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สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

สรุปผลการสมัมนารับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งท่ี 2 

 โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า ณ หองเมยแฟร บอลรูม เอ ช้ัน 11 

และสมัมนาออนไลน (Online) ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ จัดทําเอกสารประกวดราคา และดําเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
 

1. วัน/เวลา : วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.  

2. สถานท่ี : โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า ณ หองเมยแฟร บอลรมู เอ ช้ัน 11 

3. กําหนดการประชุม 

 เวลา 08.30 – 09.00 น. ผูเขารวมงาน ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ และรับประทานอาหารวาง 

 เวลา 09.00 – 09.20 น. พิธีเปดการประชุม 

• กลาวรายงาน โดย นายธีระ ตันสมพงษ ผูจัดการโครงการ 

• กลาวเปดการประชุม โดย นายจเร รุงฐานีย รองผูวาการกลุมโครงสรางพื้นฐาน การรถไฟแหงประเทศไทย 

 เวลา 09.20 – 09.30 น. ชมวีดิทัศนโครงการ 

 เวลา 09.30 – 10.30 น. นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ    

• ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

           โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• ขอมูลดานเทคนิคของโครงการ 

โดย ผศ.ดร. วัชระ สัตยาประเสริฐ / ผูเชี่ยวชาญดานระบบรถไฟ 

• ผลการวิเคราะหดานการเงินและการลงทุน 

โดย คุณวัชรพล วิเศษกุล  / ผูเชี่ยวชาญดานการเงินการลงทุน 

• ข้ันตอนการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน 

           โดย คุณคณพศ วชิรกําธร / ผูชวยผูจัดการโครงการ 

• การจัดทํารางสัญญา 

โดย คุณวิลัยลักษณ อติยศพงศ 

 เวลา 10.30 – 11.40 น. รับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม 

 เวลา 11.40 – 11.50 น. สรุปประเด็นขอคิดเห็น 

 เวลา 12.00 น.  ปดการประชุม 

4. การดําเนินงานโครงการ 

 โครงการฯ ไดดําเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) คร้ังท่ี 2 เพ่ือประชาสัมพันธใหภาครัฐ/

ภาคเอกชน/ผูสนใจรวมลงทุน เขามามีสวนรวมและเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนใหแกโครงการ เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานตอไป 

5. วัตถุประสงคการดาํเนินงาน 

• เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในดานตาง ๆ ของโครงการท่ีนําเสนอไวขางตน  

พรอมท้ังตอบขอซักถามท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห

โครงการ 

• เพ่ือนําเสนอสาระสําคัญของโครงการ มูลคาการลงทุน ผลการศึกษาและวิเคราะหดานเศรษฐกิจการเงิน แนวทางการรวมลงทุน รวมไป

ถึงลักษณะการจัดทํารางประกาศเชิญชวน รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน  

• เพ่ือประเมินศักยภาพและความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน เกี่ยวกับรูปแบบและเง่ือนไขการลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีภาคเอกชน 

ใหความสนใจเขารวมลงทุนและสามารถปฏิบัติไดจริง โดยท่ีภาครัฐไดผลประโยชนท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชนตอทองถิ่นและ

ประเทศชาติ 
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• เพื่อสรางการยอมรับจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมท่ีชอบธรรม เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับหลักประชารัฐ 

(ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน) 

• เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีดีตอโครงการแกสังคมและสาธารณชนในวงกวาง 

6. กลุมเปาหมายของการดําเนินงาน 

 ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวขอ สถาบันการเงิน สมาคม/องคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของ สถานทูต หอการคา และส่ือมวลชน โดยมีผูสนใจเขารวม 

รวมท้ังส้ิน 198 คน 

7. สรุปประเด็นคําถาม/ขอเสนอแนะ และคําช้ีแจงจากโครงการฯ ในท่ีประชุมสัมมนาฯ  

ลําดับ ช่ือ / หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
คําถามจากหองประชุม 

1 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

รูปแบบการลงทุนในโครงการนี้ จะใหเอกชนผูรวม
สัมปทานรับบริหารจัดการในสวนของสองเสนทาง
เดิมท่ีเปดดําเนินการไปแลวใชหรือไม จึงอยาก
สอบถามวารูปแบบการลงทุนจะเปนในลักษณะ
เดียวกันโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบินหรือไม ท่ี
ใหเอกชนทีเปนผูประมูลงานสัมปทานไดจะตอง
จายเงินคารับโอนสองเสนทางเดิม เพ่ือรวมกับท้ัง
โครงการ และถาเปนการชําระเงินการโอนสินทรัพย 
มีการวางแผนเบ้ืองตนหรือไมวามูลคาการรับโอน
ประมาณเทาไหร และรูปแบบในการชําระเงินเปน
อยางไร 

โครงการนี้เอกชนจะตองเขามารับดําเนินการในสวน
ของสองโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว โดยตองมีการ
ชําระคืนมูลคาการลงทุนท่ีรัฐไดจายไปแลว เนื่องจาก
หลักของการรวมลงทุนนั้น เอกชนจะตองมีสวนเขา
มารวมลงทุน และแบงรับความเส่ียงในกิจกรรมตาง ๆ 
ของโครงการ ดังนั้น สวนของสองโครงการแรกท่ีภาครัฐ
ไดดําเนินการไปแลว จะทําการวิเคราะหโครงการ โดย
เอกชนตองจายสวนท่ีรัฐลงทุนไปแลวในรูปแบบของคา
สิทธ์ิในการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนมูลคาของขบวน
รถไฟท่ีรัฐไดดําเนินการจัดซื้อไปแลว เปนเงินประมาณ
หกพันกวาลานบาท  

2 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

ถาอยางนั้นหมายความวามูลคาการรับโอนสิทธ์ิหก
พันกวาลานบาท โดยสุดทายแลวขบวนรถจะตกเปน
กรรมสิทธ์ิของเอกชนใชหรือไม  

กรรมสิทธ์ิในโครงการนี้เปนของภาครัฐ ซึ่งรัฐจะมอบ
สิทธิในการดําเนินงานในโครงการใหกับเอกชนคูสัญญา
เทานั้น   

3 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

รูปแบบสัมปทานตัวนี้จะเปนแบบ BOT หรือ BTO  ในรูปแบบของสัมปทานจะเปนในลักษณะ BTO  

4 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

หมายความวา Built กอน Transfer และ Operate 
ใชหรือไม  

ถูกตอง 

5 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

เม่ือโครงการครบสัญญาสัมปทาน 50 ป แลว เอกชน
จะโอนทรัพยสินคืนมาใหภาครัฐใชหรือไม  

ถูกตอง เอกชนมีหนาท่ีสงมอบทรัพยสินของโครงการ
ใหกับภาครัฐเมื่อส้ินสุดสัญญา  

6 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

เพราะฉะนั้นหมายความวา เอกชนผูไดรับสัมปทาน 
หลังจากไดรับสัมปทานไปเรียบรอยแลวจะเปนคน
จั ด เ ก็ บ ค า โ ด ยสา ร เ อ ง ท้ั ง หมด และ จ า ย เ ป น
ผลตอบแทนใหกับการรถไฟแหงประเทศไทยใช
หรือไม 

ถูกตอง 
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ลําดับ ช่ือ / หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
คําถามจากหองประชุม (ตอ) 

7 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

เพราะฉะนั้นอาจจะเขาขายย่ืนขอ BOI ไดครับ ก็จะ
เหมือนกรณีทุกกรณีท่ีการรถไฟแหงประเทศไทย ทํา
เร่ืองโครงการสัมปทาน เพราะฉะนั้น การรถไฟแหง
ประเทศไทย ตองย่ืนขออนุมัติในหลักการกับทาง BOI 
กอนท่ีจะเปด TOR  

รับทราบขอเสนอแนะ และจะนําเรียน รฟท. ตอไป 

8 Dr. Sara Cheung 
Managing Director 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน 
จํากัด 

1. For the existing Red Line already in 
operation under SRTET. Would the tender 
document reflect the process of handover 
from the SRTET to the future operator? I 
would expect that the handover should be 
smooth because they are already in 
operation, all technical documents, all 
system and equipment, tools and spares, all 
should be available. So that should be very 
simple process of handing over without 
requiring the future O&M concessionaire to go 
through a lot of testing and so forth. 

This process is now not the final process. 
Within half year the RFP will not come out, we 
are just in between the drafting of tender 
document. So everything is now in the process 
of approval process through the SRT. So it’s not 
officially document. The existing system that 
we operate nowadays, they shall incorporate 
for one system, so it will not be separated into 
many sections, it will combine into one system. 

9. Dr. Sara Cheung 
Managing Director 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน 
จํากัด 

So you’re suggesting that the future PPP O&M 
concessionaire will cover both the existing 
lines and the future extensions. Is that 
correct? 
 
 

Yes, today we hold the market sounding like 
this one for the private sector to understand 
briefly what we are doing now for the PPP. So 
they can prepare firstly the detail of the project 
in terms of tender document as presented 
briefly today. After the documents are 
approved by the SRT, the details will be 
announced to the public. 

10 Dr. Sara Cheung 
Managing Director 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน 
จํากัด 

For the PPP to be successful, the 
government/public sector and the private 
sector need to work very closely. So the 
private sector, if the future concession is for 
O&M mainly, then for the future extension it 
will be useful that for the private sector to 
include what we call normally early operator 
involvement, in particular for the future 
extension that the concession period can 
start earlier so that the operator can 
contribute at the same time as the design 
and building stage. 

We going to state that in the document.  The 
private party have the right to get access to the 
documents before the extension line complete 
the construction. So in between the 
construction and installation of the system, the 
private party could share some ideas and 
working together with public sector. 
 
 

11 Mr. Masao Takagi 
Managing Director 

Takagi Management 
office Co., Ltd. 

How to calculate the ridership? Now Thailand 
is an ageing society with 67 million people. 
But in the future, 20-30 years later, the 
number of populations will, I’m afraid, 
reduce to 60 million or less than because 
one couple will have one or no kid. In the 
past every family in upcountry had up to six 
or more children but now many couples 
have no kids. These kids will be your 
passengers, your customers, in 20 years or 
more. Your study expects rising number of 
passengers in 20-30 years  

In this process we use microscopic model in 
terms of the four-step model. We use the 
social economic data that national authority in 
this country has forecasted such as the 
population growth and the economic growth. 
The transport engineers put all the information 
into the model, to process the ridership. 
However, I do agree with you that the 
population will decrease and maybe the 
number of students will also decrease because 
disruption of the university process that we are 
doing nowadays. 
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ลําดับ ช่ือ / หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
คําถามจากหองประชุม (ตอ) 

  But how to collect passengers, how to collect 
the population in Bangkok area. So I’m afraid 
your ridership should be checked because 
the numbers of students in Thammasat 
University and Mahidol University Salaya 
Campus might reduce. How can you collect 
children passengers? For 5-10 years, there are 
no problems, but for 20-30 years, there will 
be no kids, how to collect passengers? 

But many countries face the same situation and 
the ridership demand is still increase. 
 
 

12 คุณธนชาต ลาภพานิช 
นักวิชาการสงเสริมการ

ลงทุน ชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

จากเอกสารแจกมีรายละเอียดของการคาดการณท่ี
จะนํารายงานเสนอบอรด PPP ชวงเดือนพฤษภาคม 
2565 จึงอยากสอบถามวาแผนท่ีจะเปด TOR จะเปน
ชวงไหน และรายละเอียดโครงการท่ีจะนําเสนอเสร็จ
แลวหรือไม 

ขณะนี้การรถไฟแหงประเทศไทยกําลังดําเนินการใน
การจัดทํารายละเอียดเพ่ือนําเสนอโครงการใหกับทาง
กระทรวงตนสังกัด ในสวนของการดําเนินการเกี่ยวกับ 
TOR ก็จะตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย 
ภายใตการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตาม 
พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

13 คุณวิสุทธ์ิ สุวรรณวิทยเวช 
รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เนาวรัตน
พัฒนาการ จํากัด 

(มหาชน) 

เ รี ย น ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร ว า จ า ง
ผูรับเหมากอสราง ตามท่ีไดชี้แจง คือการรถไฟแหง
ประเทศไทยจะมีการประมูลงานการกอสรางแยก
ตางหากซึ่งไมแนใจวาจะเปนการประมูลแบบแยก
สัญญาหรือจัดทําในลักษณะใด เพราะจะไมได
เกี่ยวของกับในสวนของ O&M ของโครงการ PPP ใช
หรือไม 

โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงของ 4 โครงการสวน
ตอขยายจะตองเปนไปตามกรอบท่ีระบุไวในมติ ครม. 
ซึ่งแยกแตละโครงการออกจากกัน ดังนั้นในลักษณะ
การจัดซื้อจัดจางหรือการสรรหาผูรับจางกอสรางในแต
ละโครงการก็จะตองแยกเปนแตละโครงการนั้น ซึ่งจะ
ไมมีงาน O&M ของโครงการ PPP โดยในลักษณะของ
สัญญาการกอสราง จะมีดังคือ 
1. งานกอสรางงานโยธา รวมถึงงานระบบราง 
2. งานจัดหาและติดตั้งระบบรถไฟท้ังหมด  

14 คุณวิสุทธ์ิ สุวรรณวิทยเวช 
รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เนาวรัตน
พัฒนาการ จํากัด 

(มหาชน) 

แลวทางผูรับเหมากอสรางจะเปนผูสงมอบโดยตรง
หรือทางการรถไฟจะเปนผูสงมอบใหกับผู ท่ีไดรับ
สัมปทาน PPP  

ดําเนินการจะเปนตามกรอบของสัญญาของแตละ
โครงการ เนื่องจากผลของการวิเคราะหโครงการนี้
ออกมาในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมโดยภาครัฐจะตอง
ดําเนินการกอสรางงานโยธาและระบบรถไฟ และ
เอกชนมีหนาท่ีสรรหาขบวนรถไฟ ใหบริการการเดินรถ
และซอมบํารุง และใหบริการเชิงพาณิชยบริเวณสถานี 
ดังนั้นการดําเนินการก็จะแบงเปน 2 สวน 
 
สวนแรก จะเปนการดําเนินงาน PPP ซึ่งการรถไฟแหง
ประเทศไทย โดยเปนไปตาม พ.ร.บ. รวมทุนระหวางรัฐ
และเอกชน 2562  
 
สวนท่ีสอง ภาครัฐมีหนาท่ีในการดําเนินการกอสราง
งานโยธาและระบบรถไฟ ของ 4 โครงการสวนตอขยาย 
 
ดังนั้น ผูรับจางกอสรางงานโยธาและระบบรถไฟ ของ 4 
โครงการสวนตอขยาย จะตองสงมอบงานตามสัญญา
ใหกับรัฐ ซึ่งรัฐจะเปนผูสงมอบโครงการใหกับเอกชน
คูสัญญาในโครงการรวมลงทุนตอไป 
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1 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ทําไม Headway ท่ีออกแบบโครงการสายสีแดงออน
คอนขางนานคือ 30-45 นาทีตางจากเดิมมาก และ
ตางจากสายเหนือ 15-30 นาที แนะนําวาควรเพิ่ม
ความถี่ มากกวาการเพ่ิมขนาดรถในมุมผูใชบริการ 
และควรประสานเร่ืองการเชื่อมตอและเขาถึงสถานี
เพื่อใหมีผูโดยสารใชงานสถานีไดจริง 

การดําเนินการในชวงแรก 30 – 45 นาที นั้น เปน
ตั ว เลขความถี่ ใ นการ ให บ ริก าร  (Headway)  ท่ี
ดําเนินการในชวงตน เนื่องจากมีปริมาณผูโดยสารไมได
สูงมากสําหรับสายตะวันออก ซึ่ งจะเปนไปตาม
หลักการ และเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการในเร่ืองของงบประมาณในการทําใหบริการการ
เดินรถและซอมบํารุง (O&M) แตอยางไรก็ตามท่ีไดแจง
ไปนั้น เปนเพียงโมเดลท่ีใชสําหรับการสรางขอมูลเพ่ือ
ใชวิเคราะหโครงการประกอบกับสมมติฐานทางการ
เงิน ไมไดเปนขอกําหนด (Requirement)    

2 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ขอใหโครงการใหขอมูลในสวนของการประมาณการ
ผูโดยสาร และสมมติฐานท่ีใช   เพราะการออกแบบ
ท้ังหมดอางอิงตัวเลขจากตารางและกราฟ 

ในเอกสารประกอบมีการใหขอมูลเร่ือง Line Load 
และสอดคลองกันกับการบรรยายเร่ืองของการทําการ
ประมาณการใหบริการการเดินรถ (Operation) ซึ่งใน
สวนของขอมูล รายละเอียดการประมาณการผูโดยสาร
จะอยูในสวนของการเงินไดมีการพูดถึงในเบ้ืองตน 

3 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

รถไฟสายสีแดง ชวงไหนบางท่ีมีการว่ิงรวมกับรถไฟ
ทางไกล เพราะมีการออกแบบรายละเอียดครบแลว 
โดยเฉพาะขวง ตล่ิงชัน-ศาลายา  การไดมาในสวน
ตารางเดินรถ ยังไมไดพิจารณาเร่ืองการเดินรถรวม 

สมมติฐานในการวิเคราะหโครงการนี้จะไมมีการเดินรถ
รวมบนรางหลักกับรถไฟทางไกล โดยจะมีจุดท่ีมี
ลักษณะขามราง (Cross Over) กันเทานั้น โดยจะมี
เพียงแคในบริเวณท่ีเขาสถานีหลัก เชน บางซื่อ เปน
หลัก ในสวนอ่ืนจะดําเนินการเดินรถลักษณะขามราง
เฉพาะในกรณีท่ีเปนการลดระดับลงมาเปนทางว่ิง
ระดับดิน (Degrade) หรือในกรณีท่ีมีปญหาหรือมี
ความจําเปนเทานั้น ซึ่งโดยหลักแลวจะไมใหเดินรถรวม 
เนื่องจากมีหลายสาเหตุท่ีตองคํานึงถึง ท้ังในเร่ืองของ
ความเส่ียง ความซับซอนในการจัดการ  

4 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

สายสีแดงออน ศาลายา ศิริราชนั้น ควรพิจารณาให
ผูโดยสารจากศาลายา ท่ีไปศิริราชว่ิงตอเนื่องดวย 

การวางแผนการเดินรถในโครงการจะพิจารณาจาก
ปริมาณการโดยสารท่ีสอดคลองและเหมาะสม 
เนื่องจากผูโดยสารสวนใหญจะอยูใกลฝงเมืองดานบาง
ซื่อมากกวา สวนผูโดยสารท่ีโดยสารจากชานเมืองจาก
สถานีท่ีเลยไปทางดานศาลายาก็จะเขามาท่ีกลางเมือง
มากกวาท่ีจะไปทางศิริราช ทําใหมีความเหมาะสมกวา 
ซึ่งหากจะดําเนินการเดินรถจากสถานีศาลายามาถึง
สถานีศิริราชนั้น ก็สามารถทําได แตจะขึ้นอยูกับการ
บริหารจัดการและความเหมาะสมในการใหบริการ ซึ่ง
การวิเคราะหในโครงการนี้จะเปนการพิจารณาปริมาณ
การโดยผูโดยสารรวมเทานั้น 

5 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

โครงการสายสีแดงมีความลาชามาก  มีการวาง
แผนการบริหารความเส่ียงภาพรวมโครงการอยางไร
บาง  อยางเชนท่ีปรึกษาแจงวารายละเอียด EIA มี
กําหนดระยะเวลาท่ีใชงานได? 

ในชวงแรกโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงสวนตอ
ขยายมีกรอบเวลา (Timeline) ท่ีชัดเจนในลักษณะ
ของการจางกอสราง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งก็มีระยะเวลาไมนาน 
ซึ่งตอมาโครงการนี้ไดมีแนวทางจากภาครัฐใหโครงการ
สายสีแดงท้ังหมดเปนภาพรวมหนึ่งโครงการในลักษณะ
ของโครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน จึงได
ทําการศึกษาและวิเคราะหโครงการอีกคร้ัง โดยได
ประมาณการกรอบเวลาใหม ซึ่งสงผลใหโครงการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดงสวนตอขยายมีระยะเวลาท่ียาวขึ้น 
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   ในชวงแรกโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงสวนตอขยาย
มีกรอบเวลา (Timeline) ท่ีชัดเจนในลักษณะของการจาง
กอสราง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งก็มีระยะเวลาไมนาน ซึ่งตอมาโครงการนี้ไดมี
แนวทางจากภาครัฐใหโครงการสายสีแดงท้ังหมดเปน
ภาพรวมหนึ่งโครงการในลักษณะของโครงการรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน จึงไดทําการศึกษาและวิเคราะห
โครงการอีกคร้ัง โดยไดประมาณการกรอบเวลาใหม ซึ่ง
สงผลใหโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงสวนตอขยายมี
ระยะเวลาท่ียาวขึ้น 
 
