
 

   

บทที่  1  สรุปสําหรับผูบริหาร 

1.1 บทนํา 

รายงาน ฉบับนี้ เปนรายงานฉบับสุดทายเกี่ยวกับงาน EP (Final Report on the EP)โครงการพัฒนา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554 - 2560) (Suvarnabhumi Airport Expansion Project, FY. 2011 

- 2017; SAEP) ซ่ึงจัดทําข้ึนตามขอบเขตการวาจางและหนาท่ีงานที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ ขอ 

3.2.2.8 (3) เพื่อรายงานสรุปสถานะโครงการตั้งแตเร่ิมตนงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญามีผลใหสัญญาส้ินสุด

ลงในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

1.1.1 ความเปนมาของโครงการ 

โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง) เร่ิมข้ึน

เนื่องจากทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) (ทดม.) มีขอจํากัดในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถ

ประกอบกับปริมาณจราจรทางอากาศท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน และเพ่ือเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศของ

ภูมิภาคนี้ 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงท่ีสอง  

โดยมอบหมายใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เปนผูดําเนินการ โดยทาอากาศยานแหงใหม

ไดรับพระราชทานช่ือวา “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”(ทสภ.) เปดใหบริการไดเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2549 

โดยรัฐบาลไดยาย Schedule Flights ท้ังหมดไปไว ณ ทสภ. สวน ทดม. ใหบริการเฉพาะ Non-schedule 

Flights, Chartered Flights และ General Aviation ภายใตหลักการของสนามบินเดียว  

ส่ิงอํานวยความสะดวกหลักท่ีไดกอสรางไปเรียบรอยสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 1 

ประกอบดวย อาคารผูโดยสาร ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 560,000 ตารางเมตร ทางวิ่ง 2 เสน ยาว 3,700 เมตร และ 

4,000 เมตร ระบบทางขับและลานจอดอากาศยานท่ีสมบูรณ โครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ี เชน ระบบถนน 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบปองกันน้ําทวมและส่ิงอํานวยความสะดวกสนับสนุนตางๆ เชน สถานีดับเพลิง

และกูภัยและบํารุงรักษาทาอากาศยาน นอกจากส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีไดกลาวมาขางตน ยังมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกทาอากาศยานท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ โดยผูรับสัมปทานภาคเอกชนและบริษัท

สายการบิน ส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้ รวมถึง หอบังคับการบิน อาคารคลังสินคา อาคารผลิตอาหาร



 

   

สําหรับสายการบิน ระบบเติมน้ํามันเช้ือเพลิงอากาศยานและโรงแรมทาอากาศยาน นอกจากนั้น ยังมีระบบ

รถไฟฟาความเร็วสูงท่ีวิ่งเช่ือมทาอากาศยานกับใจกลางกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดเปดใหบริการทางพาณิชยไป

แลวเม่ือเดือนสิงหาคม 2553 

ตอมาเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554 - 2560) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก 45 ลาน

คนตอป (Million Annual Passenger: MAP) เปน 60 ลานคนตอป ในขณะเดียวกันไดกําหนดให ทดม. เปน 

ทาอากาศยานกรุงเทพฯ แหงท่ี 2 เพื่อใหบริการสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Carriers: LCCs) ซ่ึงบินจาก

ท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ไมมีการเช่ือมตอเท่ียวบิน เชน สายการบินแอรเอเชีย นกแอร และโอเรียนทไทย 

เร่ิมทําการบินเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ซ่ึงจะทําใหกรุงเทพฯ มีทาอากาศยาน 2 แหง คือ ทสภ. และ ทดม. 

