
เอกสารประชาสัมพันธ�โครงการ

ชุดที่    2 ธันวาคม 2563

ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย
เชื่อมต�อไทย - ลาว - จ�น สู�เส�นทางเศรษฐกิจโลก
สร�างความสุขและคุณภาพชีว�ตที่ดีแก�ชาวอิสาน

โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร�วมมือระหว�าง
  รัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น 
     ในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูงเพ�อ่เช่ือมโยงภูมิภาค
         ช�วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
     (ระยะท่ี 2 ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย)

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห�งประเทศไทย

เดินหน�ารถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูง
เชื่อมไทยสู�โลก ส�งเสร�มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีว�ตประชาชน

ทำให�การเดินทาง
ของประชาชน
สะดวกรวดเร็ว

เป�นเส�นทางยุทธศาสตร�
เช่ือมต�อการค�าการลงทุน
กับประเทศเพ�อ่นบ�านอย�าง

สปป.ลาว และจ�น

ช�วยให�เกิดการสร�างงาน
ขณะดำเนินการก�อสร�าง

พัฒนาเมืองตามแนวเส�นทาง
ให�เป�นศูนย�กลางความเจร�ญ

ของภูมิภาค

เกิดการพัฒนา
พ�น้ท่ีโดยรอบสถานี

ตามแนวเส�นทาง

ส�งเสร�มการท�องเท่ียว
ท้ังภายในประเทศ

และระหว�างประเทศ



รัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น
ได�ลงนามบันทึกความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือ
ระหว�างทั้งสองรัฐบาล เพ�่อร�วมกันพัฒนาโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส�นทางกรุงเทพมหานคร - 
นครราชสีมา - หนองคาย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร
ได�ดำเนินการศึกษาโครงการรถไฟทางคู�ขนาดทางมาตรฐาน
เพ�่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต 
ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย

ประมาณการ
ค�าก�อสร�าง

จัดทำเอกสาร
ประกวดราคา

จัดทำรายงานประเมิน
ผลกระทบสิ�งแวดล�อม

สำรวจอสังหาร�มทรัพย�
และจัดทำร�าง พ.ร.ฎ.

เวนคืนที่ดิน

วัตถุประสงค�
ของโครงการ

การรถไฟแห�งประเทศไทย ดำเนินการศึกษา
และออกแบบโครงการออกแบบ
รายละเอียดงานโยธารถไฟความเร็วสูง 
ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย

นายกรัฐมนตร�ของราชอาณาจักรไทยได�หาร�อทว�ภาคี
กับนายกรัฐมนตร�ของสาธารณรัฐประชาชนจ�น 
ณ เมืองไห�หนาน สาธารณรัฐประชาชนจ�น ซึ่งที่ประชุม
ได�สรุปการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยฝ�ายไทยจะเป�น
ผู�ลงทุนเองทั้งหมดและกำหนดนโยบายเร��มก�อสร�าง
เส�นทางกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา

การรถไฟแห�งประเทศไทย
ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ ที่ สนข. และฝ�ายจ�น ศึกษามา

19
ธันวาคม

2557

23
มีนาคม
2559

พ.ศ.
2557-
2558

เร��มการก�อสร�างรถไฟความเร็วสูง 
ช�วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา 
ณ มอหลักหิน ต.กลางดง 
อ.ปากช�อง จ.นครราชสีมา

21
ธันวาคม

2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562 -
2564

ออกแบบรายละเอียด
งานโยธา ให�สอดคล�องกับ

ช�วงกรุงเทพมหานคร -
นครราชสีมา
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แนวเส�นทาง และรายละเอียดโครงการแนวเส�นทาง และรายละเอียดโครงการ

ลักษณะทางของโครงการลักษณะทางของโครงการ

รูปแบบรถไฟที่จะใช�ในโครงการรูปแบบรถไฟที่จะใช�ในโครงการ

ผ�าน
4 จังหวัด
ได�แก�

ขนาดทาง
1.435 เมตร

มี 5 สถานี 
ได�แก� บัวใหญ� บ�านไผ� ขอนแก�น 
อ�ดรธานี และหนองคาย

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
(Maintenance Base)
4 แห�ง 
ได�แก� บ�านมะค�า หนองเม็ก โนนสะอาด และนาทา

ย�านกองเก็บตู�สินค�า
(Container Yard)

และย�านเปลี่ยนถ�ายสินค�า
(Transshipment Yard)
1 แห�ง ที่ นาทา

ระยะทาง 356 กม. 

นครราชสีมา ขอนแก�น อ�ดรธานี หนองคาย

ศูนย�ซ�อมบำรุง (Depot) 
2 แห�ง
ที่ นาทา และเชียงรากน�อย

เป�นทางรถไฟระดับพ�้น 185 กม.

ใช�รถไฟความเร็วสูงของจ�น รุ�น Fuxinghao CR-300 Series

เดินรถด�วยความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.

รองรับผู�โดยสารได� 590 คน/ขบวน

เป�นทางรถไฟยกระดับ 171 กม.

ฉะเชิงเทรา

ปทุมธานี

สมุทรปราการสมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

นนทบุร�นครปฐม

นครนายก

ปราจ�นบุร�

นครราชสีมา

ลพบุร�

สระบุร�

พระนคร
ศร�อยุธยา

อ�างทอง

สิงห�บุร�

สุพรรณบุร�

กาญจนบุร�

ราชบุร�

สมุทรสงคราม

เพชรบุร�

ชลบุร�

ระยอง

จันทบุร�

เชียงใหมเชียงใหม

นครราชสีมานครราชสีมา

หนองคายหนองคาย

พิษณุโลกพิษณุโลก

ระยองระยอง
หัวหินหัวหิน

สุราษฎรธาน�สุราษฎรธาน�

ปาดังเบซารปาดังเบซาร

1

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

สถานีบัวใหญ�สถานีบัวใหญ�

สถานีขอนแก�น สถานีขอนแก�น 

สถานีบ�านไผ�สถานีบ�านไผ�

สถานีอ�ดรธานีสถานีอ�ดรธานี

สถานีนครราชสีมาสถานีนครราชสีมา

สถานีหนองคายสถานีหนองคาย

ขอนแก�น

กาฬสินธุ�

สกลนคร

บึงกาฬ

หนองคาย

อ�ดรธานี

ชัยภูมิ

เพชรบูรณ�

นครสวรรค�

ชัยนาท

อ�ทัยธานี

มหาสารคาม

ร�อยเอ็ด

บุร�รัมย�
สุร�นทร�

สระแก�ว

หนองบัวลำภู

เลย

อ�ตรดิตถ�

แพร�ลำปาง

แนวเส�นทางรถไฟ
ความเร็วสูงในอนาคต

สัญลักษณ�
แนวเส�นทางโครงการ ระยะที่ 2
ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย
ระยะที่ 1 ช�วงกรุงเทพมหานคร -
นครราชสีมา

จ�ดสิ�นสุดโครงการจ�ดสิ�นสุดโครงการ

จ�ดเร��มต�นโครงการจ�ดเร��มต�นโครงการ

ระยะที่ 2 : ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย
(356 กม.)

ระยะที่ 1 : ช�วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา
(253 กม.)

กัมพ�ชา

สปป. ลาว

อ�าวไทย

ศูนย�ซ�อมบำรุง
นาทา
ศูนย�ซ�อมบำรุง
นาทา

ย�านเปลี่ยนถ�ายสินค�า
และย�านกองเก็บตู�สินค�านาทา

ย�านเปลี่ยนถ�ายสินค�า
และย�านกองเก็บตู�สินค�านาทา

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
นาทา

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
นาทา

ศูนย�ซ�อมบำรุง
เชียงรากน�อย
ศูนย�ซ�อมบำรุง
เชียงรากน�อย

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
โนนสะอาด

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
โนนสะอาด

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
หนองเม็ก

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
หนองเม็ก

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
บ�านมะค�า

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
บ�านมะค�า

ศูนย�ซ�อมบำรุง

ย�านเปลี่ยนถ�ายสินค�า
และย�านกองเก็บตู�สินค�า

หน�วยซ�อมบำรุงทาง
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นำ�ลวดล�ยและรูปทรงดอกบัวดัดแปลงผสมผส�น
กับคว�มเป็นอิส�น ให้มีคว�มทันสมัย

