
 
 
 
 
 
ที ่ CSD 001/2561                 วันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
  บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (มหาชน) ขอแจ้งว่าเม่ือวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ 
ได้ลงนามในสัญญากับ  การรถไฟแห่งประเทศไทย   เพื่อด าเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-
ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 , สัญญาที่ 3 และ   ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

รายละเอียด มูลค่างานตามสัญญา  
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ระยะเวลา
ก่อสร้าง 

1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงมาบกะเบา-
ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 
มาบกะเบา-คลองขนานจิตร  

7,560,000,000 บาท 48 เดือน 

2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงมาบกะเบา-
ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 * 
งานอุโมงค์รถไฟ  

9,290,000,000 บาท 
ส่วนของ ITD = 70%  

คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ  6,503,000,000 บาท 

42 เดือน 

3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงหัวหิน-
ประจวบคีรีขันธ์ 

5,807,000,000 บาท 30 เดือน 

หมายเหตุ 
* ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที ซ่ึงประกอบไปด้วย บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์  จ ากัด  (มหาชน) และ บริษัท 
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ากัด 
 
โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียดลักษณะงานก่อสร้างดังน้ี 
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ  สัญญาที่ 1  มาบกะเบา-คลองขนานจิตร 
1. ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ใหม่ ระดับพื้น (At-grade) ระยะทาง 30 กม. และก่อสร้างทางรถไฟเดี่ยวใหม่ ระดับพื้น  
 เพิ่ม 1 ทาง ขนานกับทางรถไฟเดิมระยะทาง 23 กม. และก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับระยะทางประมาณ 5 กม. 

รวมระยะทางท้ังสิ้น 58 กิโลเมตร เริ่มจาก กม.134+250 ถึง กม.198+200 และมีสะพานรถไฟจ านวน 21 
สะพาน ทั้งน้ีไม่รวมงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่อยู่แนวเส้นทาง 

2. ก่อสร้างสถานีรถไฟรวมทั้งหมด 7 สถานี โดยแบ่งเป็นการปรับปรุงทางสถานีเดิม 3 สถานี การก่อสร้างสถานี
ใหม่ระดับพื้น 3 สถานี (ขนาดกลาง 1 สถานี และขนาดเล็ก 2 สถานี) และการก่อสร้างสถานีใหม่ยกระดับ 1 
สถานี 

 



 
 
 
3. ก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) 1 แห่ง ถนนกลับรถระดับรูปตัวยู (U-Turn) 6 แห่ง ถนน

ยกระดับเพื่อเปล่ียนเส้นทาง (Interchange) 1 แห่ง และถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้ท่อเหล่ียม  2 แห่ง 
4. ก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบระบายน้ า สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว 
5. งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ 

 
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3  งานอุโมงค์รถไฟ  
1. ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย 

งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 กม.136+000 ถึง กม.141+850 
งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 2 กม.144+400 ถึง กม.145+050 
งานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 3 กม.198+200 ถึง กม.199+600 

2. งานโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบระบายน้ า สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว 
3. งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge) 
4. งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ  
 
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ : ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ์
1. ก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ระดับพื้น (At-grade) ขนานตามทางรถไฟเดิม ระยะทางรวม 84 กม. เริ่ม

จาก กม.216+974 – กม.301+061 และมีสะพานรถไฟจ านวน 82 สะพาน  
2.  ก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 12 สถานี (ขนาดกลาง 4 สถานี และขนาดเล็ก 8 สถานี)และป้ายหยุดรถ 1 แห่ง 
3. ก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) 2 แห่ง คือ สถานีสามร้อยยอด และทุ่งมะเม่า 
4.  ก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) 3 แห่ง ถนนกลับรถระดับรูปตัวยู (U-Turn) 3 แห่ง และ

ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟโดยใช้ท่อเหล่ียม 34 แห่ง 
5. งานโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่นงานระบบระบายน้ า สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว 
6.    งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป 
 
                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                     (นายวรวุฒิ   หิรัญยไพศาลสกุล) 
                                                         เลขานุการบริษัท 
ฝ่ายคอร์ปอเรทเซอร์วิส 
โทร.0-2716-1600 ต่อ 3800-4 
E-Mail : cccs@itd.co.th 