ดานการบริหารความเส่ียงภาพรวมของโครงการนั้น ใน
สวนของโครงการสวนตอขยาย 3 โครงการแรก คือ 
โครงการรังสิต – ธรรมศาสตร โครงการตล่ิงชัน - ศาลายา 
โครงการตล่ิงชัน - ศิริราช จะสามารถดําเนินการไดทันที 
และมีแนวโนมท่ีจะดําเนินการสรรหาผู รับจางในการ
กอสรางไมนาเกินปลายปนี้ ซึ่งยังอยูในวิสัยของรายงาน 
EIA ท่ีมีขอกําหนดในการใชงานไดอยู ท่ีประมาณเดือน
กรกฎาคม 2566 และสวนโครงการ Missing Link ตาม
แผนงานอาจจะมีลักษณะการดําเนินการปรับปรุงและ
นําเสนอกับ ครม. อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหกอประโยชนมากท่ีสุด 
ซึ่งในสวนนี้ถาหากวาเลย หรือ เกินไปจากของเขตของ
รายงาน EIA ท่ีสามารถท่ีจะใชงานได จะเปนขบวนการของ
หนวยงานภายในการรถไฟแหงประเทศไทย ท่ีอาจตองทํา
หนังสือแจงไปถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ สผ. (สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) ใน
ลักษณะเปนการพิจารณาโครงการเฉพาะจุด หรือจะเปน
การขออนุญาตในเร่ืองของการตออายุในการใชงานของ
รายงาน EIA ฉบับนั้น  

6 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอาร
ซี-ซีอารซี (ไทย
แลนด) จํากัด 

 
 

What is the 38,776 MB addition cost for? 
In the “technical” presentation part, it suggested 
that it was for the additional required rolling stock. 
But in the “financial” presentation part, it 
suggested that the cost for the additional required 
rolling stock was 63,745.36 MB. They were not the 
same. 

This addition cost is the additional required BY 
rolling stock. The amount of 38,776 million baht is 
the current price (year 2021), and 63,745.36 
million baht is the future value. 
 
 

7 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอาร
ซี-ซีอารซี (ไทย
แลนด) จํากัด 

 

For the PPP investment, as “suggested” by the 
“presenter”, the private sector will “only” invest 
in the “additional rolling stock”, and “not” for the 
other M&E systems such as power supply, 
signaling system, communications systems, AFC, 
depot workshop equipment, etc., which shall be 
invested by SRT. Is that the correct 
understanding? 

Yes. 
 

  

https://hu-hu.facebook.com/onep.gov.th/
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8 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอาร

ซี (ไทยแลนด) จํากัด 
 

There will be only “one” depot (i.e. the CT 
depot), at Bang Sue, for the entire Red Line, 
including all the extensions. Is that correct? 

Yes. For the CT Red Line but I think analysis 
nowadays we’re trying to calculate the 
capacity for the depot and the stabling yard 
that we have in existing system. We’ve found 
out that it’s enough for 50 years but if the 
requirement for the land use need to change 
or move for the depot that is located in the 
system nowadays. The SRT will take 
responsibility to find the other area or support 
for the private sector to change, to move or to 
expand the capacity. 

9 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอาร

ซี (ไทยแลนด) จํากัด 
 

At the time of the PPP proposal submission, 
do the tenders need to submit the proposal 
for the rolling stock procurement?In other 
words, are the additional rolling stock required 
in the “beginning” of the concession period? If 
that’s so, how many?  

Yes, the tenders shall submit the proposal for 
the rolling stock procurement according with 
RFP requested. 

10 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอาร

ซี (ไทยแลนด) จํากัด 
 

5. Do the “additional” rolling stock need to be 
from the “same supplier” as those of the 
existing Red Line that is in operation right now? 

No. For the brand of rolling stock supplier is 
not requested as same as the existing 
operation but the compatibility between the 
railway system and the rolling stock that you 
may procure from other brands / companies, 
you need to clarify that it can be run safely on 
this Project. 

11 Mr. Soontorn 
Pongsombutwatana 

Senior Manager 
Sumitomo 

Corporation 

รฟท. มีแผนการเดินรถไฟทางไกลใหกับผูเขารวม
ประมูลเพ่ือใชพิจารณาในการทําขอเสนอหรือไม 
เพราะจะมีการใชทางรวมกันระหวางรถไฟชานเมือง
และรถไฟทางไกล โดยเฉพาะสวนสายตะวันตก 

สมมติฐานในการวิเคราะหโครงการนี้จะไมมกีารเดินรถ
รวมบนรางหลักกับรถไฟทางไกล โดยจะมีจุดท่ีมี
ลักษณะขามราง (Cross Over) กันเทานั้น โดยจะมี
เพียงแคในบริเวณท่ีเขาสถานีหลัก เชน บางซื่อ เปน
หลัก ในสวนอ่ืนจะดําเนินการเดินรถลักษณะขามราง
เฉพาะในกรณีท่ีเปนการลดระดับลงมาเปนทางว่ิงระดับ
ดิน (Degrade) หรือในกรณีท่ีมีปญหาหรือมีความ
จําเปนเทานั้น 

12 นางสาวบัณฑิตา  
ทุมสงคราม 

Marketing Assistant 
Infrastructure 
Department 

บริษัท ซิโนไฮโดร คอร
ปอเรช่ัน 

ลิมิเต็ด จํากัด 

รบกวนชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนของ Civil work และ 
Train System ข อ ง ส ว น ต อ ข ย า ย ท่ี แ จ ง ว า จ ะ
รับผิดชอบโดยรัฐ ท้ังสองสวนนี้ จะรวมในงาน PPP 
คร้ังนี้หรือไมอยางไร หรือทางรัฐจะแยกประมูลเฉพาะ
ของงาน Civil Work และงานระบบตอไป 

ดําเนินการจะเปนตามกรอบของสัญญาของแตละ
โครงการ เน่ืองจากผลของการวิเคราะหโครงการนี้
ออกมาในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมโดยภาครัฐจะตอง
ดําเนินการกอสรางงานโยธาและระบบรถไฟ และ
เอกชนมีหนาท่ีสรรหาขบวนรถไฟ ใหบริการการเดินรถ
และซอมบํารุง และใหบริการเชิงพาณิชยบริเวณสถานี 
ดังนั้นการดําเนินการก็จะแบงเปน 2 สวน 
สวนแรก จะเปนการดําเนินงาน PPP ซึ่งการรถไฟแหง
ประเทศไทย โดยเปนไปตาม พ.ร.บ. รวมทุนระหวางรัฐ
และเอกชน 2562  
สวนท่ีสอง ภาครัฐมีหนาท่ีในการดําเนินการกอสราง
งานโยธาและระบบรถไฟ ของ 4 โครงการสวนตอขยาย 
ดังนั้น ผูรับจางกอสรางงานโยธาและระบบรถไฟ ของ 
4 โครงการสวนตอขยาย จะตองสงมอบงานตามสัญญา
ใหกับรัฐ ซึ่งรัฐจะเปนผูสงมอบโครงการใหกับเอกชน
คูสัญญาในโครงการรวมลงทุนตอไป    