นำ�ลวดล�ยเคร่ืองจักส�นไม้ไผ่ ล�ยผ้�ทออิส�น และรูปทรง
ของไม้ไผ่ ม�ออกแบบให้ทันสมัย

นำ�ลวดล�ยผ้�ทออิส�น เคร่ืองดนตรีแคน ล�ยตะเว็น และ
สิมอิส�น ม�ออกแบบให้มีคว�มร่วมสมัย

นำ�ลวดล�ยดินเผ�บ้�นเชียง ล�ยผ้�ทออิส�น
ม�ออกแบบให้ทันสมัย

นำ�พญ�น�คและคลื่นน้ำ� ม�ออกแบบในรูปแบบที่ทันสมัย
เป็นประตูสู่ประเทศไทย และประตูสู่อิส�น

การออกแบบสถานีผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น
 ในก�รออกแบบสถ�นีรถไฟคว�มเร็วสูง ช่วงนครร�ชสีม� - หนองค�ย ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับช่วง
กรุงเทพมห�นคร-นครร�ชสีม� และรถไฟท�งคู่ในปัจจุบัน โดยนำ�เอ�อัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ม�ออกแบบ
สถ�ปัตยกรรมทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน

การออกแบบเพื่อคนทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์
(Universal Design)
 ท้ังน้ีในก�รออกแบบสถ�นีรถไฟคว�มเร็วสูง ช่วงนครร�ชสีม� - หนองค�ย จะออกแบบให้มีส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก 
ในก�รใช้บริก�รสำ�หรับคนทุกคน ท้ังผู้พิก�ร ผู้สูงอ�ยุ เด็ก และสตรีมีครรภ์ ส�ม�รถเดินท�งได้อย่�งสะดวก ปลอดภัย 
ทั่วถึง และเท่�เทียม

สถานีบ้านไผ่

สถานีขอนแก่น

สถานีอุดรธานี

สถานีหนองคาย

สถานีบัวใหญ่

ลิฟต์โดยสาร บันไดและบันไดเล่ือน
แผ่นพ้ืนนำาทาง

สำาหรับผู้พิการทางสายตา

ทางลาด
ห้องน้ำา
สำาหรับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ
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- ใช�ในกรณีตัดกับทางหลวงแผ�นดินสายหลัก
 ที่มีปร�มาณการจราจรบร�เวณจ�ดตัดค�อนข�างสูง 
- ใช�สำหรับแก�ป�ญหาจ�ดตัดในเขตเมืองที่มีถนนสายหลัก
 และสายรองตัดผ�านในระยะห�างใกล�กันหลายแห�ง

สะพานรถไฟ มีจำนวน 120 แห�ง

- ใช�ในกรณีตัดกับถนนที่มีปร�มาณการจราจรน�อย มีอ�ปสรรค
สิ�งกีดขวางทั้งสองด�าน เขตทางไม�พอให�สามารถออกแบบ
มาตรฐานในลักษณะทางตรงได�

สะพานกลับรถรูปตัวยู มีจำนวน 23 แห�ง

- ใช�ในกรณีจ�ดตัดถนนสายหลักที่มีปร�มาณการจราจร
ค�อนข�างมาก และมีเขตทางเพ�ยงพอ

สะพานรถยนต� มีจำนวน 25 แห�ง

- ใช�ในกรณีที่เป�นจ�ดตัดทางรถไฟกับถนนลำลองที่มีปร�มาณ
การจราจรต่ำ บร�เวณพ�้นที่เกษตรกรรมสองข�างทางรถไฟ

ทางลอดทางรถไฟ มีจำนวน 84 แห�ง

- ใช�ในบร�เวณที่แนวเส�นทางรถไฟตัดผ�านถนนท�องถิ�นหลายสาย
โดยเชื่อมถนนท�องถิ�นเข�าด�วยกัน แล�วก�อสร�างทางลอดหร�อ
ทางข�ามเพ�ยงจ�ดเดียว

