ ผู้โดยสารตกจากขบวนรถ ปัญหาจาก
อาชญากรรม หรือบริเวณจุดตัดทางลักผ่านแม้แต่ครัง้
เดียว รวมถึงไม่มผี โู้ ดยสารได้รบั บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จากเดินทางโดยรถไฟตลอดเทศกาลในปีนี้
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Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public
Relations Center, State Railway of Thailand
revealed that the State Railway of Thailand has
summarized the statistics of accidents from
traveling by train during the 7 days of Songkran
Festival Between 9th – 15th April 2021, the
statistics have dropped to zero without an
accident, the derailed vehicle crash, passengers
fall from the train, crime, or accident at level
crossing including no passengers were injured.
or died from traveling by train throughout this
year’s festival.
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การรถไฟฯ สรุปภาพรวมการเดินทางของผูโ้ ดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564
มียอดผูใ้ ช้บริการทัง้ สิ้น 332,790 คน คิดเป็น 33.28% ซึง่ มีผโู้ ดยสารลดลง 66.72% โดยมีการจัดแผนอ�ำนวย
ความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และนายนิรฒ
ุ
มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยด�ำเนินการพ่วงตูโ้ ดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถทีว่ ิ่งให้
บริการปกติ พร้อมจัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่ม จ�ำนวน 15 ขบวน สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้
ประมาณ 100,000 คนต่อวัน เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารเดินทางกลับบ้านได้ครบทุกคนและปลอดภัย โดยมีจำ� นวนผูใ้ ช้
บริการทัง้ สิ้น 332,790 คน แบ่งออกเป็น ขบวนรถเทีย่ วไป 167,476 คน ขบวนรถเทีย่ วกลับ 160,714 คน
และขบวนรถเสริมอีก 4,600 คน ขณะทีแ่ ชมป์เดินทางสูงสุด คือ สายใต้ 116,594 คน รองลงมาเป็น สายตะวันออก
เฉียงเหนือ 106,179 คน สายเหนือ 67,053 คน สายตะวันออก 31,016 คน และสายแม่กลอง 11,948 คน
ซึง่ โดยภาพรวมมีผใู้ ช้บริการน้อยกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ทัง้ นี้เกิดจากความไม่มนั่ ใจในสถานการณ์จงึ มีผโู้ ดยสารยกเลิก
การเดินทางและคืนตัว๋ โดยสาร จ�ำนวน 30,201 ทีน่ งั่ คิดเป็น 18% ของขบวนรถทีม่ กี ารส�ำรองทีน่ งั่ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 9 - 18 เมษายน 2564
The State Railway of Thailand summarized an overview of passengers’ travel on the Songkran
Festival during 9th - 18th April 2021, the total number of passengers are 332,790 people,

นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ก�ำหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนทีต่ อ้ งการงดการเดินทาง
ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงิน
ตั๋วโดยสารได้เต็มราคา เพื่อเป็นการช่วยควบคุม
ป้องกัน และลดความเสีย่ งการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงมีการ
แพร่ระบาดรุนแรง ท�ำให้รัฐบาลต้องมีการยกระดับ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในหลาย
พืน้ ที่

representing 33.28%, with a decrease of 66.72%.
There was a plan to facilitate people’s travel
during the Songkran Festival according to the
policy of the Ministry of Transport and Mr. Nirut
Maneephan, Governor of the State Railway of
Thailand by adding more passenger coaches
to the full capacity of the train and providing
special trains to serve passengers totally 15
trains to accommodate approximately 100,000
passengers per day, so that all passengers can
travel home safely. There are 332,790
passengers using the service, divided into
167,476 outbound trains, 160,714 inbound
trains, and 4,600 special additional trains. While
the highest passengers are in the southern line
with 116,594 passengers followed by the
Northeast line with 106,179 passengers, the
northern line with 67,053 passengers, the
eastern line with 31,016 passengers, and the
Mae Klong line with 11,948 passengers, which
are fewer than expectation. Due to uncertainty,
30,201 passengers canceled their tickets,
representing 18% of the reservation seats during
9th – 18th April 2021.

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public
Relations Center, State Railway of Thailand
revealed that the State Railway of Thailand has
set measures to help people who want to cancel
the tickets during 19th – 30th April 2021 by
refunding the full price of the ticket to help
control, prevent, and reduce the risk of spreading
the corona virus 2019 according to government
policy and the Ministry of Transport due to the
epidemic situation of the Coronavirus Disease
2019 or COVID-19. The government has to
elevate measures to control and prevent the
spread of the epidemic in many areas.
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การรถไฟฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
3 มิถนุ ายน 2564 โดยมี นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริห าร
การรถไฟฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์
ช่อง 9 MCOT HD เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

14

พ.ค.
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand together with the
Executives recorded a television tape to deliver
well wishes to Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana, the Queen on the
auspicious occasion of Her Majesty’s birthday
on 3rd June 2021 at Channel 9 MCOT HD TV
Station, Huai Khwang District, Bangkok.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ทีย่ งั คงเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีจ่ นส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ และมีความห่วงใยต่อทัง้
พีน่ อ้ งประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นชุมชน
ต่าง ๆ จึงด�ำเนินโครงการ “การรถไฟฯ ต้านภัยโควิด19” ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย จ�ำนวน 200,000
ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
จ�ำนวน 24,000 ขวด ให้แก่จติ อาสา 904 สังกัดการ
รถไฟแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย เพือ่ เป็นตัวแทนน�ำไปแจกจ่ายแก่พนี่ อ้ ง
ประชาชน ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนต่าง ๆ อาทิ เขตมักกะสัน
จิตรลดา วัดดวงแข ธนบุรี บางซือ่ นิคมรถไฟ กม.11
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand revealed that the State
Railway of Thailand awares of the impact from
the epidemic situation of the coronavirus disease
2019 (Covid-19) that still spread out continuously
in many areas. Therefore, the State Railway of
Thailand implemented the Railways Against
Covid-19 project by giving 200,000 masks and
24,000 bottles of 100 ml alcohol spray to 904
volunteers, State Railway of Thailand and the
State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT)
at the Headquarters Building, State Railway of
Thailand to be representatives to distribute to
the public who live in communities such as
Makkasan District, Chitralada, Duangkhae
Temple, Thonburi, Bang Sue, Railway Community
km 11.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ ร่วมรับมอบเจลล้างมือแบบพกพา จากบริษทั สมูทอี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 1,000 หลอด ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ น�ำไปใช้ในโครงการ “การรถไฟฯ ต้านภัยโควิด-19” ด้วยการส่ง
มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กบั ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ
และพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand and
General Tawatchai Chuansomboon, advisor to the State Railway of
Thailand participated in handing over 1,000 tubes of portable hand
sanitizer from Smooth E (Thailand) Co., Ltd. at the State Railway of
Thailand’s Headquarters Building to be used in the project “Railway
against COVID-19” by giving masks, hand sanitizer, and alcohol spray
to people, communities and Railway Staff who are affected by the
epidemic.
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม น�ำทีม
ลงพืน้ ทีต่ รวจความพร้อมของสถานีกลางบางซือ่ ซึง่ จะใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19
นอกโรงพยาบาลทีจ่ ะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนมิถนุ ายนนี้ โดยมี นายชยธรรม์
พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
นายแพทย์สรุ ะ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมได้รว่ มกันบูรณาการให้เป็นสถานีฉีดวัคซีนทีเ่ ป็น
รูปธรรม โดยจะสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 10,000 คนต่อวัน โดยให้
บริการผูท้ ไี่ ด้รบั คิวจากการลงทะเบียนผ่านแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม และผูท้ เี่ ดินทาง
มารับบัตรคิวทีส่ ถานีกลางบางซือ่ ด้วยตนเอง

พ.ค.
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2564

2021

Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister and Minister of Public
Health together with Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport
led the team to check the readiness of Bang Sue Grand Station which
will be used as a COVID-19 vaccination center and the vaccination
service will be available in June, which were welcomed by Mr. Chayatham
Phromsorn, Permanent Secretary, Ministry of Transport, Mr. Sorapong
Paitoonpong, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Transport,
Dr. Sura Wisetsak, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public
Health, Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
along with the Executives and staff of the Ministry of Transport and
the Ministry of Health. It will be able to provide vaccination services
to approximately 10,000 people per day by serving those who have
been queued from registration through the doctor ready application
and those who come to pick up queuing cards at Bang Sue Grand
Station by themselves.
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สถานีกลางบางซือ่ เปิดให้บริการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซือ่ เป็นวันแรก เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผขู้ บั ขีร่ ถ
โดยสารสาธารณะทีล่ งทะเบียนไว้กบั กรมการขนส่งทางบก และพนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนัน้
โดยมี นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข นายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย มาร่วมตรวจเยีย่ มและ
ให้กำ� ลังใจ ซึง่ มีผลู้ งทะเบียนทยอยเดินทางเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ วัน โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ครบ
ตามเป้าหมาย 5,000 คน
นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุเทพ พันธุเ์ พ็ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท.
จ�ำกัด และ นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายปฏิบตั กิ าร และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษทั รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด
และผูบ้ ริหารจากองค์กรต่าง ๆ และบริษทั ในเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ อาทิ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย บริษทั ซีพแี รม จาํ กัด บริษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และ บริษทั เอก-ชัย
ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด จัดกิจกรรม “รถไฟความเร็วสูง
สายตะวั น ออกเชื่ อ มสามสนามบิ น และพั น ธมิ ต ร
รวมใจสูภ้ ยั โควิด-19” ร่วมมอบหน้ากากอนามัย สเปรย์
แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหาร ซิมทรูมฟู เอช มูลค่ารวม
กว่า 750,000 บาท เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ชมุ ชนในพืน้ ที่
เส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมีนางทวีพร
โชตินุชติ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานเขตราชเทวี ผูแ้ ทนจาก
สถานีตำ� รวจนครบาลพญาไท และสถานีตำ� รวจนครบาล
ดินแดง ร่วมรับมอบ ณ สวนราชเทวีภริ มย์ กรุงเทพมหานคร
Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of
Administration, State Railway of Thailand
together with Mr. Suthep Phanpeng, President
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Bang Sue Grand Station opened as a vaccination
center for the first day and started providing
vaccination services to drivers of public buses
who registered with the Department of Land
Transport and staff of the Ministry of Transport.
Mr. Anutin Charnvirakul, Deputy Prime Minister
and the Minister of Public Health, Mr. Chayatham
Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry
of Transport. and Mr. Chirute Visalachitra, Chairman,
Board of Commissioners of the State Railway
of Thailand came to visit and support. The
registered people gradually came to receive
services continuously throughout the day which
can be completed the vaccination target of
5,000 people.

พ.ค.
May
2564

2021

of SRT Railway Company Limited, Mr.
Phakphong Patanamas, Deputy Director of
Operations and Head of Marketing Department,
Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports
Co., Ltd., and the Executives from various
organizations and companies in the Charoen
Pokphand group, such as the Eastern Economic
Corridor Policy Office, the State Railway
Workers’ Union of Thailand (SRUT), CPRAM
Company Limited, True Corporation Public
Company Limited, and Ek-chai Distribution
System Company Limited organized the activity
“High-speed train easthern line connecting
three airports and partners fighting the
Covid-19” and jointly donated masks, alcohol
spray, survival bags, food, SIM True Move H
388

worth more than 750,000 baht to distribute
to communities in the area of the Airport Rail
Link. Mrs. Taweeporn Chotinuchit, Director
of Ratchathewi District Office, the representatives
from Phayathai Police Station, and Din Daeng
Metropolitan Police Station joined the handover
at Ratchathewi Phirom Park, Bangkok.
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การรถไฟฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถนุ ายน
2564 เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงแบ่งเบา
พระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และประเทศชาติ ไม่วา่ จะเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการ
พระราชด�ำริตา่ ง ๆ อีกทัง้ ทรงเป็นแบบอย่างในด้านความเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั และ
สง่างาม โดยมี นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และรองผูว้ า่
การรถไฟฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร ณ โถงกลาง
ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

The State Railway of Thailand held a ceremony to delivery well wishes
to Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on the occasion
of Her Majesty’s 43rd birthday on 3rd June 2021 in order to express
loyalty and gratitude to Her Majesty for alleviating the burden of His
Majesty the King, creating benefits and happiness for people and the
nation whether it is a project due to the royal initiative and various
royal projects, as well as being a role model in terms of strength,
disciplined, and graceful. Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and Deputy Governors participated in the blessing
ceremony, signed the well whishes at the central hall of the Headquarters
Building, State Railway of Thailand.
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การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถนุ ายน 2564 เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างประโยชน์สขุ แก่ประชาชนและประเทศชาติ ไม่วา่ จะ
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการพระราชด�ำริตา่ ง ๆ
ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา โดยมี พลเอก ธวัชชัย
ชวนสมบูรณ์ (ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ) ผูบ้ ริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารสถาบันโรคผิวหนัง จิตอาสา 904 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีกลางบางซือ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
The State Railway of Thailand held a ceremony to delivery well wishes
to Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana on the
occasion of Her Majesty’s 43rd birthday on 3rd June 2021 in order to
express loyalty and gratitude to Her Majesty for alleviating the burden
of His Majesty the King, creating benefits and happiness for people
and the nation whether it is a project due to the royal initiative and
various royal projects. General Thawatchai Chuansomboon, Adviser
to the Governor of the State Railway of Thailand, the executives of
the State Railway of Thailand, the executives of the Dermatology
Institute, 904 Volunteers joined the ceremony to pay respect to Her
Majesty and light a candle to pay homage to Her Majesty at Bang
Sue Grand Station, State Railway of Thailand.

3

มิJun.ย.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบข้าวสารจาก คุณจันทร์ทพิ ย์
ภาคย์วิศาล คุณชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา และคุณนิภา ภาคย์วิศาล กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ศาลา - ท่าน�ำ้ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,000 ถุง น�ำ้ หนักรวม 5,000 กิโลกรัม ส�ำหรับ
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นี้ การรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยการรถไฟฯ เป็นสือ่ กลางในการรวบรวม
เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์
มอบให้กบั จิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย น�ำไปแจกจ่ายให้กบั
ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ และพนักงานทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่
ระบาดของโควิด-19

2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand received
rice from Ms. Chanthip Pakwisan, Mr. Chanin Trisuriyathamma and Ms.
Nipa Pakwisan, Managing Director of Sala - Tha Nam Company Limited,
amount of 1,000 bags, total weight 5,000 kg. for being a part of
organizing volunteer activities for public benefits “Have and Share” in
honor of Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty the
Queen’s Birthday on 3rd June 2021. The State Railway of Thailand joined
the activity “Have and share” and be the center for collecting consumer
goods, rice, masks, hand sanitizer, alcohol spray and give them to 904
Volunteers, State Railway of Thailand to distribute to people, communities
and Railway Staff who have suffered from the impact of the Covid-19
epidemic.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มการให้บริการฉีดวัคซีน
ทีศ่ นู ย์ฉีดวัคซีนกลางบางซือ่ ณ สถานีกลางบางซือ่
โดยมีนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวง
คมนาคม นายนิรุ ฒ มณีพั น ธ์ ผู ้ ว ่ า การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ
ณ สถานีกลางบางซือ่

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister
together with Mr. Anutin Charnvirakul, Minister
of Public Health visited a COVID-19 vaccination
center at Bang Sue Grand station, which were
welcomed by Mr. Saksayam Chidchob, Minister
of Transport, Mr. Chayatham Phromsorn, Permanent
Secretary, Ministry of Transport, and Mr. Niruj.
Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand along with the Executives and Staff
of the Ministry of Transport at Bang Sue Grand
Station.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ
รับมอบอาหารจาก คุณธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ รอง
ประธานกรรมการบริษทั ยูไนเต็ดฟูด้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 100 ลัง และรับมอบน�ำ้ ดืม่ จาก บริษทั เอ.เจ.
พลาสท์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 500 โหล ส�ำหรับเป็น
ส่ ว นหนึ่ง ในการจั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ� ำ เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ตึก
บัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and General Tawatchai
Chuansomboon, advisor to the State Railway
of Thailand received food from Mr. Teerat
Suthisamphat, Vice Chairman United Foods
Public Company Limited amounting to 100
boxes and received 500 dozen drinking water
from A.J. Plast Public Company Limited for being
a part of organizing volunteer activities for
public benefits “Have it and share” in honor to
Her Majesty the Queen on the occasion of Her
Majesty’s Birthday 3rd June 2021 at Headquarters
Building, State Railway of Thailand.