เปดบริการควบคูกันไป (Multi-Airport System) และชวยยืดระยะเวลาให ทสภ. ระยะท่ี 1 รองรับปริมาณ

การจราจรทางอากาศไดอีกระยะหนึ่ง โดย ทอท. ตองดําเนินการพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 2 เปนการเรงดวน โดย

มีเปาหมายเพื่อรองรับปริมาณผูโดยสาร 60 MAP ไดอยางนอยจนถึงป 2562 

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี  2 ภายใตแนวคิดแบบ Multi-Airport System 

ประกอบดวยงาน ดังนี้ 

(1) กลุมงานท่ี 1 กลุมงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 ประกอบดวย 

- อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 

- สวนตอเช่ือมอุโมงคดานทิศใต 

- สวนตอขยายระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ (BHS) 

- ระบบขนสงผูโดยสาร (APM) 

- ระบบเฉพาะพิเศษสําหรับทาอากาศยาน 

- ระบบสาธารณูปโภค 

- ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

- การปรับปรุงอาคารเทียบเคร่ืองบิน Concourse D 

- ลานจอดอากาศยาน ทางขับเช่ือม และถนนเช่ือมตอ 

(2) กลุมงานท่ี 2 กลุมงานอาคารผูโดยสาร ประกอบดวย 

- สวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก 



 

   

- อาคารสํานักงานสายการบินและท่ีจอดรถดานทิศตะวันออก 

- สวนตอขยายระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ (BHS) 

- ระบบเฉพาะพิเศษสําหรับทาอากาศยาน 

- ระบบสาธารณูปโภค 

- ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

(3) กลุมงานท่ี 3 กลุมงานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

- ระบบสงไฟฟา 115 kV 

- สถานีไฟฟาหลักหลังท่ี 2 (MTS2) 

- ระบบจําหนายไฟฟา 24 kV และการติดต้ังสายไฟฟา 

- งานตัดตอเช่ือมระบบจําหนายระบบไฟฟาปจจุบัน 

- ระบบควบคุม และรายงานผลผานระบบศูนยกลาง 

- ระบบ ประปา 

- ระบบน้ําเสีย 

- ระบบการจัดการขยะ 

(4) โครงการจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 

1.1.2 ท่ีตั้งโครงการ 

โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิต้ังอยูท่ี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หางจาก กรุงเทพฯ 

ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไร (กวางประมาณ 4 กิโลเมตร ยาว

ประมาณ 8 กิโลเมตร) ทิศเหนืออยูหางจากถนนสุขุมวิท 77 (ถนนออนนุช-ลาดกระบัง) ประมาณ 800 เมตร 

ทิศใตอยูหางจากถนนบางนา-ตราด (หมายเลข 34) ประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศตะวันออกจรดคลองหนองงูเหา

และทิศตะวันตกจรดคลองลาดกระบัง 

แผนท่ีแสดงท่ีต้ังโครงการดังแสดงใน รูปท่ี 1.1.2-1 



 

   

 

รูปท่ี 1.1.2-1 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้โครงการ 



 

   

1.1.3 หนวยงานท่ีดําเนินการ 

ดังแสดงใน ตารางท่ี 1.1.3-1  

ตารางท่ี 1.1.3-1 หนวยงานท่ีดําเนินการ 

เจาของโครงการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ PMC 

 กลุมบริษัท EPM Consortium ประกอบดวย 

1. บริษัท พีซีบีเค อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั (บริษัทหลัก) 

2. บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท จํากดั 

3. บริษัท เอพซิลอน จํากัด 

4. บริษัท ออเรียนทอล คอนซัลแตนส จํากัด 

ระยะเวลาดําเนินการ 58 เดือน  (นับต้ังแตวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2560) 

คาจาง 757,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1 :  งานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 งานสวนตอเชื่อมอุโมงคดาน

ทิศใต และระบบขนสงผูโดยสาร (APM) 

 กลุมบริษัทท่ีปรึกษา เอ็ม เอ เอ 103 กรุป ประกอบดวย 

1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด (บริษัทหลัก) 

2. บริษัท ดีไซน 103 อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั 

3. HOK, Inc. 

4. NACO, Netherlands Airport Consultants  B.V. 

5. BNP Associates, Inc. 

6. บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลต้ิง จํากัด 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน  (นับต้ังแตวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2557) 

คาจาง 675,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 



 

   

 

 

ตารางท่ี 1.1.3-1 หนวยงานท่ีดําเนินการ (ตอ) 

ท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 2 :  งานสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวนัออก งานอาคาร

สํานักงานสายการบินและท่ีจอดรถดานทิศตะวันออก 

 กลุมบริษัทนิตบุิคคลรวมทํางาน SADC2 ประกอบดวย 

1. บริษัท เซาทอ๊ีสทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด (บริษัทหลัก) 

2. บริษัท ออเรคอน คอนซัลต้ิง (ประเทศไทย) จํากดั 

3. บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนยีร่ิง คอนซัลแตนทส จํากัด 

4. บริษัท อาคิเตคส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 

5. บริษัท แอ็ค คอนซัลแทนส จํากัด 

6. บริษัท CAGE Inc.  