ทางบร�การ มีจำนวน 3 แห�ง

รูปแบบการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
 ก�รรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำ�หนดให้มีก�รแก้ ไขปัญห�จุดตัดเสมอระดับท�งรถไฟ เพื่อคว�มปลอดภัย
ในก�รเดินรถ ทำ�ให้ส�ม�รถใช้คว�มเร็วในก�รเดินรถได้อย่�งสมำ่�เสมอ และเป็นก�รแก้ ไขปัญห�ก�รจร�จร
ไปด้วย โดยมีรูปแบบดังน้ี

มาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่สำาคัญ
 โครงก�รได้ดำ�เนินก�รศึกษ�ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อ�จเกิดขึ้นระหว่�งก�รก่อสร้�งและเปิดให้บริก�ร 
ครอบคลุมท้ังด้�นก�ยภ�พ ชีวภ�พ ก�รใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่�ต่อคุณภ�พชีวิต และกำ�หนด
ม�ตรก�รป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่เหม�ะสมและเป็นไปได้ในท�งปฏิบัติ  โดยมีประเด็นผลกระทบและม�ตรก�ร
ป้องกันและแก้ ไขผลกระทบท่ีสำ�คัญ ดังน้ี

- ห�กมีก�รปรับพื้นท่ีซึ่งทำ�ให้สภ�พก�รระบ�ยนำ้� 
 เปลี่ยนแปลงไป ให้สร้�งระบบระบ�ยนำ้�ใหม่ทดแทน 
- ห�กมีปัญห�นำ้�ท่วมขังจ�กก�รก่อสร้�ง ผู้รับจ้�ง 
 ต้องจัดห�เครื่องสูบนำ้�เพือ่สูบระบ�ยนำ้�ออกจ�ก 
 พื้นท่ี และพิจ�รณ�จ่�ยค่�ชดเชยแก่ผู้ ได้รับคว�ม 
 เดือดร้อน
- ออกแบบระบบระบ�ยนำ้�ให้เหม�ะสมสอดคล้องกับ 
 สภ�พก�รระบ�ยนำ้�ในพื้นที่ 
- ตรวจสอบและทำ�คว�มสะอ�ดระบบระบ�ยนำ้�ของ 
 โครงก�รอย่�งสมำ่�เสมอ ไม่ให้มีก�รสะสมของดิน 
 ตะกอนและวัชพืช

- ก่อนเริ่มก่อสร้�ง ให้สำ�รวจสภ�พของอ�ค�ร 
 ส่ิงปลูกสร้�งท่ีค�ดว่�จะได้รับผลกระทบด้�นคว�ม 
 สั่นสะเทือน พร้อมถ่�ยรูปเป็นหลักฐ�น
-  ก�รก่อสร้�งฐ�นร�กท�งยกระดับหรือสะพ�น 
 รถไฟ ในเขตเมือง หรือใกล้พื้นท่ีอ่อนไหวและย่�น 
 ชุมชน ให้ใช้เส�เข็มเจ�ะ
- พิจ�รณ�ติดต้ังกำ�แพงกันเสียงชั่วคร�วบริเวณ 
 ท่ีมีระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง จ�กก�รก่อสร้�ง 
 เกินค่�ม�ตรฐ�นฯ
- พิจ�รณ�ติดตั้งกำ�แพงกันเสียงในบริเวณท่ีมีระดับ 
 เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง จ�กก�รเดินรถไฟของ 
 โครงก�ร เกินค่�ม�ตรฐ�นฯ 

-  จัดทำ�ท�งเบ่ียงชั่วคร�วเพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถ 
 สัญจรไป-ม�ได้
-  ติดต้ังป้�ยเตือน ป้�ยแนะนำ� เครื่องหม�ยจร�จร และ 
 สัญญ�ณไฟต�มม�ตรฐ�นฯ
- ประส�นง�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
 สถ�นีตำ�รวจภูธรในพื้นท่ี เพื่อว�งแผนก�รขนส่ง 
 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้�ง และจัดทำ�แผนก�รจร�จร