มิJun.ย.
2564

2021
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พลเรือเอก ปวิตร รุจเิ ทศ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการ
ใหญ่จติ อาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจจิตอาสา 904 ที่
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกผูเ้ ข้ารับการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์ฉดี วัคซีนกลางบางซือ่ โดยมีพลเอก ธวัชชัย
ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
พญ.มิ่งขวัญ วิชยั ดิษฐ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันโรคผิวหนัง
และ พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผูอ้ ำ� นวยการด้าน
พัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ และน�ำเยีย่ มชมการ
ปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 และบุคลากรทางการ
แพทย์

Admiral Pavit Rujites, Director of the Royal
Volunteer Administration Center came to visit
and encourage 904 volunteers who perform
duties to facilitate vaccination recipients at the
Bang Sue Grand Vaccination Center, which was
welcomed by General Thawatchai Chuansomboon,
Advisor to the Governor of the State Railway
of Thailand, Dr. Mingkwan Wichaidit, Director
of the Institute of Dermatology, and Dr. Oraya
Kwangsuksathit. Deputy Director of Health
System Development.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
กระทรวงคมนาคม ร่วมกับศูนย์อำ� นวยการใหญ่จติ อาสา
พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) โดยมีพลเอก
ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ เป็นผู้
แทนจิตอาสา 904 มอบเจลพระราชทาน อาหาร และ
น�ำ้ ดืม่ ให้กบั ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการฉีดวัคซีนทีส่ ถานี
กลางบางซือ่ โดยเริ่มด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 7 มิถนุ ายน
2564 เป็นต้นมา ส�ำหรับกิจกรรมในครัง้ นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถนุ ายน 2564

The State Railway of Thailand, Ministry of
Transport joined hands with the Royal Volunteer
Administration Center to give royal gels, food,
and drinking water to people who receive
vaccination services at Bang Sue Grand Station.
General Thawatchai Chuansomboon, Advisor
to the Governor of the State Railway of Thailand
representing 904 Volunteers to distribute them
to the public and the distribution will start from
7th June 2021. This activity is a part of organizing
volunteer activities for public benefit “Have it
and share” in honor of Her Majesty the Queen
on the occasion of Her Majesty’s Birthday 3rd
June 2021.
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นายรอยือมี มะรอเซะ หัวหน้ากองควบคุมการเดินรถ
เขต 4 รักษาการผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเดินรถภาค
4 พร้อมด้วยผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
เข้าเยีย่ มและให้กำ� ลังใจครอบครัวพนักงานรถไฟทีบ่ า้ นพัก
ได้รบั ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้บา้ นพักพนักงานรถไฟ
พืน้ ทีส่ ถานีรถไฟหาดใหญ่ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2564
ทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้มบี า้ นพักเสียหายทัง้ หมด 6 หลัง
พร้อมทั้งได้เป็นผูแ้ ทนมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวจาก
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ นายสุชพี สุขสว่าง
รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ และนายฐากูร อินทรชม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ให้กับครอบครัว
ผูท้ ปี่ ระสบภัยเหตุอคั คีภยั ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จ�ำนวน 6
หลังคาเรือน พร้อมกับคณะเจ้าหน้าทีก่ าชาดประจ�ำจังหวัด
สงขลา ทีไ่ ด้ทำ� การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคทีจ่ ำ� เป็น
เพิ่มเติมด้วย

15

Mr. Royemi Marose, Chief, Traffic Control Division
4, acting for Superintendent Traffic Operation
Center 4, along with the representatives from
the State Railway Workers’ Union of Thailand
(SRUT), Hat Yai Branch, as representatives of
the State Railway of Thailand visited and gave
encouragement to the families of Railway Staff
whom their houses were damaged by the fire
on 10th June 2021. From that incident, there
are 6 houses were damaged and the
representatives gave away personal assistance
from Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, Mr. Sucheep Suksawang,
Deputy Governor of Traffic Business Cluster,
and Mr. Thakun Inthachom, Director of Traffic
Operation Department to the families who got
affected by the fire along with the Red Cross
staff in Songkhla Province which has also
provided additional necessary consumables.

พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ เป็นผูแ้ ทน นายนิรฒ
ุ
มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย น�ำคณะบ้านสวนเกษตรอินทรีย์ และ
บริษทั สมูทอี จ�ำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ 99% จ�ำนวน 500 หลอด น�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 20 โหล เพือ่ มอบแทนความ
ห่วงใยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กบั สถานีนครล�ำปาง น�ำไปแจกจ่ายให้
กับประชาชนทีม่ าใช้บริการเดินทางในสถานีนครล�ำปาง เพือ่ ความปลอดภัยของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม
จิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน
2564

มิJun.ย.
2564

2021

General Thawatchai Chuansomboon, advisor to the Governor of the
State Railway of Thailand, representing Mr. Niruj Maneepun, Governor
of the State Railway of Thailand led the Faculty of Ban Suan Organic
Agriculture and Smooth E Co., Ltd., to donate 2,500 masks, 500
tubes of hand sanitizer alcohol gel, and 20 dozens of drinking water
to Lampang Station for distributing to passengers in Nakhon Lampang
Station for their safety when using the service which is part of the
organizing volunteer activities for public benefits “Have it and share”
in honor of Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty’s
Birthday 3rd June 2021.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
จิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัด
กิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่ง
ปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน
2564 การรถไฟฯ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงแบ่งเบา
พระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการด�ำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการ
พระราชด�ำริต่าง ๆ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและ
ประเทศชาติเสมอมา โดยการมอบข้าวสาร จ�ำนวน
1,400 กิโลกรัม น�ำ้ ดืม่ 140 โหล หน้ากากอนามัย
700 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลติ ร
จ�ำนวน 280 ขวด มอบให้กบั ชุมชนซอยบ้านศาลเจ้า
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

18
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
เดินทางลงพืน้ ทีย่ า่ นสถานีรถไฟนาทา และย่านสถานี
รถไฟหนองคาย เพื่อตรวจติดตามและประชุมหารือ
ร่วมกับเจ้าหน้าทีด่ า่ นศุลกากรหนองคาย ผูป้ ระกอบการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้ปฏิบัติงานการรถไฟ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า
การเชือ่ มโยงการขนส่งรองรับนโยบายไทย - ลาว - จีน
ด้วยการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดย
ทางรถไฟ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จังหวัด
หนองคาย รวมทัง้ หารือถึงแนวทางการก�ำหนดเวลา
เดินรถผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เพือ่ ให้สามารถ
เพิ่มปริมาณการขนส่ง (แคร่) ต่อขบวนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ โดยไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดบนสะพานฯ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand joined hands with 904
Volunteers, State Railway of Thailand organized
activities for public benefits “Have it and share”
for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of
Her Majesty’s 43rd birthday on 3rd June 2021
in order to express loyalty and gratitude to Her
Majesty for alleviating the burden of His Majesty
the King, creating benefits and happiness for
people and the nation whether it is a project
due to the royal initiative and various royal
projects by donating 1,400 kg of rice, 140
dozens drinking water, 700 masks and 280
bottles of 100 ml alcohol spray to Soi Ban San
Chao community, Bang Krasor Subdistrict,
Mueang District, Nonthaburi Province.

มิJun.ย.
2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand visited Natha Station and
Nong Khai Station to monitor and discuss with
Nong Khai Customs House staff, rail freight
operators, Railway Staff, and relevant officials
to monitor the progress of the transport project
to support the Thai - Laos - China policy by
increasing the amount of goods transporting
through the border by rail passing the Thai - Laos
Friendship Bridge, Nong Khai Province as well
as discussing to determine the passing time of
the train on the Thai - Laos Friendship Bridge
to be able to increase the amount of transport
(carriage) per train to meet the demand without
causing traffic congestion on the bridge.
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ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น
และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ำกัด น�ำโดย
นายเหว่ยเหวย หวง ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร และนายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รอง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร และหัวหน้าฝ่ายการตลาด และตัวแทนพนักงานบริษทั
ร่วมจัดกิจกรรม “มือ้ เทีย่ งอิ่มใจ สูภ้ ยั โควิด-19 @โรงงานมักกะสัน” น�ำข้าวกล่อง
พร้อมรับประทานและน�ำ้ ดืม่ จากซีพแี รม จ�ำนวน 1,000 ชุด มอบให้กบั บุคลากร
และพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีโ่ รงงานมักกะสัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
เพือ่ เป็นก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ อีกทัง้ เป็นการแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดี
ทีม่ ใี ห้กบั พนักงานในโรงงานมักกะสันและครอบครัว

Dr. Siriphong Pretthipan, Deputy Governor of Locomotive and Rolling
Stock and Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Company
Limited, led by Mr. Wei Wei Huang, Operations Director, and Mr. Phakphong
Pattanamas, Deputy Director of Operations, Head of Marketing, and the
representatives of company participated in activities “Lunch, Satisfied,
Fighting the of COVID-19 at Makkasan workshop” by bringing 1,000
sets of ready-to-eat lunch boxes and drinking water from CPRAM for
Railway Staff who are working in the Makkasan workshop, State Railway
of Thailand to help alleviate the suffering from the epidemic situation of
the COVID-19 virus and to encourage them. It also shows the concern
and goodwill of Makkasan workshop staff and their families.

19
การรถไฟฯ เตรียมแผนลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่เวนคืน เพื่อเตรียมเจาะภูเขาสร้าง 4 อุโมงค์ พร้อมสะพานทอดรับ
รถไฟทางคู่ สายเหนือ “เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ” ทีย่ าวสุดในไทย 13.4 กม. ในช่วง “ ม.พะเยา - ดอยหลวง”
พร้อมผลักดันเพือ่ ให้เป็นอีกหนึ่ งแลนด์มาร์คส�ำหรับการท่องเทีย่ วใหม่ทางรางทีส่ ามารถเทียบเท่าสิบสองปันนา
ที่ตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีวิวทางธรรมชาติที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์
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The State Railway of Thailand planned to explore the expropriated land for penetrating the
mountain to build 4 tunnels and bridges to connect with the northern railway line “Denchai Chiang Rai - Chiang Khong”, the longest tunnel in Thailand with 13.4 km Phayao University Doi Luang section, which will become another landmark for tourism. A new railway can be
equivalent to Xishuangbanna, located in the south of the People’s Republic of China with a
unique natural beauty.
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20
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า การรถไฟฯ ประสบความส�ำเร็จในการขุดเจาะ
อุโมงค์รถไฟทางคูส่ ายยาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย บริเวณ
บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูส่ ายตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ซึง่ ถือว่าเป็นรถไฟ
ทางคูส่ ายส�ำคัญและเป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟทีอ่ ยูใ่ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยมี
ความยาวภายในอุโมงค์ทั้งสิ้น 5.2 กิโลเมตร หรือ
คิดเป็นระยะทางในอุโมงค์ทงั้ ขาขึน้ และขาล่องรวมกว่า
10.4 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทัง้ หมด
3 อุโมงค์ คือ 1. อุโมงค์หินลับ 5.20 กิโลเมตร
2. อุโมงค์มวกเหล็ก 0.26 กิโลเมตร และ 3. อุโมงค์
คลองขนานจิตร 1.17 กิโลเมตร บนพืน้ ที่ จ.สระบุรี
ถึง จ.นครราชสีมา ซึ่งอุโมงค์มวกเหล็กและอุโมงค์
คลองขนานจิตรได้เจาะทะลุหากันเป็นที่เรียบร้อยไป
ก่อนหน้านี้ ทัง้ นี้ เมือ่ การก่อสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะ
เวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก
เฉียงเหนือ ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพือ่ การ
เดินทางและขนส่งสินค้ามากขึน้ รวมถึงยังช่วยประหยัด
พลังงานเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในภาคการขนส่งของประเทศ
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand, revealed that the State Railway
of Thailand has successfully drilled the longest railway tunnel in Thailand at Ban Hin Lap, Muak
Lek District, Saraburi Province, which is part of the Northeastern Double Track Construction
Project Map Kabao - Chira Road Junction. This is considered an important double-track railway
and it is one of the 5 railway routes in the strategic plan for the development of transportation
infrastructure in Thailand 2015 - 2022. The total length of the tunnel is 5.2 kilometers, or the
distance in the both tunnels up and down, totaling more than 10.4 kilometers. It is the construction
of a total of 3 railway tunnels, namely 1. Grinder Tunnel 5.20 km, 2. Muak Lek Tunnel 0.26 km,
and 3. Khlong Khanan Chit Tunnel 1.17 km. inSaraburi Province to Nakhon Ratchasima Province,
where Muak Lek Tunnel and Khlong Khanan Chit Tunnel have already penetrated successfully.
When the construction is completed, it will reduce travel time on the northeastern railway line
and attract more people to use trains for traveling and transporting goods. It also helps to save
fuel energy used in the country’s transportation sector.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัด
กิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน 2564 โดยมอบข้าวสาร จ�ำนวน 1,000 กิโลกรัม น�ำ้ ดืม่ 120
โหล สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลติ ร จ�ำนวน 1,200 ขวด และขนมขบเคีย้ ว 10 ลัง มูลค่ารวม 100,000
บาท มอบให้กบั ชุมชนคลองล่าง บางกอกน้อย และชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand joined hands with 904
Volunteers , State Railway of Thailand organized
activities for public benefits “Have it and share”
for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of
Her Majesty’s 43rd birthday on 3rd June 2021
by donating 1,000 kilograms of rice, 120 dozens
drinking water, 100 ml alcohol spray, 1,200
bottles and 10 boxes of snacks worth 100,000
baht to Khlong Lang Community, Bangkok Noi,
and Moo 7 Rat Burana Community, Bangkok.
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21
นายอวิรทุ ธ์ ทองเนตร รองผูว้ า่ การกลุม่ อ�ำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายบุญญนิตย์ วงศ์รกั มิตร ผูว้ า่ การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) และนายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผูว้ า่ การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ได้รว่ มกันท�ำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจกั ร และสถานีตน้ ทางบางซือ่ เพือ่
ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบั สถานีกลางบางซือ่ และโครงการรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) โดยถือว่าเป็นก้าวส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการคมนาคมของประเทศ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ำหรับส่งจ่ายไฟฟ้า
แก่สถานีกลางบางซือ่ ศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางของไทยแห่งใหม่ทมี่ ี
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน อีกทัง้ การสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้า ยังช่วย
ลดปัญหามลพิษ แก้ปญ
ั หาฝุน่ PM 2.5 ได้อกี ด้วย
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Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of Administration, State Railway of
Thailand, Mr. Boonyanit Wongrukmit, Governor of the Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT) and Mr. Kirapat Jiamset, Governor of Metropolitan
Electricity Authority (MEA), jointly held the opening ceremony of the high voltage
power station at Chatuchak and Bang Sue station to supply electricity to Bang
Sue Grand Station and the commuter railway project (Red Line). It is considered
as an important step in the development of the country’s transportation
infrastructure and the power stations will be used as a power source for supplying
electricity to Bang Sue Grand Station, the new Thailand’s largest rail transportation
hub in ASEAN as well as supporting the use of electricity that also helps reduce
pollution problems and solve PM 2.5 dust problems as well.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการซือ้ ตัว๋ โดยสารผ่าน
ตูจ้ ำ� หน่ายตัว๋ โดยสารอัตโนมัติ (Automatic Ticket Vending Machine : TVM) ส�ำหรับขบวนรถชานเมืองและ
รถธรรมดา ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถนุ ายน 2564 เป็นต้นไป เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถซือ้ ตัว๋ รถไฟ
ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสีย่ งในการสัมผัสเพือ่ ลดการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 อีกทัง้ ยังสามารถ
ช�ำระเงินได้ดว้ ยเงินสด ทัง้ ธนบัตร และเหรียญ ทัง้ นี้ ในระยะแรกเปิดจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารผ่านตูจ้ ำ� หน่ายตัว๋ อัตโนมัติ
(TVM) ในเส้นทางกรุงเทพ-ลพบุรี / แก่งคอย / นครปฐม / สุพรรณบุรี และอรัญประเทศ โดยมีการติดตัง้ ตูจ้ ำ� หน่าย
ตัว๋ อัตโนมัติ ทัง้ หมด 10 เครื่อง ใน 9 สถานี ซึง่ มีผใู้ ช้บริการหนาแน่น ประกอบด้วย สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
2 เครื่อง สถานีสามเสน บางซือ่ ดอนเมือง รังสิต ฉะเชิงเทรา มหาชัย วงเวียนใหญ่ ตลาดพลู สถานีละ 1 เครื่อง