  



   

8/16 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 

ลําดับ ช่ือ / หนวยงาน ขอซักถาม / ขอคิดเห็น คําช้ีแจง 
คําถามจาก Chat Zoom (ตอ) 

   โครงการนี้เปนโครงการประมูลงานระบบขนสงของ
ภาครัฐท่ีนาสนใจ ดวยลักษณะของกายภาพของผลการ
วิเคราะหก็สอดคลองกับการลดชองวางหรือปญหาตาง 
ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได เชน เร่ืองของการกอสรางงาน
โยธาของเอกชนตาง ๆ 

13 Mr. Soontorn 
Pongsombutwatana 

Senior Manager 
Sumitomo 

Corporation 

ขอคอนเฟรมเร่ืองระยะเวลาในการจัดทําขอเสนอ จะ
เปน 2 เดือน หรือ มากกวา? ระยะ 2 เดือนในการ
จัดทําขอเสนอสําหรับสัญญารวมลงทุนถือวาส้ันมาก 
อยากใหพิจารณาในเร่ืองระยะเวลาใหยาวขึ้น 

ในระยะเวลาของการจัดทําขอเสนอยังไมไดระบุอยาง
ชัดเจน  ซึ่งจะเปนอํานาจของคณะกรรมการคัดเลือก 
โดยกลุมท่ีปรึกษาจะนําคําแนะนํานี้เสนอ รฟท. ตอไป 

14 Mr. Apigeat 
Saunkratoke 

Project Director 
บริษัท ซีอารอารซี-ซีอาร

ซี (ไทยแลนด) จํากัด 

Just to be clear, does the PPP investor need to 
pay back the government for all the civil works 
and train systems? 
 
 

The Project analysis is not request to pay back 
the government for all the civil works and train 
systems by PPP investor that shall be 
considered by PPP selection committee is on 
process.  

15 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ความเห็นจากการตอบคําถาม 
ถามในสวนของรายละเอียด Demand Forecast ไมใช 
line load หรือ ขอมูลท่ีตอบมา 

Demand Forecast จะบอกเพียงแคป ริมาณการ
เดินทางขอ 
งผูโดยสารในพ้ืนท่ีเทานั้น ในสวนของ Line Load คือ
ผาน  Model Sprit ออกมาแลวจะมาเปนปริมาณ
ผูโดยสารท่ีตองการจะใชระบบนั้น และนํามาทําเปน 
Line Load ดวยการนํามาทํา OD อีกคร้ังเพราะฉะนั้น
ถือวาเปนสวนเดียวกัน 

16 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ประเด็นการเดินรถรวม รฟท. คงตองมีความชัดเจน 
เพราะตางจากแนวคิดเดิม และทางตัดท้ังหมดก็ยังอยู 

กลุมท่ีปรึกษาจะนําความคิดเห็นเสนอตอ รฟท. ตอไป 

17 Mr. Soontorn 
Pongsombutwatana 

Senior Manager 
Sumitomo 

Corporation 

เร่ืองการนับระยะเวลาของสัญญารวมทุน 50 ป จะ
นับตั้งแตวันท่ีเอกชนเร่ิมตนเดินรถ โดยสวนของการ
กอสรางสวนตอขยายจะเปนความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ หากการกอสรางสวนตอขยายลาชาซึ่ งมี
ผลกระทบตอการหารายไดของผูรับสัมปทาน จะมี
แผนการชดเชยหรือเยียวยาอยางไร 

ในสวนนี้ รายละเอียดเ ง่ือนไขของกรณี ท่ีภาครัฐ
ดําเนินการท่ีลาชา ตรงนี้ยังเปนโครงอยูอาจจะตองรอ
ความเห็นจากคณะกรรมการคัดเลือกในช้ันถัดไปอีก
คร้ัง แตขณะนี้ภาครัฐกําลังวางกรอบเวลา (Time 
Line) ใหสอดคลองกัน  

18 นายประจักษ ทรัพยมณี 
คณะอนุกรรมการดานโล

จิสติกสและหวงโซ
อุปทาน 

สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 

ขอเสนอจัดซื้อจัดจางนี้สอดคลองกับขอตกลง RCEP 
เร่ือง Government Procurement หรือไม 

ในสวนของลักษณะโครงการ PPP ตรงนี้จะอยูภายใต
พระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 
ดังนั้น จะไมไดอยูภายใตพระราชบัญญัติของการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป 2560  
 
สําหรับ RCEP นี้คือขอตกลงการคาเสรีท่ีมีการตั้งใหม
โดย 15 ประเทศในเอเชีย Regional Comprehensive 
Economic Partnership เพ่ิงจะมีการประกาศวันท่ี 1 
มกราคม 2565 สวนใหญเกี่ยวของกับเร่ืองของรถไฟ
ขนสงสินคา ซึ่งในโครงการเราเปนลักษณะขนสง
ผูโดยสารเปนหลัก  

19 นางสาววเรศรา วีระวัฒน 
อาจารย  

มหาวิทยาลัยมหดิล 

ขอใหโครงการใหขอมูลเพ่ิมเติมรายละเอียดในประเด็น
หลัก ท่ีเกี่ยวของ และใหขอมูลเพ่ิมเติมใน website 
(โดยเฉพาะสวนตอขยายหลายโครงการ ไดมีการ
ออกแบบรายละเอียดแลว) 

โครงการจะรับคําแนะนําไวดําเนินการตอไป 
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8. บรรยากาศการสัมมนาผานระบบ Zoom 
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9. รายช่ือและหนวยงานแจงเขารวมการประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งท่ี 2 

รายช่ือผูรวมงาน Market Sounding คร้ังที่ 2 โครงการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ 
จัดทําเอกสารประกวดราคาและการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุน ระหวางภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  

ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

1. หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   (จํานวน 57 ทาน / 26 หนวยงาน) 
1 นางสาวกมลรัชฎ นาเมืองรักษ นักวิชาการขนสงชํานาญการ กรมการขนสงทางราง 

2 นางสาวเบญจวรรณ คุณวิโรจนลักษณ นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ กรมการขนสงทางราง 

3 นางรัชนีกร อรุโณรัตน เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง 

4 นางสาวรงรอง พวงสายใจ วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมทาอากาศยาน 

5 นายธนภัทร ขวัญฤดีรัตน นักวิชาการขนสง กรมทาอากาศยาน 

6 นายปกรณ เกตุแยม วิศวกร 10 หัวหนาแผนกอาวุโส  
แผนกวางแผนโครงการรถไฟฟา 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

7 นางสาวกิ่งกาญจนา อาสายุทธ วิศวกร 6 แผนกวางแผนโครงการรถไฟฟา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

8 นางสาวพิชญา พันวัน วิศวกร 5 แผนกวิเคราะหวิศวกรรม กอง
วางแผนและวิเคราะหโครงการ ฝาย
นโยบายและแผน 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