- ออกแบบก�รปรับปรุงจุดตัดให้เหม�ะสมกับสภ�พ 
 พื้นที่และก�รใช้ง�นในปัจจุบัน โดยนำ�คว�มคิดเห็น 
 ของชุมชนม�ประกอบก�รพิจ�รณ�
-  จัดให้มีสะพ�นลอยคนเดินข้�มในจุดที่เหม�ะสม
-  ประช�สัมพันธ์เส้นท�งก�รคมน�คมท่ีตัดผ่�น 
 ท�งรถไฟให้ประช�ชนในพื้นที่ทร�บ

- สร้�งรั้วทึบชั่วคร�วกั้นระหว่�งพื้นท่ีก่อสร้�งท่ีมี 
 กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละอองกับย่�นชุมชนหรือ 
 พื้นที่อ่อนไหว
- ฉีดพรมนำ้�ในบริเวณท่ีอ�จมีฝุ่นละอองฟุ้งกระจ�ย 
 อย่�งน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ล้�งทำ�คว�มสะอ�ดล้อย�นพ�หนะทุกคันที่วิ่งออก 
 จ�กพื้นที่ก่อสร้�ง
- จดัระบบก�รจร�จรบริเวณสถ�นีให้มีคว�มคล่องตัว 
  และจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ

การควบคุมน้ำาท่วม
และการระบายน้ำา

เสียงและความสั่นสะเทือน  

การคมนาคมขนส่ง   

การแบ่งแยกชุมชน

คุณภาพอากาศ 
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การรื้อย้ายและเวนคืนที่ดิน โครงการคุ้มค่า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ผลการดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนการดำาเนินงานโครงการในระยะถัดไป

 ในก�รก่อสร้�งโครงก�ร มีคว�มจำ�เป็น 
ต้องเวนคืนท่ีดินของประช�ชนบ้�ง จ�กก�รปรับ 
แนวเส้นท�ง ก�รก่อสร้�งหน่วยซ่อมบำ�รุงท�ง 
ศนูย์ซ่อมบำ�รงุ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของโครงก�ร 
ซ่ึง รฟท. จะดำ�เนินก�รเวนคืนและจ่�ยค่�ทดแทน
ทรัพย ์ สิน ท่ีถูก เวนคืนต�มพระร�ชบัญญัติ 
ว่�ด้วยก�รเวนคนืและก�รได้ม�ซึง่อสงัห�ริมทรพัย์ 
พ.ศ. 2562 
 นอกจ�กน้ี รฟท. จำ�เป็นต้องร้ือย้�ยผู้ท่ีใช้
พื้นที่เขตท�งรถไฟเพื่อดำ�เนินก�รก่อสร้�ง
กรณีเป็นผู้มีสัญญาเช่า รฟท. จะยกเลิก
สัญญ�เช่� โดยผู้เช่�จะต้องย้�ยออกก่อนเริ่ม 
ก�รก่อสร้�ง โดย รฟท. จะพิจ�รณ�จ่�ยค่�ทดแทน 
ส่ิงปลูกสร้�งต�มแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นของ รฟท.
กรณี ไม่มีสัญญาเช่า ผู ้อยู ่อ�ศัยจะต้อง 
รื้อถอนเมื่อได้รับแจ้งจ�ก รฟท. โดยไม่ ได้รับ 
ค่�ทดแทนต�มกฎหม�ย อย่�งไรก็ต�ม รฟท. 
จะพิจ�รณ�ช่วยเหลือค่�รื้อถอนและค่�ขนย้�ย 
ต�มแนวปฏิบัติที่ผ่�นม�

 ที่ผ่�นม� โครงก�รได้ดำ�เนินก�รด้�นมีส่วนร่วมของประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้

 ท�งโครงก�รจะรวบรวมประเดน็คว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ไปประกอบก�รออกแบบโครงก�รและก�รจดัทำ� 
ม�ตรก�รป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน เพื่อให้โครงก�รน้ีประสบผลสำ�เร็จด้วยคว�ม
ร่วมมือของทุกภ�คส่วนอย่�งแท้จริง

 โครงก�รนี้มีมูลค่�ก�รลงทุนประม�ณ 250,000 ล้�นบ�ท โดยมีผลก�รวิเคร�ะห์ผลตอบแทนท�งเศรษฐกิจ
ดังนี้

ท่ีมา: งานบริการท่ีปรึกษาเพื่อทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2561