22

มิJun.ย.
2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand, revealed that the State Railway
of Thailand is ready to sell tickets through the Automatic Ticket Vending Machine (TVM) for
commuter trains and ordinary trains from 25th June 2021 onwards to facilitate passengers to buy
train tickets quickly, safely, and reduce the risk of exposure to reduce the spread of COVID-19.
Passengers can pay by cash. In the first phase, the automatic ticket vending machines (TVM)
are installed in densely populated areas on routes Bangkok - Lop Buri, Kaeng Khoi, Nakhon
Pathom, Suphan Buri, and Aranyaprathet. 10 automatic ticket vending machines have been
installed at 9 stations comprising of 2 machines at Bangkok Station (Hua Lamphong), Samsen
Station, Bang Sue, Don Mueang, Rangsit, Chachoengsao, Mahachai, Wongwian Yai, Talat Phlu,
1 machine per station.
397

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

24

มิJun.ย.
2564

2021

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
จิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัด
กิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่ง
ปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3
มิถนุ ายน 2564 โดยการมอบข้าวสาร จ�ำนวน 600
กิโลกรัม สเปรย์แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 700 ขวด หน้ากาก
อนามัย 1,000 ชิ้น และขนมขบเคีย้ ว 10 ลัง รวมมูลค่า
50,000 บาท มอบให้กบั ชุมชนเลียบคลองสองฝัง่ ใต้
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

105 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) วันวาน ปัจจุบนั สู่
อนาคต สถานีกรุงเทพ หรือทีเ่ รียกกันว่าหัวล�ำโพง เป็น
สถานีรถไฟทีอ่ ยูค่ กู่ บั ประเทศไทยมาถึง 105 ปี นับแต่
มีการสร้างและเริ่มเปิดใช้งานตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2459 นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ซึง่ น�ำ
ความเจริญให้บงั เกิดขึน้ กับกรุงเทพและสยามประเทศ
ในสมัยนั้นเหลือคณานับ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมทีเ่ ชือ่ มต่อหัวเมืองต่าง ๆ ท�ำให้การขนส่งสินค้า
และการเดินทางของผูค้ นสะดวกรวดเร็ว เปรียบเป็น
สถานีชมุ ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของกรุงเทพฯ มาอย่าง
ยาวนาน และเป็นต้นทางในการน�ำความเจริญออกไปทัว่
ประเทศไทยในทุกทิศ ถือได้วา่ เป็นสถานีรถไฟทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานี
รถไฟแห่งนี้ได้ถกู ปรับปรุงและดูแลรักษาเป็นอย่างดี ก่อ
ให้เกิดเรื่องราวและความทรงจ�ำจากครั้งอดีตจนถึง
ปัจจุบนั มากมาย

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand joined hands with 904
Volunteers, State Railway of Thailand organized
activities for public benefits “Have it and share”
for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of
Her Majesty’s 43rd birthday on 3rd June 2021
by donating 600 kilograms of rice, 700 bottles
of alcohol spray, 1,000 masks, and 10 boxes
of snacks worth 50,000 baht to communities
along the Song Fang Tai canal, Sai Mai District,
Bangkok.

105 years of Bangkok Station (Hua Lamphong):
the past, the present, into the future, Bangkok
Station also known as Hua Lamphong, a railway
station that has been with Thailand for 105
years since it was built and started operating
in 25th June 1916. It is a royal kindness of King
Rama V who established, the station is a
transportation hub that connects various cities,
helps transportation of goods and passengers
convenient and fast. It is an important economic
junction of Bangkok for a long time and is the
source of prosperity throughout Thailand in all
directions. It is regarded as the most important
railway station of the country. Throughout the
past, this train station has been renovated and
well maintained causing many stories and
memories from the past to the present.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการบริจาค
พลาสมาให้กบั สภากาชาดไทย เพือ่ น�ำไปใช้รกั ษาผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง โดยภูมติ า้ นทานที่
เกิดขึน้ เปรียบเสมือนเป็นเซรุม่ ใช้รกั ษาโรคได้ “ในวงการแพทย์ให้การยอมรับ
ว่า การใช้พลาสมาของผูท้ หี่ ายป่วยจากโรคโควิด-19 มาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยทีม่ ี
อาการจากการติดเชือ้ เดียวกัน ถือเป็นการรักษาทีเ่ คยท�ำมาแล้วในการระบาด
ของโรคเกิดใหม่ เช่น ซาร์ส มอร์ส อีโบลา ซึง่ ให้ผลการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ใช้พลาสมาของผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีห่ ายแล้ว
มาใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ โควิด-19 รายใหม่ได้ดว้ ย
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
joined the project to donate plasma to the Thai Red Cross Society
to be used to treat people infected with COVID-19. This will be
very useful in treating patients with severe symptoms. The immunity
is a serum that can be used to treat disease. In the medical
community admitted that Plasma of people who recovered from
COVID-19 can use to treat patients with symptoms from the same
infection. It is a treatment that has already been done in emerging
epidemics such as SARS, Morse, Ebola, which provides effective
and safe treatment results. At the same time, the World Health
Organization and the US Food and Drug Administration has
approved the use of plasma of recovered COVID-19 patients for
the treatment of new patients infected with COVID-19.
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การรถไฟฯ เป็นสือ่ กลางอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถน�ำสินค้ามาโพสต์ฝากร้านออนไลน์ขายของกันได้อย่าง
เต็มที่ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือประชาชนทีเ่ ดือนร้อนและได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชือ้ โคโรนา
2019 (โควิด-19) และส่งก�ำลังใจให้ประชาชนชาวไทยก้าวฝ่าวิกฤตในครัง้ นี้ไปด้วยกัน #ตลาดนัดรถไฟ #รถไฟ
รับฝากร้าน
The State Railway of Thailand is another channel for people to bring and post products for selling
on the online shops to help people who are affected by the epidemic of Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) and sent encouragement to Thai people to go through this crisis together #train
market #train pick up store.
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นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ
และ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ
รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ ส�ำหรับ
ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
“มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2564 โดยคุณวราภรณ์ วีระภุชงค์
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด
มอบเวชภัณฑ์ยา จ�ำนวน 300,000 แผง คุณธีรร์ ถั ต์
สุทธิสมั พัทน์ รองประธานกรรมการบริษทั ยูไนเต็ดฟูด้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน) และคุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ�ำกัด
(มหาชน) มอบขนมขบเคีย้ ว 50 ลัง น�ำ้ ดืม่ 200 แพค
ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
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รถไฟทางคูส่ ายเหนือ “เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ”
เป็นเส้นทางรถไฟสายประวัตศิ าสตร์ ทีใ่ ช้เวลาด�ำเนินการ
ยาวนานมาก นับตัง้ แต่เริ่มมีการศึกษาโครงการเมือ่ ปี
2503 ผ่านรัฐบาลหลายยุค มีการปรับนโยบายหลาย
ต่อหลายครัง้ จากหลายปัจจัยทัง้ ด้านการเมือง ด้านงบ
ประมาณทีจ่ ำ� กัด และยังถูกต่อต้านจากกลุม่ เอ็นจีโอ
ด้วยเพราะเป็นเส้นทางสายใหม่ทตี่ อ้ งมีการเวนคืนตลอด
โครงการ ในขณะทีโ่ ครงการนี้เป็นโครงการทีม่ เี สียงเรียก
ร้องจาก ประชาชน ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด
ต้องการให้ก่อสร้างมากที่สุดสายหนึ่ง เพราะมีผล
ตอบแทนและความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ ยังเป็น
เส้นทางรถไฟทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ด้านการขนส่งสินค้า
และการท่องเทีย่ ว
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Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of
Traffic Business Cluster and General Tawatchai
Chuansomboon, advisor to the State Railway
of Thailand received consumer goods and
medical supplies for public benefits activities
“Have it and share” for the blissing of Her
Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana
on the occasion of Her Majesty’s 43rd birthday
on 3rd June 2021. Mr. Waraporn Weeraphuchong,
Deputy Managing Director of Thai Nakorn
Pattana Co., Ltd., donated 300,000 packs of
medical supplies, Ms. Teerat Suthisamphat Vice
Chairman United Foods Public Company Limited
and Mr. Kittiphat Suthisamphat Managing
Director of A.J.Plast Public Company Limited
donated 50 boxes of snacks, 200 packs of
drinking water at the Headquarters Building,
State Railway of Thailand.

Northern Double Track Railway “Denchai Chiang Rai - Chiang Khong” is a historical railway
line that takes a very long time to complete
since the beginning of the project in 1960
through various governments. The policy has
been adjusted several times from many factors
both political issue and limited budget and it
was also opposed by NGOs because it is a new
route that must be expropriated throughout the
project while this project has been called for
by the public, the private sector, the provincial
chamber of commerce to be built because there
is a return and economic value and this route
has a high potential for both freight and tourism.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ
ได้จดั กิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทัง้ เดือนกรกฎาคม
เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎร ทัง้ นี้การรถไฟฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สือ่ กลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจล
ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของทีจ่ ำ� เป็นจากหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน เพื่อน�ำไปส่งมอบต่อแก่ประชาชน ชุมชน ตลอดจน
พนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) โดยบริษทั สยามเฮลท์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้
มอบผลิตภัณฑ์ดแู ลช่องปาก Dentiste จ�ำนวน 1,000 ชุด และ Smooth
& Dentiste’Premium Travel Kit จ�ำนวน 300 ชุด คุณอัครเรศ สุขตลอดชีพ
ประธานกรรมการบริหารเครือสุภาภรณ์ มอบเครื่องอุปโภค 500 ชุด ให้แก่
การรถไฟฯ บริเวณตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อน�ำไป
ส่งมอบต่อให้ประชาชน และชุมชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนอีกด้วย

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand, revealed that
the State Railway of Thailand has organized volunteer activities in July 2021
to join for blissing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion
of His Majesty the King’s Birthday 28th July 2021 and show loyalty appreciating
His Majesty’s kindness for performing various royal duties for the benefit and
happiness of people. The State Railway of Thailand collected consumer goods,
rice, masks, hand sanitizer, alcohol spray, medical supplies and essential items
from government agencies, the private sector to deliver to people, communities,
as well as railway staff who are affected by the epidemic of the Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19). In this regard, Siam Health Group (Thailand) Co.,
Ltd. has given Dentiste oral care products 1,000 sets and Smooth &
Dentiste’Premium Travel Kit 300 sets and Mr. Akharat Sukchuepcheep,
Chairman of the Executive Committee of Supaporn Group donated 500 sets
of consumer goods to the State Railway of Thailand at the Headquarters
Building, State Railway of Thailand to be distributed t o the public and
communities that have suffered as well.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธุ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบและรับมอบงาน
ถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) ตั้งแต่ถนน
ประชาชืน่ ถึงถนนกาญจนาภิเษก และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการพืน้ ที่ ให้แก่
กรมทางหลวงชนบทเป็นผูด้ แู ลงานบ�ำรุงรักษา เพือ่ ให้
ประชาชนผูส้ ญ
ั จรได้รบั ความสะดวก และความปลอดภัย
ในการใช้บริการ
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand and Mr. Pathom
Chaloeywares, Director General of Department
of Rural Roads signed a memorandum of
agreement to hand over the road along the
railway (Local Road) from Prachachuen Road
to Kanchanaphisek Road and lighting systems,
as well as assets used in the management of
the area to the Department of Rural Roads to
maintain so that people will get convenience
and the safety from using it.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบข้าวกล่อง จ�ำนวน 300
กล่อง จากคุณจิราภา เรืองกาญจนเศรษฐ์ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทกี่ ารรถไฟฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมตลอดทัง้ เดือนกรกฎาคม เพือ่
ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎร
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand received
300 boxes of rice boxes from Ms. Jirapha Ruangkanchanaset to support
volunteer activities for public benefits as the State Railway of Thailand
planned to organize activity in July 2021 to join in honoring on the
occasion of His Majesty the King’s Birthday 28th July 2021 and to show
loyalty appreciating His Majesty’s kindness for performing various royal
duties for the benefit and happiness of people.