7. บริษัท เฟบรัวร อิมเมจ จํากดั 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน  (นับต้ังแตวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 ถึง 16 เมษายน 2557) 

คาจาง 138,990,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 3 :  งานสาธารณูปโภค 

 กลุมบริษัท PSS Consortium ประกอบดวย 

1. บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด (บริษัทหลัก) 

2. บริษัท สแปน จํากัด 

3. บริษัท เซาทอ๊ีสเอเซีย เทคโนโลยี จํากัด 

ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน  (นับต้ังแตวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2557) 

คาจาง 59,785,047 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 



 

   

1.1.4 การบริหารงานโครงการ 

เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีผูเกี่ยวของมาก ทอท. ไดจัดโครงสรางโดยคณะกรรมการ 

ทอท. เปนผูตัดสินใจดานนโยบาย คณะบริหารของ ทอท. เปนผูดําเนินนโยบาย การจัดซ้ือจัดจางดําเนินการ 

โดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Work Inspection Committee: WIC) โดยมี

คณะทํางานสนับสนุนเปนคณะทํางานภายใน ทอท. นอกจากนี้ยังกําหนดใหท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 

(PMC) เปนผูบริหารจัดการโครงการแทน ทอท. ภายในอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบเพ่ือ ควบคุม กํากับดูแล 

และปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาออกแบบ และท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง ดังแสดงตามโครงสรางในรูปท่ี 

1.1.4-1 

- แผนภูมิองคกร สํานักงานบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ดังแสดง

ในรูปท่ี 1.1.4-2 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ดังแสดงใน ตารางท่ี 1.1.4-1 

- คณะทํางานสนับสนุน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางท่ีปรึกษาออกแบบ ของ ทอท. ดัง

แสดงใน ตารางท่ี 1.1.4-2 

- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ กลุมบริษัท EPM ดังแสดงใน  

รูปท่ี 1.1.4-3 

- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1 กลุมบริษัทท่ีปรึกษา เอ็ม เอ เอ 

103 กรุป ดังแสดงใน รูปท่ี 1.1.4-4 

- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 2 กลุมบริษัทนิติบุคคลรวม

ทํางาน SADC2 ดังแสดงใน รูปท่ี 1.1.4-5 

- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 3 กลุมบริษัท PSS Consortium  

ดังแสดงใน รูปท่ี 1.1.4-6 



 

   

 

รูปท่ี 1.1.4-1 แผนภูมิองคกรบริหารโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(ปงบประมาณ 2554 - 2560) 

 

 



 

   

1.2 เหตุการณสําคญัของโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดําเนินการโครงการมีเหตุการณสําคัญและสรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุของ ทอท. ไดดังนี้ 

ตารางท่ี 1.2-1 เหตุการณสําคญัของโครงการ 

ท่ี วัน เดือน ป เหตุการณสําคญั หมายเหตุ 

1 30 พ.ค. 55 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัท EPM เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการ

โครงการ ฯลฯ 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 70 

เดือน 

2 1 มิ.ย. 55 ประชุมเร่ิมงาน (Kick off Meeting) ของกลุมบริษัท EPM  

3 28 ธ.ค. 55 ทอท. ทําบันทึกตกลงแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญาจางท่ีปรึกษา

บริหารจัดการโครงการ คร้ังท่ี 1  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 58 

เดือน 

4 10 พ.ค. 56 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1,3  

5 16 พ.ค. 56 ประชุมเร่ิมงาน (Kick off Meeting) ของกลุมท่ีปรึกษาออกแบบกลุม

งานท่ี 1,3 

 

6 17 มิ.ย. 56 ประชุมเร่ิมงาน (Kick off Meeting) ของกลุมท่ีปรึกษาออกแบบกลุม

งานท่ี 2 

 