 พบว่�โครงก�รมีคว�มคุ้มค่� นอกเหนือจ�กก�รลดก�รใช้รถยนต์ ลดก�รใช้พลังง�นเชื้อเพลิง และ 
ลดคว�มสูญเสียจ�กอุบัติเหตุ ซึ่งผลประโยชน์ท�งตรงของโครงก�รแล้ว ยังช่วยให้เกิดก�รพัฒน�พื้นที่โดยรอบ 
สถ�นี เกิดก�รกระจ�ยคว�มเจริญสู่ภูมิภ�ค สร้�งง�นสร้�งอ�ชีพให้แก่ชุมชน เป็นเครื่องมือในก�รพัฒน�
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเส้นท�งยุทธศ�สตร์เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้�นอีกด้วย

1  ก�รเข้�พบเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น
และปรึกษ�ห�รือ ระหว่�งวันที่ 
3 - 6 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2563 
จำ�นวน 4 จังหวัด 154 ร�ย

3  ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของ
ประช�ชน ครั้งที่ 1 ระหว่�งวันที่
13 - 16 กรกฎ�คม พ.ศ. 2563 
จำ�นวน 4 จังหวัด 1,361 ร�ย

5  ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก ระหว่�ง 
วันท่ี 1 กันย�ยน - 25 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2563 จำ�นวน 71 ร�ย

2  ก�รแทรกว�ระก�รประชุม 
ระหว่�งวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ - 
8 มิถุน�ยน พ.ศ. 2563 
จำ�นวน 30 กลุ่ม 4,392 ร�ย

เปิดให้บริการ

4  ก�รประชุมกลุ่มย่อย
ระหว่�งวันที่ 1 กันย�ยน - 
3 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2563 
จำ�นวน 91 กลุ่ม 4,448 ร�ย 

6  ก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็น
ด้วยแบบสอบถ�ม ระหว่�งวันที ่
16 ตุล�คม - 30 พฤศจิก�ยน 
พ.ศ. 2563 จำ�นวน 3,622 ร�ย

กรณีวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทน
ทางศรษฐกิจ(EIRR)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
(NPV) (ล้านบาท)

อัตราส่วนผล
ประโยชน์ต่อต้นทุน

(B/C Ratio)

วิเคร�ะห์คว�มเหม�ะสมก�รพัฒน�เฉพ�ะ
ช่วงนครร�ชสีม� - หนองค�ย

11.24% 12,402.32 0.92

12.10% 1.01วิเคร�ะห์คว�มเหม�ะสมก�รพัฒน�ทั้ง 2 ระยะ 
(กรุงเทพมห�นคร - นครร�ชสีม� - หนองค�ย)

3,289.70

2564

2565
2566

2572

ขออนุมัติดำาเนินโครงการ

ปี 2564 
ระยะเวลาดำาเนินการ
6 เดือน

จัดการประกวดราคา
ปี 2565 
ระยะเวลาดำาเนินการ
7 เดือน 

ออกร่างพระราชกฤษฎีกา
กำาหนดเขตที่ดิน ปี 2564 
ระยะเวลาดำาเนินการ

4 เดือน

สำารวจรายละเอียด
อสังหาริมทรัพย์ 
ปี 2565 
ระยะเวลาดำาเนินการ 
6 เดือน 

ก่อสร้างงานโยธา
ปี 2565
ระยะเวลาดำาเนินการ
48 เดือน 

ติดตั้งงานระบบ

ปี 2566
ระยะเวลาดำาเนินการ 
66 เดือน 

ไม�มาทำสัญญา

ออกประกาศ

วางทรัพย�

ครอบครอง

ทำสัญญาซื้อขาย
(เพ��มเง�นอีกร�อยละ 2)

จ�ายเง�น

ฟ�องศาลปกครอง 

จ�ายเง�น

อ�ทธรณ�
(ภายใน 90 วัน)

สำรวจออกแบบ และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ�งแวดล�อม (EIA)

สำรวจออกแบบ และจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ�งแวดล�อม (EIA)

เผยแพร� พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินเผยแพร� พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน

แต�งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค�าทดแทนเบื้องต�นแต�งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาค�าทดแทนเบื้องต�น