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand participated
in volunteer activities for public benefits in honor of His Majesty the
King on the occasion of His Majesty the King’s birthday on 28th July
2021 by bringing 300 sets of consumer goods, rice, dry food and daily
necessities and distributing to Salak Hin community and Wat Duangkhae
community along with giving rice boxes to medical personnel officers
who work at Bang Sue Grand Station, 300 boxes for railway staff who
work for passenger services at Bangkok Station, and 300 boxes for
railway staff who work on the train. This is to alleviate the suffering
and help people that are affected by the coronavirus disease 2019
(Covid-19) epidemic.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพืน้ ทีร่ ว่ มกิจกรรมจิตอาสา
บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยการน�ำเครื่องอุปโภค
บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ทจี่ ำ� เป็นในชีวิตประจ�ำวัน จ�ำนวน 300 ชุด
มอบให้กบั ชุมชนสลักหิน และชุมชนวัดดวงแข ซึง่ เป็นชุมชนทีต่ งั้ อยูต่ ดิ กับบริเวณ
สถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบข้าวกล่องให้กบั
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชนทีส่ ถานีกลาง
บางซือ่ จ�ำนวน 300 กล่อง พนักงานรถไฟทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการโดยสารทีส่ ถานี
กรุงเทพ และบนขบวนรถโดยสาร จ�ำนวน 300 กล่อง เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยและได้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
402
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ส�ำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทีเ่ ว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่
1 - 6 กรกฎาคม 2564
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Bureau of the Royal Household persuaded people to join in signing well
wishes message to Her Royal Highness Prince Chulabhorn Walailak
empress Krom Phra Sri Sawangkhawat Worakatiya Rajanari on the
occasion of the birthday on 4th July 2021 via online system at the
website of the government agency in His Majesty www.royaloffice.th
during 1st – 6th July 2021.

นายศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์ รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลือ่ น รับมอบสเปรย์พน่ ช่องคอ สารสกัดล�ำไยและโพร
โพลิส จ�ำนวน 2,200 ขวด มูลค่า 627,000 บาท จากศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ยุวฒ
ั น์ วุฒเิ มธี ประธานบริหารมูลนิธิรม่ เกล้าเยาวชน
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยคุณอติภา ประภาสะวัต ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทกี่ ารรถไฟฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมตลอด
ทัง้ เดือนกรกฎาคม เพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
2564 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทที่ รงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจนานัปการเพือ่
ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎร
Mr. Siriphong Preutthipan, Deputy Governor of Locomotive and Rolling Stock received throat spray 2,200 bottles
valued 627,000 baht from Professor Dr. Yuwat Wuthimathi, President of the Romklao Youth Foundation under
the Royal Patronage of His Majesty the King Crown Prince together with Mr. Atipha Prapasawat, Chairman of
Executive Committee, Romklao Enterprise Development Institute to support volunteer activities for public benefits
as the State Railway of Thailand planned to organize activity in July 2021 to join in honoring on the occasion
of His Majesty the King’s Birthday 28th July 2021 and to show loyalty appreciating His Majesty’s kindness for
performing various royal duties for the benefit and happiness of people.
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ส�ำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวาย
พระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรม
หมืน่ สุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ทีเ่ ว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.
royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงพืน้ ทีบ่ ริเวณชุมชนนิคมรถไฟ กม. 11 น�ำเครื่อง
อุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย
สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และของใช้ทจี่ ำ� เป็น
ช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ทีต่ ดิ เชือ้ รวมถึง
ผูท้ อี่ ยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง และได้รบั ผลการกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีผแู้ ทนฝ่ายการช่างกล
ฝ่ า ยการช่ า งโยธา ฝ่ า ยการอาณั ติ สั ญ ญาณและ
โทรคมนาคม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เป็นผูแ้ ทนรับมอบ พร้อมทัง้ ส่งเจ้าหน้าที่
ฉีด พ่ น ยาฆ่ า เชื้ อ บริเ วณบ้ า นพั ก ชุ ม ชนนิค มรถไฟ
กม.11 และสัง่ การเร่งดูแลช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง
การรถไฟฯ และครอบครัวตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบอย่างต่อเนื่อง

Bureau of the Royal Household persuaded
people to join in signing well wishes message
to Her Royal Highness Soamsawali Krom Muen
Suddhanarinatha on the occasion of the birthday
on 13th July 2021 via online system at the
website of the government agency in His Majesty
www.royaloffice.th during 10th – 15th July 2021.

404

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand visited Railway Staff at
railway community km. 11 to bring consumer
goods, rice, dry food, and masks. Alcohol sprays,
medical supplies and essential supplies to help
railway staff who infected and those who in the
risk and are affected by the epidemic of the
Covid-19 virus. The representatives from the
Mechanical Engineer Department, Civil
Engineering Department, Signaling and
Telecommunications Department, and the State
Railway Workers’ Union (SRUT) received as the
representatives as well as sending officers to spray
disinfectants around the Km 11 community.
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การรถไฟฯ และกองบังคับการต�ำรวจรถไฟ ให้ประชาชน
ผูม้ าใช้บริการฉีดวัคซีนทีส่ ถานีกลางบางซือ่ ใช้บริการ
ลานจอดรถใต้ดนิ (ชัว่ คราว) เพือ่ รองรับประชาชนผูม้ า
ใช้บริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานสามารถ
รองรับรถได้กว่า 1,600 คัน เพือ่ ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยของผูม้ ารับบริการ ซึง่ จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณภายในสถานีฯ
และบริเวณโดยรอบ โดยสามารถเดินทางเข้าได้ 2
ช่องทาง คือ 1. ถนนก�ำแพงเพชร 2 (ข้างขนส่งหมอชิต)

2. ถนนก�ำแพงเพชร บริเวณแยกศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง รวมทัง้ รถขนส่งสาธารณะ
The State Railway of Thailand and Railway Police
Division temporary permitted people who come
to get the vaccine and the staff who come to
work at Bang Sue Grand Station to use the
underground parking lot, which can support
more than 1,600 cars. This is for tidiness and
safety and solve the problem of traffic congestion
in the station and surrounding area. There are
2 roads to get to the station: 1. Kamphaeng
Phet 2 Road (next to Mo Chit Transport) 2.
Kamphaeng Phet Road.

20
นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเหว่ยเหวย
หวง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ นาย สุเทพ
เตมานุวตั ร์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษทั รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด
ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลบุรฉัตร
ไชยากร เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดซือ้ ชุดตรวจโควิด - 19
แบบ แรพิด แอนติเจน เทสต์ (ATK) จ�ำนวนทัง้ สิ้น 800
ชุด เพือ่ ใช้ในการตรวจคัดกรองผูต้ ดิ เชือ้ ให้แก่พนักงาน
และลูกจ้างการรถไฟฯ โดยมีนายแพทย์องอาจ จริยา
สถาพร หัวหน้าส�ำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลบุรฉัตร
ไชยากร เป็นผูร้ บั มอบ ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
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Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of
Traffic Business Cluster together with Mr. Wei
Wei Huang, Director of Operations and Mr.
Suthep Temanuwat, Director of Government
Relations, Eastern High-Speed Rail Linking Three
Airports Company Limited, jointly donated to
support the budget of Burachat Chaiyakon
Hospital to be used in purchasing of a total of
800 COVID-19 Rapid Antigen Test (ATK) kits
to use in screening infected people for railway
staff, which were received by Dr. Ong-art
Jariyasathaporn, Chief, Medical Bureau, Burachat
Chaiyakorn Hospital at the Headquarters
Building, State Railway of Thailand.
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กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม
นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมี
ดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ และร่วมลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล เพือ่ แสดงความจงรักภักดี และน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ผ่านทาง https://www.blesshismajesty.com/

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
มอบนโยบายให้การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนพิเศษ
ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ชุดแรก เดินทางกลับ
ภู มิ ล� ำ เนาในเส้ น ทางสายอี ส าน โดยมี พ นั ก งาน
การรถไฟฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และฝ่าย
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His Majesty the King, on the auspicious occasion of His Majesty the
King’s 69th birthday on 28th July 2021 “The prestige is like the sky,
covering Thailand” organized an online exhibition and join in signing
well wishes to show loyalty and bow in gratitude for His Majesty infinitely
via https://www.blesshismajesty.com/.

ความมัน่ คงให้การดูแลตลอดการเดินทาง โดยนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็น
ผูม้ อบนโยบายให้การรถไฟฯ และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าที่
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเต็มที่ เพือ่ ส่งต่อการดูแล
ประชาชนผูต้ ดิ เชือ้ หรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รบั ความช่วยเหลือ
โดยเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand has given a policy to the State
Railway of Thailand to provide a special train to send the first batch of Covid-19 infected patients
traveling back to their hometowns on the northeastern route with railway staff, provincial public
health officer and the security department looks after throughout the journey. Mr. Saksayam
Chidchob, Minister of Transport as a policy giver to the State Railway of Thailand and all
departments under the Ministry of Transport to support the Ministry of Public Health, Bangkok
Metropolitan, provinces, and related agencies to pass on the care for people infected or is affected
by the corona virus epidemic 2019 to get help and have the highest safety.
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นายอรรถพล เก่าประเสริฐ วิศวกรอ�ำนวยการ ศูนย์โครงการก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ
พร้อมด้วย ดร.สุเมธ องกิตติกลุ ผูอ้ ำ� นวยการวิจยั นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของสถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) นายสว่าง ศรีสม ประธานฝ่ายโครงการและแผนงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคน
ต้องขึน้ ได้ และนายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร สือ่ มวลชนอาวุโส ประจ�ำกระทรวงคมนาคม มาร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความเห็นกับเรื่องรถไฟ ชานสูง ชานต�ำ่ เพือ่ ผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ โดยในรายการจะมีการพูดคุยถึงข้อมูล ปัญหา และ
ประสบการณ์ของการใช้งานรถไฟชานสูง ชานต�ำ่ ด�ำเนินรายการโดย นางสาวชมพูนุช ภัทรขจี
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Mr. Athaphon Kawprasert, Superintending Engineer, Construction Center, Special Projects and
Construction Department, State Railway of Thailand together with Dr. Sumet Ongkittikul, Director
of Transport and Logistics Policy Research, Thailand Development Research Institute (TDRI), Mr.
Sawang Srisom, President of Projects and Partnership Programs the public transport network
must be accessible to everyone, and Mr. Krisanapong Pongsanyakorn, senior media attached to
the Ministry of Transport attended a discussion panel to talk and exchange opinions about the
train, high platform, low platform for all groups of users. In the program, information, problems
and experiences of using high and low-level platform be discussed and Ms. Chompoonut Phatakajee
is a moderator.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชน
ทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์
มายังสถานีกลางบางซือ่ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี โดยมี นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม รับหน้าทีส่ ง่ ประชาชนเทีย่ ว
ปฐมฤกษ์ ณ สถานีกลางบางซือ่

General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, presided over the opening
ceremony for the public to take the Red Line Commuter train service
for Soft Opening via online system together with the cabinet.
Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport and Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand along with the executives of
the Ministry of Transport are in charge of the Prime Minister for sending
people on an inaugural trip at Bang Sue Grand Station.
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นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การด้านปฏิบตั กิ าร
เป็นผูแ้ ทนกลุม่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรวิศวกรรม
ระบบราง รุน่ ที่ 3 มอบเงิน จ�ำนวน 11,111 บาท
สนับสนุนโครงการต้านภัยโควิด-19 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ทกี่ ารรถไฟฯ ก�ำหนดจัดกิจกรรมเพือ่
ช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ตลอดจนครอบครัวพนักงาน
รถไฟทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมส่งก�ำลัง
ใจให้ประชาชนคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครัง้ นี้ไปด้วยกัน
Mr. Anan Phonimdang, Assistant Governor for
Operation as a representative of the group of
trainees in the Railway Engineering Course,
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Class 3, donated the amount of 11,111 baht supporting the project against COVID-19 of the
State Railway of Thailand to support volunteer activities for public benefits that organized to
help people, communities, and railway staff and families who are affected by the epidemic of
the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) and to send encouragement to Thai people to go
through this crisis as well.
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก
ใหม่ทมี่ กี ารตรวจพบผูต้ ดิ เชือ้ เพิ่มมากขึน้ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการมีขอ้ ก�ำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ขอความร่วมมือให้ประชาชนชะลอหรือ
หลีกเลีย่ งการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มเี หตุจำ� เป็น การรถไฟฯ จึงได้ออกแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และช่วยเหลือประชาชนทีต่ อ้ งการยกเลิกการเดินทางตาม
นโยบายของภาครัฐ ตลอดทัง้ เดือน สิงหาคม 2564 โดยผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการยกเลิกการเดินทาง สามารถขอคืน
เงินค่าโดยสารได้เต็มราคา

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand, revealed that due to the COVID-19 outbreak situation that made the infections
rapidly increasing. In addition, there is a requirement in Article 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E.
2548 (No. 27) requesting cooperation for people to avoid traveling across provinces. Therefore, the State Railway of Thailand has issued guidelines
for the prevention and control of coronavirus disease 2019 (Covid-19) to assist people who wish to cancel their tickets according to government
policies in August 2021 by allowing passengers who want to cancel the trip with a full refund.

รถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดให้ประชาชนใช้บริการใน
เส้นทางโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย โดยช่วงรังสิต - บางซือ่ ใช้
เวลาเพียง 25 นาที และช่วงตลิ่งชัน - บางซือ่ ใช้เวลา
เพียง 15 นาทีเท่านัน้ ท�ำให้สามารถเดินทางจากย่าน
ชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองเป็นไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึน้
The red line commuter train opened to the
public to use the service on the route free of
charge. The Rangsit - Bang Sue section takes
only 25 minutes and the Taling Chan - Bang Sue
section takes only 15 minutes, making it easier
and faster to travel from the suburbs to the
city center.
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5
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบนโยบายให้พนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานย่านสถานีกรุงเทพและย่านบางซือ่ ลงพืน้ ที่
จัดเก็บขยะมูลฝอย และท�ำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซือ่
ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อบ�ำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซือ่ เพือ่ รองรับการเดินทางของประชาชนทีเ่ ข้ามา
รับบริการวัคซีนทีศ่ นู ย์ฉีดวัคซีนกลางบางซือ่ รวมถึงผูโ้ ดยสารทีเ่ ข้ามาใช้บริการขบวน
รถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยตามมาตรฐาน
สาธารณสุข ณ บริเวณอาคารสถานีกลางบางซือ่
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand delivered
his policy to Railway Staff to do the garbage collection and clean Bang
Sue Grand Station and surrounding area. 904 Volunteers and the staff
of the Cleaning and Environment Department, Chatuchak District,
Bangkok also joined in the activity for cleanliness and tidiness of Bang
Sue Grand Station to support the travel of people who come to receive
vaccination services including passengers who come to use the red line
commuter train service and to create cleanliness, convenience, and
safety according to public health standards at the Bang Sue Grand
Station.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานในกิจกรรม Big Cleaning ลงพืน้ ทีจ่ ดั เก็บขยะ
มูลฝอย ล้างท�ำความสะอาดพืน้ ผิวถนน ฟุตบาทด้วย
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ และท�ำความสะอาดพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ
อาคารสถานีกลางบางซือ่ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เพือ่ บ�ำรุงรักษาความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีกลาง
บางซือ่ เพือ่ รองรับการเดินทางของประชาชนทีเ่ ข้ามารับ
บริการวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงผู้
โดยสารทีเ่ ข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง
ให้เกิดความสะอาด สะดวก ปลอดภัยตามมาตรฐาน
สาธารณสุข ณ บริเวณอาคารสถานีกลางบางซือ่
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand presided over the Big
Cleaning to do the solid waste collection, clean
the road surface footpath with disinfectant, and
clean the Bang Sue Grand Station and
surrounding area. The 904 Volunteers and the
staff of the Cleaning and Environment
Department, Chatuchak District, Bangkok also
joined in the activity for cleanliness and tidiness
of Bang Sue Grand Station to support the travel
of people who come to receive vaccination
services including passengers who come to use
the red line commuter train service and to create
cleanliness, convenience, and safety according
to public health standards at the Bang Sue
Grand Station.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานรับมอบเวชภัณฑ์ยา
และเงินสมทบทุน จ�ำนวน 50,000 บาท จากนายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การหน่วย
ธุรกิจการเดินรถ นายเชาวลิต พิมพ์โพธิ์กลาง รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายด้านเดินรถ และ
นายเจตนา วุฒญ
ิ าณ หัวหน้ากองพัฒนากิจการตลาด ในนามผูแ้ ทนคณะนักเรียนเก่า
East Japan Railway Culture Foundation สนับสนุนโครงการต้านภัยโควิด-19
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand presided
over the delivery of pharmaceutical products and a contribution of 50,000
baht from Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic Business
Cluster, Mr. Chaovalit Pimphoklang Deputy Director of Traffic Operation
Department and Mr. Chetana Wuthiyan, Chief, Marketing Development
Division on behalf of the East Japan Railway Culture Foundation alumni
representatives to support the project against COVID-19. of the State
Railway of Thailand.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานรับมอบน�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน 1,800 ขวด จากบริษทั
สยามเฮลท์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริเวณตึก
บัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อ
สนับสนุนโครงการต้านภัยโควิด-19 ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand received 1,800 bottles of
drinking water from Siam Health Group
(Thailand) Co., Ltd. at the railway Headquarters
Building, State Railway of Thailand to support
the project against COVID-19 of the State
Railway of Thailand.
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ส�ำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ทีเ่ ว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
Bureau of the Royal Household persuaded people to join in signing the well wishes Her Majesty
Queen Sirikit The Queen Mother on the occasion of the Her Royal Birthday on 12th August 2021 via
online system at the website of the government agency at www.royaloffice.th.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานรับมอบผลผลิต
พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ จากโครงการต้นแบบสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้
ซึง่ ปลูกโดยพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ในสถานีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ น�ำมา
ใช้เป็นวัตถุดบิ ประกอบอาหารกล่อง น�ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ตลอดจน
ครอบครัวพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 12 สิงหาคม 2564
เป็นต้นไป โดยการรถไฟฯ จะด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์
พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพั น ปี ห ลวง เนื่อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2564 และน้ อ มส� ำ นึก ใน
พระมหากรุ ณาธิคุ ณ ที่ พ ระองค์ ท รงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณีย กิ จ นานั ป การเพื่ อ
ความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุง่ เรืองของพสกนิกรและประเทศไทย

