การดาเนินการจัดหา ครั้งที่ 1 (โดยวิธีประมูล )
1. ทอท. ได้ออกประกาศเลขที่ 8RP9-591001 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 เชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร
ประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้ โดยสารอัตโนมั ติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ
(ปีงบประมาณ 2554-2560) จาก ทอท. โดยมีผู้ซื้อเอกสารประมูลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.60 ถึงวันที่ 12 ต.ค.60 จานวน 9 ราย
ดังนี้
1.1 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
1.2 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จากัด
1.3 บริษัท เรืองณรงค์ จากัด
1.4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
1.5 บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จากัด
1.6 บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1.7 บริษัท ออทโต้ เอ็นเดอร์ สตีล สตรัคเจอร์ จากัด
1.8 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
1.9 บริษัท ซีเมนส์ จากัด
2. ทอท. กาหนดยื่นซองเอกสารประมูลฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. มีผู้สนใจยื่น
ซองประมูลจานวน 3 ราย ดังนี้
2.1 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
2.2 นิติบุคคลร่วมทางาน ไออาร์ทีไอ ประกอบด้วย
- บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเ คชั่น จากัด (มหาชน)
- บริษัท เรืองณรงค์ จากัด
- บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี่ จากัด
- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2.3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
3. ทอท. ดาเนินการเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบั ติ (ซองที่ 1) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. และได้
ประกาศผลการพิจารณาคุณ สมบั ติของผู้เสนอราคาให้ผู้เสนอราคาทั้ง 3 รายทราบว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวที่มี
คุณสมบัติตรงตามข้อ กาหนด คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จึง
เห็นควรยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาทั้ง 3 รายไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ดาเนินการคืนซองเอกสาร
ข้อเสนอด้านอื่น ๆ (ซองที่ 2) และซองเอกสารข้อเสนอด้านราคา (ซองที่ 3) ที่ยังมิได้มีการเปิดซอง ให้แก่ผู้เสนอราคา
ทั้ง 3 รายเรียบร้อยแล้ว
4. กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติยกเลิกการประมูลงานซื้อพร้อ มติ ดตั้งระบบขนส่งผู้ โดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขที่
8RP9-591001 และอนุมัติดาเนินการจัดซื้อพร้อ มติ ดตั้ง ระบบขนส่งผู้โ ดยสารอั ตโนมั ติ (APM) โครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ใหม่อีกครั้งด้วยวิธีประมูล เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60

การดาเนินการจัดหา ครั้งที่ 2 (โดยวิธีประมูล )
1. ทอท. ได้ออกประกาศเลขที่ 8RP9-601001 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 เชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร
ประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้ โดยสารอัตโนมั ติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ
(ปีงบประมาณ 2554-2560) จาก ทอท. โดยมีผู้ซื้อเอกสารประมูลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.60 ถึงวันที่ 25 ม.ค.60 จานวน 7 ราย
ดังนี้
1.1 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
1.2 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จากัด
1.3 บริษัท เรืองณรงค์ จากัด
1.4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
1.5 บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จากัด
1.6 บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
1.7 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
2. ทอท. กาหนดยื่นซองเอกสารประมูลฯ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. มีผู้สนใจยื่น
ซองประมูลจานวน 2 ราย ดังนี้
2.1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
2.2 นิติบุคคลร่วมทางาน ไออาร์ทีไอ ประกอบด้วย
- บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
- บริษัท เรืองณรงค์ จากัด
- บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี่ จากัด
- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
3. ทอท. ดาเนินการเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบั ติ (ซองที่ 1) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.60 เวลา 11.00 น. เปิดซอง
เอกสารข้อเสนอด้านอื่น ๆ (ซองที่ 2) เมื่อวันที่ 27 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. และเปิดซองเอกสารข้อเสนอด้านราคา (ซอง
ที่ 3) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. และได้ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการคั ดเลือ กผู้เสนอราคา โดยใช้
เกณฑ์อื่นประกอบกับเกณฑ์ราคา ซึ่งมีรายละเอียดคะแนนรวมของผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย (คะแนนเต็ม 1000 คะแนน)
ดังนี้
3.1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ได้ 912.18 คะแนน
3.2 นิติบุคคลร่วมทางานไออาร์ ทีไ อ
ได้ 832.31 คะแนน
4. เนื่องจากผลการเจรจาต่อรองราคากั บผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย ยังสูงกว่าวงเงินที่ขอจัดหา คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติย กเลิกการประมู ลงานซื้อพร้ อ มติ ดตั้งระบบขนส่งผู้โ ดยสารอั ตโนมั ติ
(APM) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขที่ 8RP9-601001 เพื่อดาเนินการ
จัดหาพัสดุใหม่ต่อไป เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60
5. ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ .ย.60 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ยกเลิกการประมูลงานซื้อพร้อ มติ ดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอั ตโนมัติ (APM)

โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขที่ 8RP9-601001 และเห็นชอบให้
ดาเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โ ดยสารอั ตโนมั ติ (APM)ฯ โดยวิธีพิเศษ ตามนัยข้อกาหนด ทอท. ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ข้อ 21.1.1 (4) เป็นพัสดุที่ดาเนินการจัดหาโดยวิธี ประมู ล
แล้วไม่ได้ผลดี และ (5) เป็นพัสดุที่ต้องจัดหาภายใต้สถานการณ์ ที่จาเป็นหรือเร่งด่ วน หรือเพื่อประโยชน์ของ ทอท.
6. กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติยกเลิกการประมูลงานซื้อพร้อ มติ ดตั้งระบบขนส่งผู้ โดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขที่
8RP9-601001 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60
การดาเนินการจัดหา ครั้งที่ 3 (โดยวิธีพิเศษ)
1. กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติดาเนินการจัดหา งานซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โ ดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.60 พร้อมทั้ง
อนุมัติรายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมเสนอราคา จานวน 13 ราย ดังนี้
1.1 ผู้ผลิตที่กลุ่มบริ ษัท MAA 103 Group ที่ปรึกษาออกแบบ กลุ่มงานที่ 1 (DC1) ได้ยืนยันว่ามี
ความสามารถในการผลิ ตและติดตั้งระบบขนส่งผู้ โดยสารอัตโนมั ติ (APM) ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึ กษาฯ ได้ออกแบบไว้ จานวน 4 ราย ประกอบด้วย Bombardier, IHI, MHI และ Siemens
1.2 ผู้ซื้อเอกสารประมูลในการประมู ลครั้ง ก่อน จานวน 9 ราย
1) บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จากัด
2) บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จากัด
3) บริษัท เรืองณรงค์ จากัด
4) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
5) บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จากัด
6) บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
7) บริษัท ออทโต้ เอ็นเดอร์ สตีล สตรัคเจอร์ จากัด
8) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
9) บริษัท ซีเมนส์ จากัด
2. ทอท. กาหนดให้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคาทั้ง 13 ราย สามารถรับเอกสารการจั ดหาได้ระหว่างวันที่
25 ก.ค.60 ถึงวันที่ 27 ก.ค.60 เวลาทาการ และกาหนดฟัง คาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 เวลา 09.00 น.
3. ทอท. กาหนดวันยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 6 ก.ย.60 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น.
หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา โดย ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้
เสนอราคาส่งคาถามเป็นลายลักษณ์อั กษร ถึง ทอท. ภายในวันที่ 4 ส.ค.60 และ ทอท. จะทาการตอบคาถามเป็น ลาย
ลักษณ์อักษรภายในวันที่ 16 ส.ค.60