ประกาศราคาค�าทดแทนอสังหาร�มทรัพย�ประกาศราคาค�าทดแทนอสังหาร�มทรัพย�

ทำสัญญาซื้อขาย (มีหนังสือเชิญมาทำสัญญาซื้อขาย)
(จ�ายค�าทดแทนภายใน 120 วัน)

ทำสัญญาซื้อขาย (มีหนังสือเชิญมาทำสัญญาซื้อขาย)
(จ�ายค�าทดแทนภายใน 120 วัน)

สำรวจอสังหาร�มทรัพย�ที่ถูกเวนคืน (มีหนังสือแจ�งล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 15 วัน 
และเข�าสำรวจไม�เกิน 180 วันนับแต� พ.ร.ฎ. ประกาศใช�)

สำรวจอสังหาร�มทรัพย�ที่ถูกเวนคืน (มีหนังสือแจ�งล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 15 วัน 
และเข�าสำรวจไม�เกิน 180 วันนับแต� พ.ร.ฎ. ประกาศใช�)

ตรา พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน

ขั้นตอนการเวนคืนเบื้องต�นขั้นตอนการเวนคืนเบื้องต�น
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เอกสารประชาสัมพันธ�โครงการ

ชุดที่    2 ธันวาคม 2563

ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย
เชื่อมต�อไทย - ลาว - จ�น สู�เส�นทางเศรษฐกิจโลก
สร�างความสุขและคุณภาพชีว�ตที่ดีแก�ชาวอิสาน

โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร�วมมือระหว�าง
  รัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห�งสาธารณรัฐประชาชนจ�น 
     ในการพัฒนาระบบ รถไฟความเร็วสูงเพ�อ่เช่ือมโยงภูมิภาค
         ช�วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
     (ระยะท่ี 2 ช�วงนครราชสีมา - หนองคาย)

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห�งประเทศไทย

เดินหน�ารถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูง
เชื่อมไทยสู�โลก ส�งเสร�มเศรษฐกิจ
ยกระดับคุณภาพชีว�ตประชาชน

ทำให�การเดินทาง
ของประชาชน
สะดวกรวดเร็ว

เป�นเส�นทางยุทธศาสตร�
เช่ือมต�อการค�าการลงทุน
กับประเทศเพ�อ่นบ�านอย�าง

สปป.ลาว และจ�น

ช�วยให�เกิดการสร�างงาน
ขณะดำเนินการก�อสร�าง

พัฒนาเมืองตามแนวเส�นทาง
ให�เป�นศูนย�กลางความเจร�ญ

ของภูมิภาค

เกิดการพัฒนา
พ�น้ท่ีโดยรอบสถานี

ตามแนวเส�นทาง

ส�งเสร�มการท�องเท่ียว
ท้ังภายในประเทศ

และระหว�างประเทศ

เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2220 4764  โทรส�ร 0 2221 5763 
www.railway.co.th

ด้านวิศวกรรม 
น�งชนิก�นต์ จันทร์อินทร์
โทรศัพท์ : 0 2636 7510  
โทรส�ร : 0 2636 7357 
อีเมล  : chanikarn.hsrne2@gmail.com

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
น�งส�วอุไรรักษ์ แป้นโก๋
โทรศัพท์  : 0 2763 2828 ต่อ 4087  
โทรส�ร :  0 2763 2830 
อีเมล : hsrne2@gmail.com 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
น�งส�วธัญพรรณพร พัฒนเจริญ
โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ต่อ 4090
โทรส�ร  : 0 2763 2829 
อีเมล  : hsrne2@gmail.com 

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำ�กัด

          บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด 

            บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำ�กัด

                              บริษัท ดับเบิลยูเอสพี (ประเทศไทย) จำ�กัด

       บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำ�กัด

                                                   บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำ�กัด

          บริษัท ยูไนเต็ด แอนน�ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
          คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

                                                                         บริษัท ด�วฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

Website
www.hsrkorat-nongkhai.com

Facebook
www.facebook.com/hsrkorattonongkhai
โครงก�รรถไฟคว�มเร็วสูง 
ช่วงนครร�ชสีม�-หนองค�ย