9 นางกมลวรรณ ดาวเท่ียง วิศวกร 5 แผนกวิเคราะหวิศวกรรม กอง
วางแผนและวิเคราะหโครงการ ฝาย
นโยบายและแผน 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

10 นายสมมิศร คงศมัยลิก วกช.8 ฝสอ. 
ทาอากาศยานดอนเมือง 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

11 นายภาณุพงศ ปราณีโชติรส ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทาอากาศยาน
ดอนเมือง 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

12 นายณัฐรุทธ์ิ เศรษฐภัทรวุฒ ิ วิศวกรชํานาญการ 8 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

13 นายนภศลัญฐ แมนหนู เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปอาวุโส 6 
ฝายบริหารทรัพยสิน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

14 นายวิพัฒน ตรีครุธพันธ เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไปอาวุโส 6 
ฝายบริหารทรัพยสิน 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

15 นางพรพัฒน คงสุขโข เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

16 นายสมบูรณ ดาระหงส เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

17 นายพฤกษ จันทรวงค วิศวกรโยธาปฎิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

18 นางสาวณัฐนันท เมฆวิลัย นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 

19 นางสาวรินระวี ทาเชื้อ  นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 

20 นางสาวยุวดี เจริญสุขจิระ วศ.10 
หัวหนากลุมงานประสานงานภาครัฐ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

21 นางสาวจิดาภา กุลแพทย หัวหนากลุมงานยอยประสานงานภาครัฐ 2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

22 นางสาวสุกฤตา ฤกษถนอม นักบริหารระบบงาน 4 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

23 นางสาวนุชนาถ เดชสมบูรณรัตน ผูชวยผูอํานวยการ  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  

24 นางสาวดวงกมล เรืองจินดา เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  

25 นางสาวพิชชา ลีลารพรพิสิฐ เจาหนาท่ีบริหารอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  
 

26 นางสาววริศรา จันทเพ็ชร เจาหนาท่ีบริหาร  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  
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ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

27 นายวรเศรษฐ ชอวิเชียร รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญา
เอกชนรวมลงทุน โครงการถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

28 นางไพลิน มาทวม ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญา
เอกชนรวมลงทุน โครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมสามสนามบิน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) 

29 นายไพรัช จงเจริญ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบริหารสัญญา
เอกชนรวมลงทุน โครงการรถไฟความเร็ว
สูงเชื่อมสามสนามบิน 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) 

30 นายวรรธนะ จําเริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

31 นางสาวธนวรรณ ชางเผือก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

32 นายธนชาต ลาภพานิช นักวิชาการสงเสริมการลงทุน ชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

33 นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

34 นางสาววรัญญา ธงชัย เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

35 นางสาวณัฐกานต ชาติไทยไตรรงค เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

36 นายอภิชาต ศุภจิตรสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสวนระบบขนสงทางราง สํานักการจราจรและขนสง 

37 นายวัชรพงศ ลิทองกุล วิศวกรโยธาปฎิบัติการ สํานักการจราจรและขนสง 

38 นายสิทธิพร สมคิดวรรฆ ผูอํานวยการสํานักงานระบบขนสง สํานักการจราจรและขนสง 

39 นายจรัสพงษ ภูทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักการจราจรและขนสง 

40 นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศเจริญ ผูอํานวยการกองแผนงาน ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย 

41 นายไกรวัฒน พิทักษกรณ หัวหนาแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ กอง
แผนงาน 
ทาเรือแหลมฉบัง 

การทาเรือแหงประเทศไทย 

42 นางสาวพกุลวลัย พลีคาม นักวิชาการ 8 แผนกโครงการและ
ประเมินผล กองแผนงาน ทาเรือแหลมฉบัง 

การทาเรือแหงประเทศไทย 

43 นางสาวศศิวิมล ไชยณรงค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

44 นางสาวอรอุมา พิสิทธ์ิศักดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

45 นางสาวรัตนา ศรีประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

46 นางโสภิดา พรหมหาญ นักวิชาการขนสงชํานาญการ กรมการขนสงทางบก 

47 คุณลักษวรรณ โกมาสถิตย นักวิชาการขนสชํานาญการ กรมการขนสงทางบก 

48 นางสาวกฤษยาพร สวนนิสิต ผูจัดการแผนกนโยบาย แผน และบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  

49 นางสาวอรวรรณ ฌานศรี เจาหนาท่ีนโยบาย แผน และบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  

50 นายปราโมทย ลิมปผล รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ  
กลุมสายงานปฏิบัติการ 

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  

51 นายสุเทพ พันธุเพ็ง กรรมการผูอํานวยการใหญ  บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด  

52 นางสาวกรรณิการ สอาดพันธ เจาหนาท่ีการตลาด บริษัท ขนสง จํากัด 

53 นางสาวณุรัตนา สรอยทอง นักวิเคราะห 7 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

54 นางจุฑามาศ อัชกุล วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมเจาทา 

55 นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พิเศษ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ 

56 นางสาวสุธินันท ปวงไชยา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ 

57 นายกฤษฎา เกษคึมบง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ 
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2. สมาคม / องคกรภาคเอกชน   (จํานวน 10 ทาน / 6 หนวยงาน) 

58 Mr. Homare Komata Expert องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 

59 นางสาวแคทธาริน มณีทาโพธ์ิ เจาหนาท่ีดูแลโครงการอาวุโส องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 
(JICA) 

60 ผูชวยศาสตราจารย ยุทธนา มหัจฉริ
ยวงศ 

รองเลขาธิการสภาวิศวกร สภาวิศวกร 

61 นางสาวชุติมา ดวงพาณิช เจาหนาท่ี Manufacturing Industry 
Dept. 

องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (เจ
โทร) 

62 ดร.พลเดช เทอดพิทักษวานิช เลขาธิการ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

63 นายประจักษ ทรัพยมณี คณะอนุกรรมการดานโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทาน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

64 นางจิฎฎตา ฉายศิริพันธ อนุกรรมการดานโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทาน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

65 นางสาวกุลลดา คาสุวรรณ เจาหนาท่ีอาวุโสฝายตางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 
 

66 Mr. Yusuke Minami  Research Fellow สํานักงานของสถาบันดานการวิจัยดานการ
ทองเที่ยวและขนสงของญี่ปุน (Japan 
Transport and Tourism Research 
Institute : JTTRI) 

67 Mr. Nachapol Jitviriyanan Officer สํานักงานของสถาบันดานการวิจัยดานการ
ทองเท่ียวและขนสงของญี่ปุน (Japan Transport 
and Tourism Research Institute : JTTRI) 

3. สถานทูต / หอการคา / หอการคาตางประเทศในประเทศไทย   (จํานวน 7 ทาน / 4 หนวยงาน) 

68 Mr. Ravi Assistant  The Embassy of India 

69 Ms. Tattaya Yeekoh Marketing Assistant  The Embassy of India 

70 Mr. Luis Lopez Economic & Commercial Counsellor The Embassy of Spain 

71 Mr. Inigo Aranburu International Trade Adviser The Embassy of Spain 

72 Mr. Tad Fon Kho Trade & Investment (Infrastructure) The British Embassy 

73 Ms. Pafan Amnuaysawasdi Trade & Investment Officer The British Embassy 

74 Ora Boonyaug Commercial Specialist The Embassy of the United States of 
America 

4. ผูประกอบการ   (จํานวน 121 ทาน / 57 หนวยงาน) 

4.1 ผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย  (จํานวน 7 ทาน / 3 หนวยงาน) 

75 นายสุเมธ ภัทรวิทิตกุล ผูชวยผูอํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

76 นางภัทฐิตา สรรคศุภกร ผูชวยผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

77 นางสาววรมน ปญญารัตนะ ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

78 นางสาวมายูร  โชตรัิตนะศิริ ผูจัดการอาวุโส บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด ( มหาชน ) 

79 นางสาวจิตธนา ฟุงทศธรรม เจาหนาท่ีอาวุโส บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด ( มหาชน ) 

80 Ms. Jaksarat Petcharat Manager Business Development 
Section2 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

81 นางสาวณัฐพร ชีวาเกียรติย่ิงยง เจาหนาท่ีอาวุโสพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
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4.2 ผูประกอบการธุรกจิรับเหมากอสราง  (จํานวน 38 ทาน / 14 หนวยงาน) 

82 นายพิพัฒน โลราช รองประธานบริหาร 
สายงานธุรกิจกอสรางการทางรถไฟ+
C9C92:C129 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) 

83 นายวิวัฒน ไวโรจนกุล ผูชวยผูจัดการโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) 

84 นางสาวอรอนงค เรืองศุภนิมิต ผูจัดการงานสนับสนุนโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) 

85 นายปฐมทัศน เตชะประภาแสง Finance Executive บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด 
(มหาชน) 

86 นายกีรติ เหลือชูเกียรต ิ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานพัฒนา
ธุรกิจ 

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 

87 นายปราชญ เธียรเชาวน ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 2 บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 

88 นายอนุ อนุกูล เจาหนาท่ีการตลาด บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 

89 นายวิศิษฐ สรอยสุวรรณ เจาหนาท่ีการตลาด บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 

90 นายธีรพงษ วิธีเจริญ วิศวกรสํานักงานอาวุโส บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

91 นายณวรรธน วงคลํ่าซํา Executive Officer บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

92 นายพรรษณภพ สวัสดิพฤกษา Mechanical Engineer บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

93 นางสาวนันทนภัส หากิจจา Senior executive officer บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

94 นางสาวบวรลักษณ อินทรมณี Business Analyst บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

95 นางสาวณัชชา สกุลยืนยง Business analyst บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

96 นางสาวเบญจพร หวังดีศิริสกุล Marketing manager บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

97 นางสาวศิริกัญญา โสภาอุทก Business analyst  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

98 นายวิสุทธ์ิ สุวรรณวิทยเวช รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

99 นางสาวปนนภา โตรัตน ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

100 นายภีมพศ สิทธิพันธุ ผูจัดการสวนงานวิเคราะหธุรกิจ 
ธุรกิจใหมและวางแผนกลยุทธ 

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) 

101 นายชัยวิวัฒน ลีนะบรรจง กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

102 นางนันทพัชร ศรีสุชาต Vice President 
Estimate & Marketing Division 

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
(มหาชน) 

103 นางสาวตรีมุก ทังสุภูติ วิศวกร บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 

104 นางสาวปญจรัตน แดงนิ่มวีรกุล วิศวกร บริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) 

105 นางบุญนาค สุคนธพงเผา กรรมการผูจัดการ บริษัท ซอยลซัพพอรตติ้ง จํากัด 

106 นายทรงชัย แพเจริญ วิศวกรอาวุโส บริษัท ซอยลซัพพอรตติ้ง จํากัด 

107 นายธนศักดิ์ แดงตะโคตร ท่ีปรึกษางานกอสราง บริษัท ซอยลซัพพอรตติ้ง จํากัด 

108 Mrs.Siriporn Anwar Baig Senior Business Development Officer บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) 

109 นางสาววิภากร สันทอง Business Development Department 
Associate 

บริษัท ไชนาเรลเวย คอนสตร๊ักช่ัน (เซาทอีสท 
เอเชีย) จํากัด 
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110 ดร.สุพล ศิวิไล กรรมการผูจัดการ บริษัท เทอดดําริ จํากัด (ประเทศไทย) 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

111 Mr. Saravut Sripiangchan Estimation Manager บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด 

112 Mr. Maitree  Khongrit Senior Design Manager บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด 

113 นางสาวอิสรีย ศรีคุณาปกรณ Senior QMS Officer บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด) จํากัด 

114 ดร.ศกัดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและ
การเงิน 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

115 นางสาวบงกชรัตน ตั้งชูกุล ผูชวยรองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจ
และการเงิน 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

116 นายจักรกฤช ทองนาคะ ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการ/นักลงทุน
สัมพันธ 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

117 นายนพพล โพธ์ิขี ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ
เพื่อความย่ังยืน 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

118 นายเกียรติศักดิ์ หวังไมตรี ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

119 นางสาวบัณฑิตา ทุมสงคราม Marketing Assistant  
Infrastructure Department  

บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรช่ัน ลิมิเต็ด จํากัด 

4.3 สถาบันการเงิน  (จํานวน 14 ทาน / 8 หนวยงาน) 

120 นางชลวรรณ  นันทารัตน ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรกิจลูกคาขนาด
ใหญ 

ธนาคารออมสิน 

121 นายวรสิทธ์ิ แสงแดง รองผูอํานวยการฝายธุรกิจลูกคาขนาดใหญ ธนาคารออมสิน 

122 นางปยธิดา สิงหะ ผูอํานวยการฝาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

123 นางสาวนาฏระวี โตรักษา รองผูอํานวยการฝาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

124 นางสาวณัชชา จันทราสุริยารัตน เจาหนาอาวุโสวิเคราะหสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

125 นายสุวรรณ สุทธิธรรมานันต รองผูอํานวยการฝาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

126 นายวีรพล จันทรชูสกุล หัวหนาสวน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

127 Mr. Supadach kongtangsombun  หน.สวนวิศวกรรมและออกแบบ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

128 นายประทิน กิจจารุวรรณกุล ผูอํานวยการฝาย ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

129 นางสาวฐปณีย นามนิราศภัย AVP 
Real estate and infrastructure 
investment  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด  

130 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ Assistant Managing Director บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จํากัด  

131 Mr. Kengo Yasuda Representative Japan Bank for International 
Cooperation 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

132 Mr. Masao Takagi Managing Director Takagi Management office Co., Ltd. 

133 นายวงศวริศ กุมุทกุลโรจน jp coordinator บริษัท อิออน ธนสินทรัพย จํากัด 

4.4 ผูประกอบการบริษัทคาปลีก / บริการ / ดานการขนสง / โลจิสติกส / งานระบบ  (จํานวน 62 ทาน / 32 หนวยงาน) 

