เปดรับฟงความคิดเห็นตอ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก

-----------------------------------------------------เนื่องดวยมาตรา 7 (1) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543
บัญญัติใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา และมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ ประกอบกับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกไดมีมติ
ให รฟม. เปนหนวยงานเจาของโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดพิษณุโลก รฟม. จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดจังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดําเนิน
กิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับรางพระราชกฤษฎีกากําหนด
จังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดําเนินกิจการ
รถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก โดยหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็น
ผาน 3 ชองทาง ดังนี้
1. สงไปรษณียมาที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ภายในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562
โดยจาหนาถึง ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เลขที่ 175
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2. เว็บไซตของ รฟม. (http://www.mrta.co.th) และเว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นกฎหมายไทย
(http://www.lawamendment.go.th) ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม 2562
3. สง E - mail มาที่ ppphitsanulok@mrta.co.th ภายในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2562
เพื่อ รฟม. จะไดรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกากํา หนดจัง หวั ด ใหก ารรถไฟฟา ขนส ง มวลชนแหง
ประเทศไทยดํ า เนิ น กิ จ การรถไฟฟ า (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. …. เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การรถไฟฟ า ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป
ในการนี้ รฟม. จึงขอเชิญชวนใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน รวมแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรา งพระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยดําเนินกิจการ
รถไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้
- รา งพระราชกฤษฎี ก ากํา หนดจั ง หวัด ให ก ารรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแหง ประเทศไทยดํา เนิน กิจ การ
รถไฟฟา (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อดํา เนินกิจ การรถไฟฟาในจังหวั ดพิ ษ ณุโ ลก
- ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็น
- แบบฟอรมการรับฟงความคิดเห็น
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ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นตอ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดจังหวัดใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ดําเนินกิจการรถไฟฟา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เพื่อดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก

1. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา

เนื่องจากในปจจุบันยัง ไมมีกฎหมายที่กําหนดใหการรถไฟฟา ขนสงมวลชนแหง ประเทศไทย (รฟม.)
ไปดํา เนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่
พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 บัญญัติไว

2. ความจําเปนในการตรากฎหมาย

เนื่องจากมาตรา 7 (1) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟา ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543
บัญญัติให รฟม. มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อให รฟม. มีอํานาจในการดํา เนินกิจการ
รถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก และเพื่อใหการดําเนินกิจการรถไฟฟาเปนไปอยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินการศึกษา
และออกแบบเพิ่มเติมในสวนที่มีความจําเปน การศึกษาวิเคราะหโครงการตามพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นําเสนอขออนุมัติรูปแบบการดําเนินโครงการและการลงทุน รวมถึงการคัดเลือกเอกชน
รวมลงทุนฯ

3. หลักการอันเปนสาระสําคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น

กําหนดให รฟม. มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดพิษณุโลก

4. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงคมนาคมไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.
2558 - 2565 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเปาหมายในการ
เสริมสรา งรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสรา งโอกาสในการแข งขัน รวมทั้งให
ประเทศไดประโยชนสูงสุด จากการเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งในระยะเร งดว นจะดํ า เนินการพัฒ นา
โครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค และแกไขปญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสูปริมณฑล
และกรุงเทพมหานครดวยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนใหสามารถเดินทาง
จากตนทางไปถึงปลายทางไดอยางตอเนื่อง สะดวก สบายและปลอดภัย โดยการแกไขปญหาจราจรในเมืองหลัก
ภูมิภาคใน 6 เมืองหลัก ซึ่งรวมถึงจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรไดดํา เนินการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบการ
ขนสงสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก โดยแบงการดําเนินโครงการออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 ประกอบดวย 6 เสนทาง
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ระยะทางรวมประมาณ 80.5 กิโลเมตร ระยะที่ 2 ประกอบดวยสวนตอขยายเสนทางเดิม 3 เสนทาง และเสนทางใหม
2 เสนทาง ระยะทางรวมประมาณ 30.1 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดแนวเสนทางและระบบรถที่เหมาะสม ดังนี้
สาย
สีแดง
ก
ข
ก
สีสม
ข
ก
สีมวง
ข
วนซาย
สีชมพู
วนขวา
สีเขียว
สีเทา
สีเหลือง
สวนตอขยายสีแดง
สวนตอขยายสีน้ําเงิน
สวนตอขยายสีมวง
สีน้ําเงิน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

เริ่มตน
ม.พิษณุโลก
แยกเต็งหนาม
แยกเต็งหนาม
ม.นเรศวร
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
เซ็นทรัล พลาซา
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
แยกโคกมะตูม
แยกโคกมะตูม
ม.พิษณุโลก
แยกวัดคูหาสวรรค
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เซ็นทรัล พลาซา
แยกเต็งหนาม
เคหะพิษณุโลก

สิ้นสุด
เซ็นทรัล พลาซา
แยกตนหวา
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม
สถานีรถไฟพิษณุโลก
สถานีรถไฟพิษณุโลก
เคหะพิษณุโลก
เคหะพิษณุโลก
แยกโคกมะตูม
แยกเรือนแพ
สนามบินพิษณุโลก
แยกโพธิญาณ
ซอยบึงพระจันทร
บานกราง
แยกแสงดาว
สถานีรถไฟบึงพระ

ระยะทาง (กม.)
12.6
11.4
13.4
19.2
15.6
8.3
11.0
8.6
6.9
15.6
10.2
9.2
5.6
2.9
2.2

สถานี/ปาย
15
21
23
25
22
15
15
14
17
7
14
17
3
5
3

ระบบรถที่เหมาะสม
Auto Tram
Regular Bus
Regular Bus
Regular Bus
Micro Bus
VIP Bus
Regular Bus
Micro Bus
Auto Tram
Regular Bus
Regular Bus

โครงการนํารอง : สายสีแดง
 รูปแบบระบบ : รถรางลอยาง (Auto Tram)
 จํา นวนผูโ ดยสาร : แบงไดเปน 2 กรณี ดัง นี้
1) กรณีไมมีโครงการรถไฟความเร็วสูง คาดวาในป 2565 จะมีปริมาณผูโดยสารประมาณ 5,700 คน-เที่ยว/วัน
และเพิ่มเปน 11,300 คน-เที่ยว/วัน ในป 2574
2) กรณีมีรถไฟความเร็วสูง คาดวาในป 2565 จะมีปริมาณผูโดยสารประมาณ 5,700 คน-เที่ยว/วัน
และเพิ่มเปน 13,700 คน-เที่ยว/วัน ในป 2574
 ศูน ยซอมบํา รุง (Depot) : 1 แหง ตั้งอยูในพื้นที่ตรงขา มมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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แนวเสนทางโครงข
โครงขายระบบขนสงสาธารณะใน
สาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก