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand received
organic vegetables and fruits from the beautiful station, edible vegetables
prototype project, which were planted by railway staff in various stations
across the country. They will use these raw materials to make the
cooking boxes to distribute to people, communities, railway staff, and
their families who are affected by the coronavirus disease 2019
(COVID-19) epidemic. It started from 12th August 2021 until the end
of August 2021 and joined in to honor Her Majesty Queen Sirikit The
Queen Mother on the occasion of the 89th Birthday Anniversary on 12th
August 2021 and gratefully acknowledged Her Majesty royal duties for
peace and happiness and prosperity of people and Thailand.
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การรถไฟแห่ งประเทศไทย
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การรถไฟฯ โดยศูนย์ตา้ นภัยโควิด - 19 และ
จิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ
บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) จิตอาสาโครงการต้อง
รอด โดยกลุม่ อัพ ฟอร์ ไทย (Up for Thai) และบริษทั
รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน
จ�ำกัด ได้นำ� อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้
แก่ประชาชนกว่า 42 ชุมชน ในเขตลาดพร้าว ภายใต้
โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สูภ้ ยั โควิด” ซึง่ เป็น
โครงการทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รว่ มผนึกก�ำลังร่วม
กับองค์กรต่าง ๆ แจกอาหารทั้งหมด 2,000,000
กล่อง กระจายไปสูช่ มุ ชนใน 40 จุดทัว่ กรุงเทพฯ อาทิ
วัดลาดพร้าว หมูบ่ า้ นเสนานิเวศน์ 1, 2 หมูบ่ า้ นอมรพัน
9 ชุมชนหมูบ่ า้ นลาดพร้าววิลเลจ และหมูบ่ า้ นเนียมกล�ำ่
สามัคคี เพือ่ ช่วยเหลือและให้กำ� ลังใจประชาชนทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ซึง่ มีทงั้ ผูท้ ขี่ าดรายได้ ว่างงาน กลุม่ เปราะบาง กลุม่
ทีต่ อ้ งแยกกักตัวดูอาการ และผูท้ รี่ กั ษาตัวทีบ่ า้ นหรือ
Home Isolation ตลอดทัง้ เดือนสิงหาคม 2564

นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
ตามทีน่ ายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้จดั กิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตาม
นโยบายของนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ กลางรวบรวม
เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ
สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของทีจ่ ำ� เป็น
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน น�ำไปส่งมอบให้
กับประชาชน ชุมชน ตลอดจนพนักงานที่ได้รับผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ทัง้ นี้ การรถไฟฯ ยังได้รว่ มกับ
มูลนิธิรม่ เกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจร่มเกล้า บริษทั ธนบัตร กรุป๊ จ�ำกัด รับมอบ
เงาะ จ�ำนวน 3,000 กิโลกรัม หรือ 3 ตัน ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร น�ำไปส่งมอบต่อให้กบั ประชาชน
ชุมชน ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และเพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เช่นกัน

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, said that the Covid-19
Disaster Prevention Center and 904 Volunteers,
State Railway of Thailand, in cooperation with
MCOT Public Company Limited, the survival
project volunteers, Up for Thai group, and Eastern
High-Speed Rail Linking Three Airports Co., Ltd.
provided ready-to-eat food and distributed to
over 42 communities in Lat Phrao area under
the project “Krua Pan Im, Roi Riang Jai, Fight
the Covid”, which is the cooperation between
Charoen Pokphand Group and various
organizations to distribute 2,000,000 boxes of
food to communities in 40 locations throughout
Bangkok, such as Wat Ladprao, Senaniwet
Village. 1, 2 Amornphan Village 9 Ladprao Village
Community and Niam Klam Samakkhi Village,
to help and encourage people who have suffered
from the epidemic of the Covid-19 virus, including
412

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public
Relations Center, State Railway of Thailand
revealed that Mr. Niruj Maneepun, Governor of
the State Railway of Thailand organized volunteer
activities for public benefits according to the
policy of Mr. Saksayam Chidchob, Minister of
Transport to collect consumer goods, rice,
masks, hand sanitizer, alcohol spray, medical
supplies and essential items from government
and private agencies and delivered to people,
communities, as well as railway staff who are
affected by the epidemic of coronavirus disease
2019 (Covid-19). In addition, the State Railway
of Thailand has also collaborated with the
Romklao Youth Foundation under the Royal
Patronage, Crown Prince Crown Prince Romklao
Enterprise Development Institute, Banknote
Group Co., Ltd. received 3,000 kilograms of
rambutans or 3 tons according to the helping
farmers project, to distribute to the people, the
community, as well as railway staff who are
affected by the epidemic of coronavirus disease
2019 and to alleviate suffering for fruit farmers
as well.
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those who lack income, unemployment, and
vulnerable groups in August 2021.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายสุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ รับ
มอบผลผลิต พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ จากโครงการ
ต้นแบบสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้ ซึง่ ปลูกโดย
พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ในสถานีตา่ ง ๆ ทัว่
ประเทศ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ ประกอบอาหารกล่อง
น�ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ตลอดจน
ครอบครัวพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ การรถไฟฯ
ได้นำ� ผลผลิตของโครงการไปประกอบเมนูอาหารกลางวัน
น�ำไปมอบให้กับประชาชน พนั ก งาน ลู กจ้ างและ
ครอบครัวที่ชุมชนรถไฟล้อเหล็ก ชุมชนร่วมพัฒนา
เชื้อเพลิง 2 (ย่านสถานีแม่น�้ำ) และโรงรถดีเซลราง
กรุงเทพ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งต่อก�ำลังใจ
ให้ทกุ คน ก้าวผ่านวิกฤตครัง้ นี้ไปด้วยกัน

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้
พนักงานที่มีจิตอาสาน�ำอาหารกล่องปรุงสุกพร้อม
รับประทานทีน่ ำ� วัตถุดบิ พืชผักปลอดสารพิษจากโครงการ
ต้นแบบสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้ ซึง่ ปลูกโดย
พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ในสถานีต่าง ๆ
ทั่ ว ประเทศ มาแปรรู ป แจกจ่ า ยให้ แ ก่ ป ระชาชน
ในหมูบ่ า้ นเสนานิเวศน์ฯ 2 และชุมชนบางซือ่ ในวันที่
21 - 23 สิงหาคม 2564

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand and Mr. Sucheep Suksawang,
Deputy Governor of Traffic Business Cluster received organic vegetables and fruits from the
beautiful station, edible vegetables prototype project, which were planted by railway staff in
various stations across the country. They will use these raw materials to make the cooking boxes
to distribute to people, communities, railway staff, and their families who are affected by the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic.

23

ส.ค.
Aug
2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand delivered a policy to 904
Volunteers to distribute cooking boxes which
made of organic vegetables and fruits from the
beautiful station, edible vegetables prototype
project, which were planted by railway staff in
various stations across the country to people
at Sena Niwet Village 2 and Bang Sue Community
during 21st – 23rd August 2021.
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26
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้เปิด
เดินรถขบวนพิเศษน�ำร่องขนส่งสินค้าประเภทหีบห่อเส้นทางภาคใต้ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าให้แก่เกษตรกร และประชาชนในช่วงมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมถึงรองรับผลผลิตทางเกษตรทีจ่ ะออกมา
จ�ำนวนมากให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยการรถไฟฯ จะ
เปิดให้บริการรถขบวนพิเศษ แบบวันเว้นวัน ในช่วงวันที่ 26 สิงหาคม - 1 ตุลาคม
2564

1

ส.ค.
Aug
2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand revealed
that the State Railway of Thailand has launched a special parcel train
on the southern route to facilitate the transportation of goods for farmers
and people during the corona virus (Covid-19) epidemic control measures
including supporting agricultural products that will come out to be able
to be transported conveniently, quickly, and safely on every other day
basis during 26th August – 1st October 2021.

ก.ย.
Sep
2564

2021

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายให้พนักงานการรถไฟฯ ทีม่ จี ติ อาสาน�ำอาหาร
กล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทีช่ มุ ชนหมูบ่ า้ นพูนสิริ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้
โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สูภ้ ยั โควิด” ซึง่ เป็นโครงการทีก่ ารรถไฟฯ ร่วมผนึกก�ำลังกับบริษทั รถไฟความเร็ว
สูงสายตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ติ อาสาร่วมแจกอาหารทัง้ หมด 2,000,000 กล่อง
กระจายไปสูช่ มุ ชนใน 40 จุดทัว่ กรุงเทพฯ อาทิชมุ ชนหมูบ่ า้ นธานี 5 หมูบ่ า้ นสุขทรัพย์ ชุมชนอาคารสงเคราะห์ และ
ชุมชนพุทธสถานเสนาฯ นิเวศน์ 2 อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายน 2564 เพือ่ ช่วยเหลือและให้กำ� ลังใจประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึง่ มีทงั้ ผูท้ ขี่ าดรายได้ ว่างงาน กลุม่ เปราะบาง กลุม่
ทีต่ อ้ งแยกกักตัวดูอาการ และผูท้ รี่ กั ษาตัวทีบ่ า้ นหรือ Home Isolation เพือ่ ส่งต่อก�ำลังใจและแทนความห่วงใยใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand delivered a policy to the railway
staff with a volunteer spirit to distribute ready-to-eat food boxes to the people in the community
of Poonsiri Village, Lat Phrao District, Bangkok under the project “Krua Pan Im, Roi Riang Jai,
Fight the Covid” which is a project that the State Railway of Thailand joined hands with the
company Eastern high-speed train connecting three airports Co., Ltd. to distribute 2,000,000
boxes of food, to communities in 40 areas throughout Bangkok such as the community of Thani
Village 5, Suk Sub Village, housing community, and Buddhist community Sena Niwet 2 in
September 2021 to help and encourage people who have suffered from the epidemic of the
Covid-19 virus, which included those who lack income, unemployment, fragile groups to pass
on encouragement and concern during the Covid-19 epidemic situation.
414

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ มอบนโยบายให้
พนักงานการรถไฟฯ ทีม่ จี ติ อาสาน�ำอาหารกล่องปรุงสุก
พร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ชุมชน
ตรอกสลักหิน โดยวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาประกอบอาหารเป็น
พืชผักปลอดสารพิษจากโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้ม
สวยงาม พืชผักกินได้ ซึง่ พนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ
ใช้เวลาว่างในการปลูก ดูแลรักษาจากสถานีต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศ น�ำมาแปรรูปประกอบอาหารมอบให้กับ
ประชาชน ชุมชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และ
ครอบครัวทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เพือ่ ส่งต่อก�ำลังใจและแทนความ
ห่วงใยจากการรถไฟฯ เราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

9

ก.ย.
Sep
2564

2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand delivered a policy to 904
Volunteers to distribute cooking boxes, which
made of organic vegetables and fruits from the
beautiful station, edible vegetables prototype
project, which were planted by railway staff in
various stations across the country to people
at Salak Hin Community.

6

ก.ย.
Sep
2564

2021

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ น.ส. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการบริษทั และรักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอสอาร์ที เเอสเสท จ�ำกัด ได้ทำ� พิธีลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษทั เอสอาร์ที เเอสเสท จ�ำกัด โดยมีนายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร
ประธานกรรมการรถไฟฯ นายอ�ำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการ บริษทั เอสอาร์ที เเอสเสท จ�ำกัด และคณะ
ผูบ้ ริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษทั เอสอาร์ที เเอสเสท จ�ำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
ชัน้ 3 ตึกบัญชาการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand and Ms. Trithip Sivakritkul, the
committee and acting for Managing Director of SRT Asset Co., has jointly signed a memorandum
of understanding on asset management between the State Railway of Thailand and SRT Asset
Co., Ltd. Mr. Chirute Visalachitra, Chairman, Board of Commissioners of the Railway Committee,
Mr. Amnuay Preemonwong, Chairman of SRT Asset Company Limited, the Executives of the State
Railway of Thailand and SRT Asset Company Limited. Co., Ltd. witnessed at Headquarters Building,
State Railway of Thailand.
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นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชีแ้ จงกรณี
การออกประกาศจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางจากประเทศ
ญีป่ นุ่ จ�ำนวน 17 คัน เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2564 เพือ่
น�ำตูโ้ ดยสารดังกล่าวมาปรับปรุงและใช้งาน ซึง่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด�ำเนินการ โดยระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
ความร่วมมือระหว่างการถไฟแห่งประเทศไทย และ
บริษทั JR Hokkaido ในการส่งมอบให้กบั ประเทศไทย
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่การรถไฟฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการขนย้ายเท่านัน้ ทัง้ นี้ จากการตรวจสอบ
สภาพตูร้ ถโดยสารในเบือ้ งต้นอยูใ่ นสภาพดี สามารถน�ำ
มาใช้งานได้ แม้จะเป็นตูโ้ ดยสารทีถ่ กู ปลดระวางในปี
2559 แต่กไ็ ด้รบั การดูแล บ�ำรุงรักษาเป็นอย่างดี ซึง่
เมือ่ การรถไฟฯ ได้รบั ตูโ้ ดยสารดังกล่าวมา ก็จะเข้าไป
ตรวจสอบด้านความปลอดภัย และน�ำมาดัดแปลงเพือ่
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และระบบของการรถไฟฯ
เบื้องต้น คาดว่าจะน�ำตู้โดยสารดังกล่าวมาใช้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
ประเทศได้อกี ด้วย

10
นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์
ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าได้
มีการน�ำรถโดยสารชนิดนัง่ ปรับอากาศทีไ่ ด้รบั มอบจาก
บริษทั JR Hokkaido มาก่อนนี้ จ�ำนวน 10 คัน ร่วมมือ
กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC เพื่อ
ออกแบบและพัฒนาเป็นตู้รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว
ส�ำหรับให้บริการแก่ประชาชน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
โดยมีแนวคิดการออกแบบและสีสนั ของแต่ละขบวนที่
เป็นเอกลักษณ์มลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างตามเส้นทางทีใ่ ห้
บริการของรถไฟท่องเทีย่ ว คาดว่าการปรับปรุงจะแล้ว
เสร็จ พร้อมสามารถน�ำมาให้บริการได้ชว่ งปี 2565

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public
Relations Center, State Railway of Thailand
clarified about the announcement of 17 diesel
rail cars transportation from Japan on 6th
September 2021 in order to bring the said
coaches to renovate and use, which is currently
in the process of managing. It stated that this
is a cooperation between the State Railway of
Thailand and JR Hokkaido Company to give
away the coaches to Thailand but the State
Railway of Thailand will be responsible for the
transportation costs. From the initial inspection,
they are in a good condition and can be used
despite they are retired in 2016 because it has
been maintained well. When the State Railway
of Thailand received such coaches, they will go
into the security check and renovate for the
use and the system of the railway. Initially, it
is expected they will be used to promote tourism
and stimulate the domestic economy as well.

ก.ย.
Sep
2564

2021

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public
Relations Center, State Railway of Thailand
revealed that the State Railway of Thailand
collaborated with the Creative Design Center
(TCDC) to design and develop 10 air-conditioned
passenger coaches from JR Hokkaido Company
for tourists. Each train will have a unique design
concept and color scheme, which has different
characteristics according to the service routes
of tourist trains. The renovation is expected to
be completed and will be available for service
in the year 2022.
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14

ก.ย.
Sep
2564

2021

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลาทีพ่ ระอนุสาวรียพ์ ลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เนื่องใน “วันบุรฉัตร” เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึง
พระกรุณาธิคณ
ุ ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง บิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่ ตลอดจนพระ
กรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อประชาชนและประเทศไทย ณ ตึกบัญชาการรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ ได้รบั มอบ
เงินบริจาคจาก ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษทั ขนส่งน�ำ้ มันทางท่อ
จ�ำกัด (FPT) และ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BAFS) จ�ำนวน 100,000 บาท เข้าสมทบทุน “บุรฉัตร
มูลนิธิ” เพือ่ น�ำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand and
the Deputy Governor jointly placed a wreath at the monument of Prince
Kampaengpech Akarayothin on the occasion of “Purachatra Day”. to
commemorate the kindness of General Her Royal Highness Krom Phra
Kamphaeng Phet Akkarayothin, former commander of the Royal Railway
Department, father of modern railroad business as well as His Majesty’s
duties to people and Thailand at the Headquarters Building, State
Railway of Thailand. In addition, Mr. Niruj Maneepun, Governor of the
Railway received donations from MR. Suphadis Diskul, Chairman of the
Oil Pipeline Transport Company Limited (FPT) and Chairman of Executive
Committee (CEO), Bangkok Aviation Fuel Services Public Company
Limited (BAFS). 100,000 baht donated to the “Burachat Foundation”
to be used for further charitable activities.
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ก.ย.
Sep
2564

2021

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำ� พิธีลงนามร่วมกันในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลือ่ นเพือ่ พัฒนา
ไปสูร่ ะบบไฟฟ้า” เพือ่ พัฒนาการขนส่งระบบรางของการรถไฟฯ ไปสูร่ ะบบไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ โดยพิธี
ลงนามนี้ได้จดั ขึน้ ผ่านวิธี Online ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand and Professor
Dr. Suchatvee Suwansawat, President of King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang has singed the memorandum of cooperation on “ Rail Transport Technology
Development, Rolling Stock to an Electric System” to develop rail transportation to the
electrical system in various fields. The signing ceremony was held through an online
method with the Zoom Meeting program.

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การรถไฟฯ พร้อมสนับสนุนการท่องเทีย่ วภายในประเทศ และ
ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงคมนาคม โดยเปิดให้บริการขบวนรถเร็ว และ
รถท้องถิ่น จ�ำนวน 7 ขบวน มุง่ สูส่ ถานีบรุ ีรมั ย์ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกการเดินทางแก่ประชาชนที่ต้องการเที่ยวชมเทศกาล
ลูกชิ้นยืนกินทีส่ ถานีรถไฟบุรีรมั ย์ ระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน
2564 ซึ่งก�ำลังเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศ จากการ
เป็นอาหารโปรดของ ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซา่ วงแบล็คพิงค์
ศิลปินชาวไทยทีก่ ำ� ลังโด่งดังในเวทีโลก โดยมีขบวนรถให้บริการ
ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน 2564
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand said that the State Railway of Thailand is
ready to support domestic tourism and promote the
distribution of income to the local area according to
the government’s policy and the Ministry of Transport
by providing rapid trains and 7 local trains heading
to Buriram Station to facilitate people who want to
attend the meatball festival at Buriram Railway Station
between 17th – 23rd September 2021, which is becoming
a popular trend throughout the country. It is a favorite
food of Lalisa Manoban or Lisa of Black Pink, a Thai
artist who is famous in the world class. There will be
trains service during 18th – 24th September 2021.
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20
การรถไฟฯ ยืนยันรถดีเซลรางทีญ
่ ปี่ นุ่ มอบให้มปี ระสิทธิภาพ ใช้งานได้ดแี ละคุม้ ค่า
ซึง่ ความกว้างของล้อมีขนาด 1.067 เมตร (Narrow Gauge) ทีใ่ ช้กนั ในภูมภิ าค
เอเชีย โดยทางโรงงานมักกะสันสามารถน�ำมาปรับความกว้างล้อเป็น 1 เมตร
ที่ (Metre Gauge) ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับรถไฟของประเทศมาเลเซีย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และพม่าได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบตู้โดยสารเรียบร้อย จะมีการเข้าไป
ตรวจสอบด้านความปลอดภัย และน�ำมาดัดแปลงเป็นขบวนท่องเทีย่ วและเฟิรส์ คลาส
ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2564

2021

The State Railway of Thailand confirmed that the diesel rail vehicles
offered by Japan are efficient, works well, and worthy. The width of the
wheels is 1.067 meters (Narrow Gauge) used in the Asian region. The
Makkasan workshop can adjust the wheel width to 1.000 meter (Metre
Gauge) that can connect to the railways of Malaysia, Laos, Cambodia,
Vietnam and Myanmar. However, when the passenger coaches arrive,
there will be a security check and renovation for the tourist and first
class.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบราง การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ระบบราง” ระหว่าง กรมการขนส่งทางราง โดยมี
นายกิตติพนั ธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายสุเทพ พันธุเ์ พ็ง กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด และนายภคพงษ์ ศิริกนั ทรมาศ
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ลงนามร่วมกับ สถาบันวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
ราง หน่วยงานวิชาชีพ และหน่วยงานวิจยั และรับรอง
ด้านระบบราง สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน
ผูป้ ระกอบการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน
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ก.ย.
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Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport
presided over the signing ceremony of a
Memorandum of Understanding on academic
cooperation “Manufacturing and Development
of Railway personnel, Technology Research and
Development, Rail Innovations to Support Rail
Industry.” between the Department of Rail
Transport. Mr. Kittiphan Panchan, DirectorGeneral of the Department of Rail Transport,
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, Mr. Suthep Phanpheng,
President of the SRT Railway Company Limited,
and Mr. Pakapong Sirikantaramas, Governor of
the Mass Rapid Transit Authority of Thailand
jointly signed the MOU with the Railway
Technology Research and Development Institute,
Educational Institutions, and Private Railway
Operators.

ก.ย.
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2564
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รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ผทู้ มี่ ารับบริการวัคซีน
เข็มกระตุน้ หรือบูสเตอร์โดส (Booster Dose) เข็มที่ 3 ทีศ่ นู ย์ฉดี วัคซีนกลางบางซือ่
เดินทางด้วยระบบขนส่งรถไฟชานเมืองสายสีแดงหรือระบบขนส่งสาธารณะอืน่ ๆ
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดภายในบริเวณสถานี

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
นายสุจติ ต์ เชาว์ศริ ิกลุ รองผูว้ า่ การกลุม่ บริหารรถไฟฟ้า
นายพีระเดช หนูขวัญ รองผูว้ า่ การกลุม่ ยุทธศาสตร์ นาย
สุชพี สุขสว่าง รองผูว้ า่ การกลุม่ ธุรกิจการเดินรถ พร้อม
ด้วยคณะผูบ้ ริหารการรถไฟฯ เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ ลานด้านหน้าพระ
อนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�ำแพง
เพ็ชรอัครโยธิน ตึกบัญชาการรถไฟ เพือ่ น้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทีท่ รงพระราชทานธงไตรรงค์เป็น
ธงประจ�ำชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมาน
สามัคคี และความภาคภูมใิ จของคนในชาติ

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand persuaded
people to receive the 3rd dose of booster vaccine at Bang Sue Grand
Vaccination Center. People can travel by the Red Line commuter train
or other public transportation for quicker and easier access and help
reduce traffic congestion in the station area.

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State
Railway of Thailand, Mr. Sujit Chaosirikul, Deputy
Governor of Electrified Rail Management, Mr.
Peeradech Nookwun, Deputy Governor of
Strategy, Mr. Sucheep Suksawang, Deputy
Governor of Traffic Business Cluster, and the
executives attended the ceremony by standing
and paying respect to the national flag to
commemorate the day when His Majesty King
Vajiravudh (Rama VI) issued the tricolor flag
as the current national flag as a symbol of unity
and pride of the people of the nation in front
of the monument of General King Boromwongse
Krom Phra Kamphaeng Phet Akkarayothin,
Headquarters Building.
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การพัฒนาระบบรางไทย

สร้างภาพสะท้อน
ก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่
ของระบบคมนาคม

วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและกว้างไกล

คือหัวใจสำ�คัญ
ของการพัฒนา ระบบ

คมนาคมทางราง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

CORPORATE SOCIAL
AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

23 ตุลาคม 2563

การรถไฟฯ ได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ท�ำความสะอาดบริเวณ
เส้นทางรถไฟ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 23 ตุลาคม 2563 โดยคณะจิตอาสา 904
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมท�ำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย
รื้อถอนเศษวัชพืชบริเวณสองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่สถานีสามเสน
จนถึงแยกประดิพัทธ์ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรง
พระราชทานกิจการรถไฟขึน้ ในประเทศไทย อีกทัง้ เป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการหวงแหน ดู แ ลรั ก ษาพื้ น ที่ บ ริเ วณเส้ น ทางรถไฟ ซึ่ ง เป็ น
สาธารณะสมบัติของชาติ
423

23 October 2020

The State Railway of Thailand together with the Department
of Civil Affairs and the Royal Thai Army organized volunteer
activities to improve the landscape by cleaning the railway
line and surrounding area on the occasion of the Memorial
Day of His Majesty King Chulalongkorn on 23rd October 2020.
The 904 Volunteers from the State Railway of Thailand joined
in to clean up the garbage and demolish weed debris on
both sides of the railway line from Samsen Station to Pradipat
Intersection. This was to ensure that it would be clean and
tidy to show loyalty and in remembrance of His Majesty King
Chulalongkorn, Rama V who established the railway
organization in Thailand.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

4 ธันวาคม 2563

การรถไฟแห่งประเทศ จัดขบวนรถอ�ำนวยความสะดวกให้บริการฟรี
ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ สายตะวันออก สายใต้ สายเหนือ และสาย
วงเวียนใหญ่ - มหาชัย รวมทัง้ สิ้น 8 ขบวน ส�ำหรับประชาชนทีจ่ ะเดินทาง
เข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ณ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ท�ำเนียบองคมนตรี
สวนสราญรมย์ ถึง มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม
2563

4 December 2020

The State Railway of Thailand provided trains for free in 4
routes, such as the eastern line, the southern line, the
northern line, and the Wongwian Yai – Mahachai line, totaled
8 trains to serve people who want to participate government
activities on the occasion of Memorial Day of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej the Great, National Day, and
Father’s Day, on 5th December 2020, at the front of the
Ministry of Defense, Sanam Chai Road, Privy Council’s House,
Suan Saranrom to Museum Siam, during 1st – 6th December
2020.

424

5 ธันวาคม 2563

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ
ได้จัดกิจกรรมท�ำความดี บิ๊กคลีนนิง่ ท�ำความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศน์สถานีรถไฟทั่วประเทศจ�ำนวน 445 สถานีให้มีความสะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการรถไฟฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

5 December 2020

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
revealed that the State Railway of Thailand organized a big
cleaning activities to clean and improve the landscape of 445
railway stations across the country to be clean, beautiful and
tidy. This was caused by the cooperation of the Executives,
Railway Staff to honor and in remembrance of His Majesty
the King on the occasion of Memorial Day of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej the Great, National Day, and Father’s
Day, on 5th December 2020.
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19 ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563

19 December 2020

29 December 2020

นายประสิทธิ์ ถาวร ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริการโดยสาร เป็นผูแ้ ทนการรถไฟฯ
มาร่วมกิจกรรม “นัง่ รถไฟไปเขือ่ นป่าสักชลสิทธิ์ สร้างชีวิตหลังโควิด
ให้สดใส” ปีที่ 3 ของมูลนิธิไฟฟ์ ฟอร์ ออล โดยการรถไฟฯ ได้ให้
ความอนุเคราะห์ตั๋วโดยสารน�ำน้อง ๆ ที่มีปัญหาทางด้านสายตา
ทางการได้ยิน ทางการเคลื่อนไหว สติปัญญา พร้อมทั้งผู้ดูแล ได้มี
โอกาสนั่งรถไฟเส้นทางกรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่จิตอาสาของการรถไฟฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง การขึ้น-ลงขบวนรถไฟ
เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทัง้ ดูแลและประสานงานตลอด
การเดินทางอีกด้วย
Mr. Prasit Thaworn, Director of Passenger Service Department
as a representative of the State Railway of Thailand participated
in the activity “The 3rd year of Taking a train to Pa Sak Jolasid
Dam for a Brighter Post-Covid Life”, by Five for All Foundation.
The State Railway of Thailand provided free tickets for the
youth who have problems with their eyesight, hearing,
mobility, intelligence along with their caregivers for taking
a train on the route Bangkok – Pa Sak Jolasid Dam. In addition,
the volunteer staff of the State Railway of Thailand took part
to facilitate and take care of them during the trip.

425

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทัพบก กรุงเทพมหานคร
ต�ำรวจรถไฟ น�ำพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลทหารม้า
ที่ 2 รักษาพระองค์ และต�ำรวจรถไฟ ร่วมท�ำกิจกรรมท�ำความสะอาด
รอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ภายในอาคารสถานี
ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี
กรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขั้นสูงสุดของกระทรวง
คมนาคม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการเดินทางให้แก่ผโู้ ดยสารในช่วง
เทศกาลปีใหม่
The State Railway of Thailand together with the Royal Thai
Army, Bangkok Metropolitan and the Railway Police division
brought Railway Staff, the Royal Thai Army Science Department
Staff and the 1st Army Area, the 2nd Cavalry Brigade King’s
Guard, and Railway Police to join in the Big Cleaning activities
by spraying disinfectants inside the station building, platforms,
passenger accommodation, toilets and the area surrounding
Bangkok Station (Hua Lamphong) in accordance with the
Ministry of Transport’s highest level of surveillance and
prevention measures against the spread of the Coronavirus
2019 (Covid-19) to build confidence in traveling for passengers
during the New Year festival.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

14 พฤษภาคม 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ผลกระทบเนื่อ งจากสถานการณ์แ พร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทีย่ งั คงเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่
จนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต และมีความห่วงใยต่อทั้งพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ จึงด�ำเนิน
โครงการ “การรถไฟฯ ต้านภัยโควิด-19” ด้วยการส่งมอบหน้ากาก
อนามัย จ�ำนวน 200,000 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100
มิลลิลติ ร จ�ำนวน 24,000 ขวด ให้แก่จติ อาสา 904 สังกัดการรถไฟ
แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
(สร.รฟท.) ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
ตัวแทนน�ำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่าง ๆ
อาทิ เขตมักกะสัน จิตรลดา วัดดวงแข ธนบุรี บางซื่อ นิคมรถไฟ
กม.11

14 May 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
revealed that the State Railway of Thailand is aware of the
impact from the epidemic situation of the coronavirus disease
2019 (Covid-19) that still spread out continuously in many
areas. Therefore, the State Railway of Thailand implemented
the Railways Against Covid-19 project by giving 200,000
masks and 24,000 bottles of 100 ml alcohol spray to 904
volunteers from the State Railway of Thailand and the State
Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT) at the Headquarters
Building, State Railway of Thailand to be representatives to
distribute them to the public who live in communities such
as Makkasan District, Chitralada, Duangkhae Temple, Thonburi,
Bang Sue, Railway Community km 11.
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19 พฤษภาคม 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ พลเอก ธวัชชัย
ชวนสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การรถไฟฯ ร่วมรับมอบเจลล้างมือแบบพกพา
จากบริษัท สมูทอี (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 1,000 หลอด
ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อน�ำไปใช้ในโครงการ
“การรถไฟฯ ต้านภัยโควิด-19” ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กบั ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ และ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง

19 May 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
and General Tawatchai Chuansomomboon, advisor to the
State Railway of Thailand participated in handing over 1,000
tubes of portable hand sanitizer from Smooth E (Thailand)
Co., Ltd. at the State Railway of Thailand’s Headquarters
Building. They will be used in the project “Railway against
COVID-19” by giving masks, hand sanitizer, and alcohol
spray to people, communities and Railway Staff who are
affected by the epidemic.
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25 พฤษภาคม 2564

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั รถไฟฟ้า รฟท. จ�ำกัด และ นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท
รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ำกัด และ
ผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย บริษทั ซีพแี รม จํากัด
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เอก-ชัย
ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จาํ กัด จัดกิจกรรม “รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก
เชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ร่วมมอบ
หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหาร ซิมทรูมฟู เอช
มูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ชมุ ชนในพืน้ ทีเ่ ส้นทาง
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยมีนางทวีพร โชตินุชติ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานเขตราชเทวี ผู้แทนจากสถานีตำ� รวจนครบาลพญาไท และ
สถานีต�ำรวจนครบาลดินแดง ร่วมรับมอบ ณ สวนราชเทวีภิรมย์
กรุงเทพมหานคร
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Mr. Awirut Thongnest, Deputy Governor of Administration,
State Railway of Thailand together with Mr. Suthep Phanpeng,
President of SRT Railway Company Limited, Mr. Phakphong
Patanamas, Deputy Director of Operations and Head of
Marketing Department, Eastern High-Speed Rail Linking Three
Airports Co., Ltd., and the Executives from various organizations
and companies in the Charoen Pokphand group, such as the
Eastern Economic Corridor Policy Office, the State Railway
Workers’ Union of Thailand (SRUT), CPRAM Company Limited,
True Corporation Public Company Limited, and Ek-chai
Distribution System Company Limited organized the activity
“High-speed train eastern line connecting three airports and
partners fighting the Covid-19” and jointly donated masks,
alcohol spray, survival bags, food, SIM True Move H worth
more than 750,000 baht to distribute them to communities
in the area of the Airport Rail Link. Mrs. Taweeporn Chotinuchit,
Director of Ratchathewi District Office, the representatives
from Phayathai Police Station, and Din Daeng Metropolitan
Police Station joined in the handover at Ratchathewi Phirom
Park, Bangkok.

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

3 มิถุนายน 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบข้าวสาร
จาก คุณจันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล คุณชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา และ
คุณนิภา ภาคย์วิศาล กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ศาลา - ท่าน�ำ้ จ�ำกัด
จ�ำนวน 1,000 ถุง น�ำ้ หนักรวม 5,000 กิโลกรัม ส�ำหรับเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การรถไฟฯ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
โดยการรถไฟฯ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค
ข้าวสาร หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กบั
จิตอาสา 904 สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย น�ำไปแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ชุมชนต่าง ๆ และพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากผล
กระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19

11 มิถุนายน 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
คมนาคม ร่วมกับศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จติ อาสา พระราชทาน (ศอญ.
จอส.พระราชทาน) โดยมีพลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษา
ผูว้ า่ การรถไฟฯ เป็นผูแ้ ทนจิตอาสา 904 มอบเจลพระราชทาน อาหาร
และน�้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลาง
บางซื่อ โดยเริ่มด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 7 มิถนุ ายน 2564 เป็นต้นมา
ส�ำหรับกิจกรรมในครัง้ นี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน 2564

11 June 2021

The State Railway of Thailand, Ministry of Transport joined
hands with the Royal Volunteer Administration Center to
give royal gels, food, and drinking water to people who
3 June 2021
receive vaccination services at Bang Sue Grand Station.
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand General Thawatchai Chuansomboon, Advisor to the
received rice from Ms. Chanthip Pakwisan, Mr. Chanin Governor of the State Railway of Thailand representing
Trisuriyathamma and Ms. Nipa Pakwisan, Managing Director 904 Volunteers to distribute them to the public and the
of Sala - Tha Nam Company Limited, amount of 1,000 bags, distribution will start from 7th June 2021 onwards. This
total weight 5,000 kg. for being part of organizing volunteer activity is part of organizing volunteer activities for public
activities for public benefits “Have and Share” in honor of benefit “Have it and share” in honor of Her Majesty the
Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty’s Birthday 3rd June
Queen’s Birthday on 3rd June 2021. The State Railway of 2021.
Thailand joined in the activity “Have and share” and was
the center for collecting consumer goods, rice, masks, hand
sanitizer, and alcohol spray and gave them to 904 Volunteers
from State Railway of Thailand to distribute to people,
communities and Railway Staff who have suffered from the
impact of the Covid-19 epidemic.
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15 มิถุนายน 2564

พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้แทน
นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย น�ำคณะบ้านสวน
เกษตรอินทรีย์ และบริษทั สมูทอี จ�ำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น
และเจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ 99% จ�ำนวน 500 หลอด น�ำ้ ดืม่ จ�ำนวน
20 โหล เพือ่ มอบแทนความห่วงใยจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้กบั
สถานีนครล�ำปาง น�ำไปแจกจ่ายให้กบั ประชาชนทีม่ าใช้บริการเดินทาง
ในสถานีนครล�ำปาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ ซึง่ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
2564

15 June 2021

General Thawatchai Chuansomboon, advisor to the Governor
of the State Railway of Thailand, representing Mr. Niruj
Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand led
the Faculty of Ban Suan Organic Agriculture and Smooth E
Co., Ltd., to donate 2,500 masks, 500 tubes of hand sanitizer
alcohol gel, and 20 dozens of drinking water to Lampang
Station for distributing to passengers in Nakhon Lampang
Station for their safety when using the service which is part
of the organizing volunteer activities for public benefits “Have
it and share” in honor of Her Majesty the Queen on the
occasion of Her Majesty’s Birthday 3rd June 2021.
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15 มิถุนายน 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจิตอาสา 904
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถนุ ายน 2564
การรถไฟฯ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ทีท่ รงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในการด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการ
พระราชด�ำริตา่ ง ๆ ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา
โดยการมอบข้าวสาร จ�ำนวน 1,400 กิโลกรัม น�้ำดื่ม 140 โหล
หน้ากากอนามัย 700 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลติ ร
จ�ำนวน 280 ขวด มอบให้กับชุมชนซอยบ้านศาลเจ้า ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี

15 June 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
joined hands with 904 Volunteers from the State Railway
of Thailand organized activities for public benefits “Have it
and share” for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of Her Majesty’s
43rd birthday on 3rd June 2021 in order to express loyalty
and gratitude to Her Majesty for alleviating the burden of
His Majesty the King, creating benefits and happiness for
people and the nation whether it is a project due to the
royal initiative and various royal projects by donating 1,400
kg of rice, 140 dozens drinking water, 700 masks and 280
bottles of 100 ml alcohol spray to Soi Ban San Chao
community, Bang Krasor Subdistrict, Mueang District,
Nonthaburi Province.

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

20 มิถุนายน 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจิตอาสา 904
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
2564 โดยมอบข้าวสาร จ�ำนวน 1,000 กิโลกรัม น�้ำดื่ม 120 โหล
สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร จ�ำนวน 1,200 ขวด และ
ขนมขบเคี้ยว 10 ลัง มูลค่ารวม 100,000 บาท มอบให้กับชุมชน
คลองล่ า ง บางกอกน้ อ ย และชุ ม ชนหมู ่ 7 ราษฎร์ บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร

20 June 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
joined hands with 904 Volunteers from the State Railway of
Thailand organized activities for public benefits “Have it and
share” for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of Her Majesty’s
43rd birthday on 3rd June 2021 by donating 1,000 kilograms
of rice, 120 dozens drinking water, 100 ml alcohol spray,
1,200 bottles and 10 boxes of snacks worth 100,000 baht
to Khlong Lang Community, Bangkok Noi, and Moo 7 Rat
Burana Community, Bangkok.
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24 มิถุนายน 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และจิตอาสา 904
สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
2564 โดยการมอบข้าวสาร จ�ำนวน 600 กิโลกรัม สเปรย์แอลกอฮอล์
จ�ำนวน 700 ขวด หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น และขนมขบเคีย้ ว 10 ลัง
รวมมูลค่า 50,000 บาท มอบให้กบั ชุมชนเลียบคลองสองฝัง่ ใต้ เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร

24 June 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
joined hands with 904 Volunteers from the State Railway of
Thailand organized activities for public benefits “Have it and
share” for the blissing of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana on the occasion of Her Majesty’s
43rd birthday on 3rd June 2021 by donating 600 kilograms
of rice, 700 bottles of alcohol spray, 1,000 masks, and 10
boxes of snacks worth 50,000 baht to communities along
the Song Fang Tai canal, Sai Mai District, Bangkok.

ANNUAL REPORT 2021

STATE RAILWAY OF THAILAND

2 กรกฎาคม 2564

28 มิถุนายน 2564

การรถไฟฯ เป็นสือ่ กลางอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถน�ำสินค้า
มาโพสต์ฝากร้านออนไลน์ขายของกันได้อย่างเต็มที่ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือนร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และส่งก�ำลังใจให้ประชาชน
ชาวไทยก้าวฝ่าวิกฤตในครัง้ นี้ไปด้วยกัน #ตลาดนัดรถไฟ #รถไฟรับ
ฝากร้าน

28 June 2021

The State Railway of Thailand provided the channel for people
to bring and post their products to sell on the online shops
in order to help people who are affected by the epidemic of
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) and sent encouragement
to Thai people to go through this crisis together #train
market #train pick up store.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564 ด้วยการน�ำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร
อาหารแห้ง และของใช้ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน จ�ำนวน 300 ชุด
มอบให้กบั ชุมชนสลักหิน และชุมชนวัดดวงแข ซึง่ เป็นชุมชนทีต่ งั้ อยู่
ติดกับบริเวณสถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
พร้อมกับมอบข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สถานีกลางบางซื่อ จ�ำนวน
300 กล่อง พนักงานรถไฟทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการโดยสารทีส่ ถานีกรุงเทพ
และบนขบวนรถโดยสาร จ�ำนวน 300 กล่อง เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มี
รายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)

2 July 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
participated in volunteer activities for public benefits in
honor of His Majesty the King on the occasion of His Majesty
the King’s birthday on 28th July 2021 by bringing 300 sets
of consumer goods, rice, dry food and daily necessities and
distributing to Salak Hin community and Wat Duangkhae
community along with giving food set boxes to medical
personnel officers who work at Bang Sue Grand Station,
300 boxes for railway staff who work for passenger services
at Bangkok Station, and 300 boxes for railway staff who
work on the train. This is to alleviate the suffering and help
people that are affected by the coronavirus disease 2019
(Covid-19) epidemic.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

11 กรกฎาคม 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่บริเวณ
ชุมชนนิคมรถไฟ กม. 11 น�ำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง
หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และของใช้ทจี่ ำ� เป็น
ช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ที่ติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่อยู่ใน
กลุม่ เสีย่ ง และได้รบั ผลการกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
โดยมีผแู้ ทนฝ่ายการช่างกล ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
และโทรคมนาคม และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นผูแ้ ทนรับมอบ พร้อมทัง้ ส่งเจ้าหน้าทีฉ่ ีดพ่นยาฆ่าเชือ้ บริเวณบ้านพัก
ชุมชนนิคมรถไฟ กม.11 และสั่งการเร่งดูแลช่วยเหลือพนักงาน
ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัวตามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง

11 July 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
visited Railway Staff at railway community km. 11 to bring
consumer goods, rice, dry food, masks, Alcohol sprays,
medical supplies and essential supplies to help railway staff
who infected and those who are in the risk and affected by
the epidemic of the Covid-19 virus. The representatives
from the Mechanical Engineer Department, Civil Engineering
Department, Signaling and Telecommunications Department,
and the State Railway Workers’ Union (SRUT) received as
the representatives as well as sending officers to spray
disinfectants around the Km 11 community.
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4 สิงหาคม 2564

รถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดให้ประชาชนใช้บริการในเส้นทางโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยช่วงรังสิต - บางซื่อ ใช้เวลาเพียง 25 นาที และ
ช่วงตลิ่งชัน - บางซือ่ ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านัน้ ท�ำให้สามารถเดินทาง
จากย่านชานเมืองเข้าสูใ่ จกลางเมืองเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึน้