134 นายสุวัฒน ไกรเลิศจินดาสกุล Portfolio and data analysis senior 
manager 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

135 Ms. Pornnapha Vanithanont Head of performance  
Strategy transformation performance  

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

136 Mr. Natt Pornsomboon Head of group strategy  
Strategy transformation performance  

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

137 Ms. Pawinee Thanasarn Jr. Customer and Market Analyst บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

138 นางสาวนวลพรรณี วัฒนเสถียรสินธุ Customer ฿ Markets Analyst บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
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139 Ms. Suwalee Kositsuntornkul ประธานกรรมการ  บริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

140 นายวิฑูรย เลิศฤทธ์ิสิทธิพร ผูจัดการฝายปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด 

141 นายสุรเชษฐ แสงชโยสวัสดิ์  ผูอํานวยการฝายวางแผนกลยุทธ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  

142 นายกิตติ อาภรณรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

143 นางสาวอมรรัตน ธรรมโชโต ผูจัดการสวน 
สวนวิเคราะหโครงการ 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

144 นายประชา ฉัตรวงศวิริยะ ผูจัดการสวน 
สวนวางแผนโครงการ 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) 

 เพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย   

145 Mr. Sadachai Nittayarumphong Head of Sales Siemens Mobility Limited 

146 Ms. Maneekul Boonthes Sales Manager Siemens Mobility Limited 

147 Ms. Nattamon Intaratanoo Technical Sales Siemens Mobility Limited 

148 Ms. Rawisara Su-anchalee Sales Support Professional & 
Communication 

Siemens Mobility Limited 

149 Ms. Natsuree Pliancharoen Sales Support Professional Siemens Mobility Limited 

150 ดร.ชัยศักดิ์ ศรีเศรษฐนิล กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด 

151 นายนิติ สัจจวิโส ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

152 นายวรวุฒิ กุลพงษ ผูจัดการสวนงานประมูล บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด 

153 Mr.Soontorn Pongsombutwatana Senior Manager Sumitomo Corporation 

154 Mr. Tsuyoshi Nakamura Senior Manager Sumitomo Corporation 

155 Mr. Tossapon Vipassanatham Assistant to Business Manager Sumitomo Corporation 

156 Ms. Passakorn Ongsurakul Marketing Manager 
Infrastructure Project & Energy 
Department 

Marubeni Thailand 

157 Mr. Kardkumhaeng Supprasert Department Manager Sankyu-Thai Co.,Ltd. 

158 Mr. Akrira Ishibashi  Division Manager 
International Logistics 

Sankyu-Thai Co.,Ltd. 

159 นายสาธิต หงสหิรัญ Sales Manager Hitachi Metals (Thailand),Ltd.  

160 นายณัฐวัฒน หนูทอง Senior Sales Representative Hitachi Metals (Thailand),Ltd.  

161 Mrs. Kayo Hoketsu President TOSHIBA ASIA 
PACIFIC (THAILAND) Co.,Ltd. 

162 Mr. Toshifumi Maruta Managing Director U.D.Asia Co.,Ltd. 

163 นายเกียรติศักดิ์ ศรีอาราม Senior Investment Officer SOJITZ (THAILAND) Co., Ltd. 

164 Mr. Hirokazu Yamakawa President บริษัท เจแปน ทรานสปอรเตช่ัน เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด) จํากัด JTT 

165 Mr. Shingo Saty Commercial Manager บริษัท เจแปน ทรานสปอรเตชั่น เทคโนโลยี (ไทย
แลนด) จํากัด JTT 

166 Mr. Shuichi Umehara Deputy Project Director บริษัท เจแปน ทรานสปอรเตชั่น เทคโนโลยี (ไทย
แลนด) จํากัด JTT 

167 Mr. Kenji Naganuma  Manager  
Product & Digital Marketing  

บริษัท เค ดี ดี ไอ (ประเทศไทย) จํากัด 

168 Mr. Khrongkhet Khuantham Project Sales Manager บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 
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169 Ms. Kanidtha Chetsakulvijit SALES SPEC บริษัท ไทยโตชิบาไลทติ้ง จํากัด 

170 นายวีระพล กมลภพ เจาหนาท่ีการเงินอาวุโส บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 

171 นายสุรเชษฐ หลวงวิรัญ เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 

172 นายภวัต  รัตนวัตจิรภา ผูอํานวยการโครงการ บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) 

173 นายศุภสิทธ์ิ อมรวดีกุล Sales and Marketing Kaneka (Thailand) Co.,Ltd. 

174 นางสาวรวิสรา สุอัญชลี Sales Support & Communication บริษัท ซีเมนส จํากัด 

175 Ms. Natsuree Pliancharoen Sales Support Professional  บริษัท ซีเมนส จํากัด 

176 นายจักรี บุณยเกียรติ Director บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

177 นางสาวนงจิรา โสภาพงษ ผูจัดการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

178 นายธีรนริศวร  ธินาเครือ Deputy Manager บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

179 นายสุชนม กีเรียง Technical director  บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 
จํากัด 

180 นายชาลี ตัณฑเศรษฐี วิศวกร บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

181 Mr. Apigeat Saunkratoke Project Director บริษัท ซีอารอารซี-ซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 

182 นายวรโชติ เมฆารักษกุล Marketing officer บริษัท ซีอารอารซ-ีซีอารซี (ไทยแลนด) จํากัด 

183 Mr. Sinchai Tantanapinun Sales Director บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด  
184 Ms. Phattarawadee Peamyai Business Development Executive บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด  
185 Mr. Chris Tan Manager 

Concession Department, 
CRRC (Hong Kong) Co., Ltd. 

186 Mr. Philip Britton Executive Consultant  บริษัท ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร 
จํากัด 

187 Mrs. Pitchaya Khoomwongdee Senior Manager, 
Business Development 

บริษัท ฮาวเดน แมกซี่ อินชัวรันส โบรกเกอร 
จํากัด 

188 Dr. Sara Cheung Managing Director บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด 

189 Mr. Leo Mak Project Director บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด 

190 Dr. Anaphat Manovachirasan Head of planning and performance บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด 

191 นายคมกฤษณ จิระสวัสดิ ์   บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด 

192 นายพรเจริญ ธนานาถ   บริษัท เอเชีย เอรา วัน จํากัด 

193 Ms. Jarintorn Bosittipichet  Sales Manager  บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จํากัด  

194 นางสาวพิมพร ภูเจริญ AVP-BDB1 บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก 
กรุป 

195 นางสาวชานิศา เตชวรสินสกุล Infrastructure and Utilities Senior 
officer  

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

5. ประชาชนทั่วไป   (จํานวน 3 ทาน / หนวยงาน 2 หนวยงาน) 

196 นางสาววเรศรา วีระวัฒน อาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล 

197 นายเลอพงศ รุงโรจนนิมิตชัย   ประชาชนท่ัวไป 

198 นายยศกร เผือกประดิษฐ   ประชาชนท่ัวไป 

 