7 4 ก.ค. 56 ท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1 จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการคร้ังท่ี 1 

เร่ือง “มุมมองและความคาดหวังท่ีมีตออาคารเทียบเคร่ืองบินรอง

หลังท่ี 1”  

 

8 13 ส.ค. 56 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัทท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 2   

9 15 ต.ค. 56 ท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1 จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการคร้ังท่ี 2 

เร่ือง “กาวไกลกับความภูมิใจในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” 

 

10 17 มี.ค. 57 กลุมบริษัท EPM นําสงแผนการทํางานของบุคลากร (ฉบับปรับปรุง 

วันท่ี 17 มี.ค. 57) ขอปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานจริง ซ่ึงกรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. (นายเมฆินทร 

เพ็ชรพลาย) พจิารณาแลวไมขัดของ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 

 

11 26 พ.ย. 57 ทอท. แจงบอกเลิกสัญญาจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โดย รวมระยะเวลา



 

   

ท่ี วัน เดือน ป เหตุการณสําคญั หมายเหตุ 

ใหการบอกเลิกสัญญามีผลใหสัญญาส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2558 

ปฏิบัติงาน 34 เดือน 

 

 

ตารางท่ี 1.2-2 สรุปการประชมุคณะกรรมการตรวจรับพสัดุของ ทอท. 

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 1 

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 2 

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 3 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป คร้ังท่ี วัน เดือน ป คร้ังท่ี วัน เดือน ป 

1/2556 16 พ.ค. 56 1/2556 20 มิ.ย. 56 1/2556 16 พ.ค. 56 

2/2556 17 มิ.ย. 56 2/2556 25 ก.ค. 56 2/2556 17 มิ.ย. 56 

3/2556 12 ก.ค. 56 3/2556 20 ส.ค. 56 3/2556 12 ก.ค. 56 

4/2556 9 ส.ค. 56 4/2556 25 ก.ย. 56 4/2556 9 ส.ค. 56 

5/2556 20 ส.ค. 56 5/2556 25 ต.ค. 56 5/2556 20 ส.ค. 56 

6/2556 18 ก.ย. 56 6/2556 25 พ.ย. 56 6/2556 4 ก.ย. 56 

7/2556 10 ต.ค. 56 7/2556 23 ธ.ค. 56 7/2556 18 ก.ย. 56 

8/2556 25 พ.ย. 56 - - 8/2556 25 ก.ย. 56 

9/2556 23 ธ.ค. 56 - - 9/2556 25 ต.ค. 56 

- - - - 10/2556 23 ธ.ค. 56 

1/2557 28 ม.ค. 57 1/2557 15 ม.ค. 57 1/2557 15 ม.ค. 57 

2/2557 11 มี.ค. 47 2/2557 6 มี.ค. 57 2/2557 6 มี.ค. 57 

3/2557 18 มิ.ย. 57 3/2557 3 เม.ย. 57 3/2557 27 มี.ค. 57 

4/2557 3 ก.ค. 57 4/2557 18 มิ.ย. 57 4/2557 22 เม.ย. 57 



 

   

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 1 

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 2 

งานจางท่ีปรึกษาออกแบบ 

กลุมงานท่ี 3 

5/2557 18 ก.ค. 57 5/2557 18 ก.ค. 57 5/2557 3 มิ.ย. 57 

6/2557 13 ต.ค. 57 6/2557 20 ส.ค. 57 6/2557 18 มิ.ย. 57 

7/2557 1 ธ.ค. 57 7/2557 13 ต.ค. 57 7/2557 18 ก.ค. 57 

- - 8/2557 17 ธ.ค. 57 8/2557 17 ธ.ค. 57 

1/2558 19 มี.ค. 58 1/2558 19 มี.ค. 58 1/2558 19 มี.ค. 58 

 

1.3 สรุปสถานะโครงการ 

1.3.1 สรุปผลการดาํเนินงานโดยรวม 

โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560) ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้ 

