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โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(ปงบประมาณ 2554 – 2559) 
 

1. ความเปนมาโครงการ 

1.1. แนวคิดการพัฒนาระบบทาอากาศยานของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป  

ในป 2536 บริษัทที่ปรึกษา The General Engineering Consultant (GEC) ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทการ

พัฒนาทาอากาศยานสวุรรณภูมิ (ทสภ.) โดยใชแนวคิดระบบทาอากาศยานของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยทาอากาศ

ยานเชิงพาณิชย 2 แหง (Multi - Airport System) คือ ทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 

(ทสภ.) 

การแบงปริมาณจราจรทางอากาศระหวาง ทสภ. และ ทดม. ตามแนวคิด Multi Airport System ขางตน เปน

ดังน้ี 

- ทสภ. รองรับปริมาณจราจรทางอากาศระหวางประเทศที่มีลักษณะการบินเปน International  หรือ  

Long Haul  และเที่ยวบินระหวางประเทศที่เปน Regional Dense Market  เชน กรุงเทพ – ฮองกง,  

กรุงเทพ – โตเกียว เปนตน  และปริมาณจราจรทางอากาศภายในประเทศบางสวนที่เปนสายหลกั 

(Some Domestic Trunk Routes)  เชน  กรุงเทพ – เชียงใหม,  กรุงเทพ – ภูเก็ต  เปนตน 

- ทดม. รองรับปริมาณจราจรทีท่ําการบินในภูมิภาค และทําการบินแบบ  ตนทาง – ปลายทาง

(Regional Origin – Destination) รองรับปริมาณจราจรภายในประเทศที่เหลือทั้งหมด รองรับเที่ยวบินทีท่ําการบินแบบ

ไมประจํา (Charter Flight) และรองรับการบินทัว่ไป (General Aviation) 

 การคาดการณปริมาณจราจรทางอากาศในปที่ ทสภ. เปดใหบริการ GEC ไดคาดการณปริมาณผูโดยสารของ

กรุงเทพมหานครในปที่ ทสภ. เปดใหบริการ (2543) ไววาจะมีจํานวน 38 ลานคนตอป โดยคาดวาปริมาณผูโดยสารที่ 

ทสภ. อยูในชวง 21 – 25 ลานคนตอป และ ทดม. อยูในชวง 17 – 13 ลานคนตอป (GEC ไดจัดทําแผนพัฒนา ทสภ. 

ระยะตาง ๆ ไว แตไมไดกําหนดปที่จะดําเนินการของแผนพัฒนาแตละระยะ) 

 ตอมาพัฒนาการของการเปลี่ยนแนวคิดระบบทาอากาศยานของกรุงเทพมหานครไปจากที่วางแผนไว โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

  - ป 2536 ระบบทาอากาศยานของกรุงเทพมหานครยังเปนแนวคิดระบบ 2 ทาอากาศยาน (Dual Airport 

System) โดย GEC จัดทําแผนพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 1 ใหรองรับผูโดยสารรวมได 30 ลานคนตอป  

  - ป 2540 ระบบทาอากาศยานของกรุงเทพมหานครยังเปนแนวคิดระบบ 2 ทาอากาศยาน (Dual Airport 

System) แตเน่ืองจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในชวงดังกลาว จึงมีการปรับการลงทุนแผนพัฒนา ทสภ . ระยะที่ 1 

ใหรองรับผูโดยสารรวมไดเพียง 20 ลานคนตอป 
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  - ป 2544 รัฐบาลในขณะน้ันตัดสินใจใชระบบทาอากาศยานเดียว (Single Airport System) สําหรับ

กรุงเทพมหานคร โดยให ทสภ. ระยะแรกมีขีดความสามารถ 30 ลานคนตอป 

  - ป 2546 รัฐบาลไดให ทอท. เพิ่มขีดความสามารถ ทสภ. ใหรองรับผูโดยสารได 45 ลานคนตอป 

เน่ืองจากการคาดการณปริมาณจราจรทางอากาศ พบวาผูโดยสารจะขยายตัวเกิน 30 ลานคนตอป เมื่อ ทสภ. เปด