4 August 2021

The red line suburban train opened to the public for using
the service free of charge. The Rangsit - Bang Sue section
takes only 25 minutes and the Taling Chan - Bang Sue
section takes only 15 minutes driving, This will make it easier
and faster to travel from the suburbs to the city center.
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5 สิงหาคม 2564

7 สิงหาคม 2564

5 August 2021

7 August 2021

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบนโยบายให้
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานย่านสถานีกรุงเทพและ
ย่านบางซื่อ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย และท�ำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และ
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยรั ก ษาความสะอาดและสิ่ง แวดล้ อ ม เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร เพื่อบ�ำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชนทีเ่ ข้ามารับบริการวัคซีนทีศ่ นู ย์ฉีดวัคซีนกลางบางซือ่ รวมถึง
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิด
ความสะอาด สะดวก ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข ณ บริเวณ
อาคารสถานีกลางบางซื่อ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
delivered his policy to Railway Staff to clean up the garbage
and Bang Sue Grand Station and surrounding area. 904
Volunteers from the State Railway of Thailand and the staff
of the Cleaning and Environment Department, Chatuchak
District, Bangkok also joined in the activity for cleanliness
and tidiness of Bang Sue Grand Station to support the travel
of people who come to receive vaccination services including
passengers who come to use the red line suburban train
service and to create cleanliness, convenience, and safety
according to public health standards at the Bang Sue Grand
Station.
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นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
ในกิจกรรม Big Cleaning ลงพืน้ ทีจ่ ดั เก็บขยะมูลฝอย ล้างท�ำความสะอาด
พื้นผิวถนน ฟุตบาทด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ และท�ำความสะอาดพื้นที่
บริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซือ่ ร่วมกับคณะจิตอาสา 904
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร เพื่อบ�ำรุงรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อรองรับการเดินทางของ
ประชาชนทีเ่ ข้ามารับบริการวัคซีนทีศ่ นู ย์ฉีดวัคซีนกลางบางซือ่ รวมถึง
ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ให้เกิด
ความสะอาด สะดวก ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข ณ บริเวณ
อาคารสถานีกลางบางซื่อ
Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
presided over the Big Cleaning to clean up the solid waste,
clean the road surface and footpath with disinfectant, and
clean the Bang Sue Grand Station and surrounding area.
The 904 Volunteers from the State Railway of Thailand and
the staff of the Cleaning and Environment Department,
Chatuchak District, Bangkok also joined in the activity for
cleanliness and tidiness of Bang Sue Grand Station to support
the travel of people who come to receive vaccination services
including passengers who come to use the red line suburban
train service and to create cleanliness, convenience, and
safety according to public health standards at the Bang Sue
Grand Station.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

16 สิงหาคม 2564

12 สิงหาคม 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
รับมอบผลผลิต พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ จากโครงการต้นแบบ
สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ซึ่งปลูกโดยพนักงาน และลูกจ้าง
การรถไฟฯ ในสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ประกอบอาหารกล่อง น�ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ชุมชน
ตลอดจนครอบครัวพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยการรถไฟฯ
จะด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 และ
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
นานัปการเพือ่ ความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุง่ เรืองของพสกนิกร
และประเทศไทย

12 August 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
received organic vegetables and fruits from the beautiful
station, edible vegetables prototype project, which were
planted by railway staff in various stations across the country.
They will use these raw materials to make the cooking boxes
to distribute to people, communities, railway staff, and their
families who are affected by the coronavirus disease 2019
(COVID-19) epidemic. It started from 12th August 2021
until the end of August 2021 and joined in to honor Her
Majesty Queen Sirikit The Queen Mother on the occasion
of the 89th Birthday Anniversary on 12th August 2021 and
gratefully acknowledged Her Majesty royal duties for peace
and happiness and prosperity of people and Thailand.
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นายเอกรั ช ศรีอ าระยั น พงษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายนิรุฒ มณีพันธ์
ผู ้ ว ่ า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ได้ จั ด กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ� ำเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ตามนโยบายของนายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางรวบรวมเครื่อง
อุ ป โภคบริโ ภค ข้ า วสาร หน้ า กากอนามั ย เจลล้ า งมื อ สเปรย์
แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ยา และสิ่งของที่จ�ำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน น�ำไปส่งมอบให้กับประชาชน ชุมชน ตลอดจน
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิ
ร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า บริษทั ธนบัตร กรุป๊
จ�ำกัด รับมอบเงาะ จ�ำนวน 3,000 กิโลกรัม หรือ 3 ตัน ตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกร น�ำไปส่งมอบต่อให้กบั ประชาชน ชุมชน ตลอดจน
พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้เช่นกัน

16 August 2021

Mr. Eakkaruch Sreearayunpong, Chief, Public Relations Center,
State Railway of Thailand revealed that Mr. Niruj Maneepun,
Governor of the State Railway of Thailand organized volunteer
activities for public benefits according to the policy of Mr.
Saksayam Chidchob, Minister of Transport to collect consumer
goods, rice, masks, hand sanitizer, alcohol spray, medical
supplies and essential items from government and private
agencies and delivered to people, communities, as well as
railway staff who are affected by the epidemic of coronavirus
disease 2019 (Covid-19). In addition, the State Railway of
Thailand has also collaborated with the Romklao Youth
Foundation under the Royal Patronage, Crown Prince Romklao
Enterprise Development Institute, Banknote Group Co., Ltd.
received 3,000 kilograms of rambutans or 3 tons according
to the helping farmers project, to distribute to the people,
the community, as well as railway staff who are affected by
the epidemic of coronavirus disease 2019 and to alleviate
suffering for fruit farmers as well.
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นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ
โดยศูนย์ตา้ นภัยโควิด 19 และจิตอาสา 904 การรถไฟแห่งประเทศไทย
ร่วมมือกับ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) จิตอาสาโครงการ
ต้องรอด โดยกลุ่ม อัพ ฟอร์ ไทย (Up for Thai) และบริษัท รถไฟ
ความเร็วสูงสายตะวันออกเชือ่ มสามสนามบิน จ�ำกัด ได้นำ� อาหารปรุงสุก
พร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกว่า 42 ชุมชน ในเขต
ลาดพร้าว ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สูภ้ ยั โควิด” ซึง่ เป็น
โครงการทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รว่ มผนึกก�ำลังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
แจกอาหารทั้งหมด 2,000,000 กล่อง กระจายไปสู่ชุมชนใน
40 จุดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ วัดลาดพร้าว หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1, 2
หมู่บ้านอมรพัน 9 ชุมชนหมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ และหมู่บ้านเนียม
กล�ำ่ สามัคคี เพือ่ ช่วยเหลือและให้กำ� ลังใจประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีทั้งผู้ที่ขาดรายได้
ว่างงาน กลุม่ เปราะบาง กลุม่ ทีต่ อ้ งแยกกักตัวดูอาการ และผูท้ รี่ กั ษาตัว
ที่บ้านหรือ Home Isolation ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2564

17 August 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of
Thailand, said that the Covid-19 Disaster Prevention Center
and 904 Volunteers, State Railway of Thailand, in cooperation
with MCOT Public Company Limited, the survival project
volunteers, Up for Thai group, and Eastern High-Speed Rail
Linking Three Airports Co., Ltd. provided ready-to-eat food
and distributed to over 42 communities in Lat Phrao area
under the project “Krua Pan Im, Roi Riang Jai, Fight the
Covid”, which is the cooperation between Charoen Pokphand
Group and various organizations to distribute 2,000,000
boxes of food to communities in 40 locations throughout
Bangkok, such as Wat Ladprao, Senaniwet Village. 1, 2
Amornphan Village 9 Ladprao Village Community and Niam
Klam Samakkhi Village, to help and encourage people who
have suffered from the epidemic of the Covid-19 virus,
including those who lack income, unemployment, and
vulnerable groups in August 2021.
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20 สิงหาคม 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย และนายสุชพี สุขสว่าง
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ รับมอบผลผลิต พืชผัก ผลไม้
ปลอดสารพิษ จากโครงการต้นแบบสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้
ซึง่ ปลูกโดยพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ในสถานีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ
เพือ่ น�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ ประกอบอาหารกล่อง น�ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ
ประชาชน ชุมชน ตลอดจนครอบครัวพนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทัง้ นี้ การรถไฟฯ
ได้น�ำผลผลิตของโครงการไปประกอบเมนูอาหารกลางวันน�ำไปมอบ
ให้กบั ประชาชน พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัวทีช่ มุ ชนรถไฟล้อเหล็ก
ชุมชนร่วมพัฒนาเชือ้ เพลิง 2 (ย่านสถานีแม่นำ�้ ) และโรงรถดีเซลราง
กรุงเทพ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ เพือ่ ส่งต่อก�ำลังใจให้ทกุ คน ก้าวผ่าน
วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

20 August 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
and Mr. Sucheep Suksawang, Deputy Governor of Traffic
Business Cluster received organic vegetables and fruits from
the beautiful station, edible vegetables prototype project,
which were planted by railway staff in various stations across
the country. They will use these raw materials to make the
cooking boxes to distribute to people, communities, railway
staff, and their families who are affected by the coronavirus
disease 2019 (COVID-19) epidemic.
รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย

1 กันยายน 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบาย
ให้ พ นั ก งานการรถไฟฯ ที่ มี จิ ต อาสาน� ำ อาหารกล่ อ งปรุ ง สุ ก
พร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ชุมชนหมู่บ้านพูนสิริ
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ
สู ้ ภั ย โควิด ” ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ก ารรถไฟฯ ร่ ว มผนึก ก� ำ ลั ง กั บ
บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ�ำกัด
เพื่อท�ำหน้าที่จิตอาสาร่วมแจกอาหารทั้งหมด 2,000,000 กล่อง
กระจายไปสู่ชุมชนใน 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนหมู่บ้านธานี 5
หมูบ่ า้ นสุขทรัพย์ ชุมชนอาคารสงเคราะห์ และชุมชนพุทธสถานเสนาฯ
นิเวศน์ 2 อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายน 2564 เพื่อช่วยเหลือ
และให้กำ� ลังใจประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีทั้งผู้ที่ขาดรายได้ ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง กลุ่ม
ทีต่ อ้ งแยกกักตัวดูอาการ และผูท้ รี่ กั ษาตัวทีบ่ า้ นหรือ Home Isolation
เพื่อส่งต่อก�ำลังใจและแทนความห่วงใยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19

1 September 2021

23 สิงหาคม 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบนโยบายให้พนักงานที่มี
จิตอาสาน�ำอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานทีน่ ำ� วัตถุดบิ พืชผัก
ปลอดสารพิษจากโครงการต้นแบบสถานี/ซุม้ สวยงาม พืชผักกินได้
ซึง่ ปลูกโดยพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ในสถานีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ
มาแปรรูปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในหมูบ่ า้ นเสนานิเวศน์ฯ 2 และ
ชุมชนบางซื่อ ในวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2564

23 August 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
delivered a policy to 904 Volunteers to distribute cooking
boxes which made of organic vegetables and fruits from the
beautiful station, edible vegetables prototype project, which
were planted by railway staff in various stations across the
country to people at Sena Niwet Village 2 and Bang Sue
Community during 21st – 23rd August 2021.
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Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
delivered a policy to the railway staff with a volunteer spirit
to distribute ready-to-eat food boxes to the people in the
community of Poonsiri Village, Lat Phrao District, Bangkok
under the project “Krua Pan Im, Roi Riang Jai, Fight the
Covid”, which is a project that the State Railway of Thailand
joined hands with the company Eastern high-speed train
connecting three airports Co., Ltd. to distribute 2,000,000
boxes of food, to communities in 40 areas throughout Bangkok
such as the community of Thani Village 5, Suk Sub Village,
housing community, and Buddhist community Sena Niwet 2
in September 2021 to help and encourage people who have
suffered from the epidemic of the Covid-19 virus, which
included those who lack income, unemployment, fragile
groups to pass on encouragement and concern during the
Covid-19 epidemic situation.
ANNUAL REPORT 2021
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6 กันยายน 2564

นายนิรฒ
ุ มณีพนั ธ์ ผูว้ า่ การรถไฟฯ มอบนโยบายให้พนักงานการรถไฟฯ
ที่มีจิตอาสาน�ำอาหารกล่องปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนที่ชุมชนชุมชนตรอกสลักหิน โดยวัตถุดิบที่น�ำมาประกอบ
อาหารเป็นพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้ม
สวยงาม พืชผักกินได้ ซึ่งพนักงาน และลูกจ้างการรถไฟฯ ใช้เวลา
ว่างในการปลูก ดูแลรักษาจากสถานีตา่ ง ๆ ทัว่ ประเทศ น�ำมาแปรรูป
ประกอบอาหารมอบให้กบั ประชาชน ชุมชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ
และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 เพื่อส่งต่อก�ำลังใจและแทนความห่วงใยจากการรถไฟฯ
เราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

6 September 2021

Mr. Niruj Maneepun, Governor of the State Railway of Thailand
delivered a policy to 904 Volunteers to distribute cooking
boxes, which made of organic vegetables and fruits from
the beautiful station, edible vegetables prototype project,
which were planted by railway staff in various stations across
the country to people at Salak Hin Community.
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6 กันยายน 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบสื่อการเรียนรู้รณรงค์การใช้ทางตัด
เสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์อย่างปลอดภัย ให้กับโรงเรียนที่อยู่
ใกล้จดุ ตัดในส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล
วั ด ท้ า ยตลาด (กวีธ รรมสาร) จ.อุ ต รดิ ต ถ์ โรงเรีย นน�้ ำ พอง
จ.ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาล วัดชัยชุมพล จ.นครศรีธรรมราช โดย
สือ่ การเรียนรู้ประกอบไปด้วย สติกเกอร์ไดคัท ปูน๊ ปูน๊ หมวกไดคัท
ปู๊น ปู๊น 4 แบบ พัดอุ้งเท้าหมี บอร์ดนิทรรศการแบบหมุนได้ USB
บรรจุไฟล์วิดโี อเรื่อง ปูน๊ ปูน๊ แอนด์เดอะแก๊งส์ ตอน จุดตัดทางรถไฟ
คืออะไร การข้ามจุดตัดทางรถไฟอย่างปลอดภัย เพื่อให้โรงเรียนน�ำ
ไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์การ
ใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์อย่างปลอดภัย

6 September 2021

The State Railway of Thailand donated learning materials
under the campaign of safety using the railway-vehicle level
crossing for 3 schools nearby the intersection namely,
Tessaban Wat Thai Talat School (Kawee Thammasan),
Uttaradit Province, Nam Phong School, Khon Kaen Province,
Tessaban Wat Chai Chumphon School, Nakhon Si Thammarat
Province. The learning materials consist of train die-cut
stickers, train die-cut hats, bear paw fans, rotating exhibition
board, and USB drive contains a video file titled Poon, Poon
and the Gang: What is Level Crossing? Cross the level
crossing safely. This is for the school to use as educational
materials and to be part of the campaign of safety using
the railway-vehicle level crossing.

รายงานประจ� ำ ปี 2564

การรถไฟแห่ งประเทศไทย
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