- งานบริหารจัดการโครงการ 

- งานจัดหาผูออกแบบ 

- งานออกแบบ 

- งานจัดหาผูควบคุมงาน 

- งานจัดหาผูรับจางกอสราง 

- งานควบคุมงานกอสราง 

- งานกอสราง 

โดยแบงงานออกเปน 3 กลุมงาน คือ กลุมงานท่ี 1 กลุมงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี 1 กลุม

งานท่ี 2 กลุมงานอาคารผูโดยสาร และกลุมงานท่ี 3 กลุมงานสาธารณูปโภค 

การดําเนินการโครงการเร่ิมตนจากการจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ หลังจากนั้นก็มีการ

ดําเนินงานจัดหาผูออกแบบทํางานออกแบบ ในระหวางท่ีงานออกแบบใกลจะแลวเสร็จสมบูรณ ทอท. โดย

คณะกรรมการบริหารมีนโยบายใหม มีการพิจารณาทบทวนรูปแบบ ฯลฯ และเห็นวามีความจําเปนตองบอก

เลิกสัญญาจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 โดยใหกลุมบริษัท EPM หยุด

งานทันทีและดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆ ท่ีอาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอย



 

   

ท่ีสุด ใหกลุมบริษัท EPM ดําเนินงานท่ียังคงคางอยูใหแลวเสร็จ โดยไมตองดําเนินการใดๆ อันเปนการ

กอใหเกิดงานข้ึนใหมและการบอกเลิกสัญญานี้ใหมีผลส้ินสุด ในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดังกลาวขางตน การจัดหาผูควบคุมงาน การจัดหาผูรับจางกอสราง  การ

ควบคุมงานกอสราง ตลอดจนงานกอสรางจึงยังมิไดดําเนินการ ผลการดําเนินงานโดยรวมจึงมีเพียงผลการ

ดําเนินงานออกแบบดังนี้  

ความกาวหนาโดยรวม (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

  ตามแผนสะสม  23.85% 

  ผลงานสะสม  2.30% 

(ยังไมมีผลงานจัดหาผูควบคุมงาน, จัดหาผูรับจางกอสราง, งานควบคุมงานกอสรางและงาน

กอสราง)  ดูรูปท่ี 1.3.1-1 

 

 

ความกาวหนางานท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 

  ตามแผนสะสม  55.86% 

  ผลงานสะสม  37.11% 

  ดูรูปท่ี 1.3.1-2  

ความกาวหนางานท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 1 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

  ตามแผนสะสม  100.00% 

  ผลงานสะสม  99.90% 

  ดูรูปท่ี 1.3.1-3 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents) 

เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 7/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 โดยตรวจรับเอกสารของท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงาน

ท่ี 1 ฉบับลงวันท่ี 12 กันยายน 2557 ซ่ึงมีความลาชากวากําหนดตามสัญญาจางเปนเวลา 181 วัน 

ความกาวหนางานท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 2 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

  ตามแผนสะสม  100.00% 

  ผลงานสะสม  100.00% 



 

   

  ดูรูปท่ี 1.3.1-4 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents) 

เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2557 วันท่ี 17 ธันวาคม 2557 โดยตรวจรับเอกสารของท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงาน

ท่ี 2 ฉบับลงวันท่ี 12 กันยายน 2557 ซ่ึงมีความลาชากวากําหนดตามสัญญาจางเปนเวลา 149 วัน 

ความกาวหนางานท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงานท่ี 3 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

  ตามแผนสะสม  100.00% 

  ผลงานสะสม  100.00% 

  ดูรูปท่ี 1.3.1-5 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents) 

เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 6/2557 วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 โดยตรวจรับเอกสารของท่ีปรึกษาออกแบบกลุมงาน

ท่ี  3 ฉบับลงวันท่ี  29 เมษายน  2557 ซ่ึงมีความลาชากวากําหนดตามสัญญาจางเปนเวลา  

45 วัน 



 

   

 

รูปที่ 1.3.1-1 ความกาวหนาโดยรวม (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM) 

 



 

   

 

รูปที่ 1.3.1-2 ความกาวหนางานที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 

 

 



 

   

 
 

รูปที่ 1.3.1-3 ความกาวหนางานที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

รูปที่ 1.3.1-4 ความกาวหนางานที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 2 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM ) 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

รูปที่ 1.3.1 

 