ใหบริการ 

1.2. แผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546   ทอท. โดย บริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ไดให

กลุมบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา Project Management Consultant (PMC) ดําเนินการศึกษาทบทวนการจัดทําแผนแมบทของ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งน้ีจากแผนพัฒนาตามเอกสาร Updating SBIA Master Layout Plan, Study of Phased 

Development, December 2003   PMC ไดแบงระยะของแผนพัฒนา ทสภ.ออกเปน 5 ระยะ โดยแตละระยะสามารถ

รองรับเปาหมายจํานวนผูโดยสารตามคาดการณของ ทอท . ที่กําหนดดังน้ี 

  แผนพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 1    กอสรางอาคารผูโดยสารหลัก 1 หลัง  อาคารเทียบเคร่ืองบินหลัก อาคารเทียบ

เคร่ืองบินรอง (Midfield Satellite) 1 หลัง และอุโมงคเชื่อมตออาคารผูโดยสารหลักกับ  อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 

(ปจจุบันยังมิไดดําเนินการกอสรางอาคารเทียบเคร่ืองบินรองแตมีการปรับปรุง ภายในอาคารผูโดยสารหลัก ) เพื่อ

รองรับจํานวนผูโดยสาร 45 ลานคนตอป แบงเปนผูโดยสารระหวาง ประเทศ 33 ลานคนตอป  ผูโดยสารภายในประเทศ 

12 ลานคนตอป  ทางว่ิงจํานวน 2 ทางว่ิงรองรับอากาศยานขึ้น – ลง ไดชั่วโมงละ 76 เที่ยวบิน หลุมจอดมีจํานวน 120 

หลุมจอด แบงเปนหลุมจอดประชิดอาคาร 75 หลุมจอด (Inter 63 Dom 12) หลุมจอดระยะไกล  45 หลุมจอด  

สามารถรองรับปริมาณผูโดยสารเต็ม ขีดความสามารถไดถึงป พ.ศ.2550 

  แผนพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 2   ตอเติมอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง  เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสาร 54  ลานคนตอป  

แบงเปน  ผูโดยสารระหวางประเทศ 39 ลานคนตอป  ผูโดยสารภายในประเทศ 15 ลานคนตอป  กอสรางทางว่ิงเพิ่มอีก 1 

ทางว่ิง รวมเปน 3 ทางว่ิง รองรับอากาศยานขึ้น - ลงไดชั่วโมงละ 91 เที่ยวบิน หลุมจอด มีจํานวน 126 หลุมจอด  แบงเปน

หลุมจอดประชิดอาคาร 81 หลุมจอด (Inter 69 Dom 12) หลุมจอดระยะไกล 45 หลุมจอด  สามารถรองรับผูโดยสารเต็ม

ขีดความสามารถได ถึงป พ.ศ.2553   

  แผนพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 3   สรางอาคารผูโดยสารภายในประเทศทางดานทิศใต พรอมถนนทางเขา-ออกสู

ระบบการจราจรภายนอกเขตทาอากาศยานและกอสรางอุโมงคเพื่อเชื่อมตอกับอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง และอาคา ร

ผูโดยสารเดิมที่จะปรับปรุงเปนอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสาร 73 ลานคนตอป แบงเปน 

ผูโดยสารระหวางประเทศ 52 ลานคนตอป ผูโดยสารภายในประเทศ  21 ลานคนตอป  หลุมจอดมีจํานวน 190 หลุมจอด 

แบงเปน  หลุมจอดประชิดอาคาร 111 หลุมจอด (Inter 81 Dom 30)  หลุมจอดระยะไกล 79 หลุมจอด  จะสามารถรองรับ

ปริมาณผูโดยสารเต็มขีด ความสามารถไดถึงป พ.ศ.2558  
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  แผนพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 4    ขยายอาคารผูโดยสารภายในประเทศ และขยายอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสาร 95 ลานคนตอป  แบงเปน ผูโดยสารระหวางประเทศ  67 ลานคนตอป  ผูโดยสาร

ภายในประเทศ 28 ลานคนตอป  กอสรางทางว่ิงเพิ่มอีก 1 ทางว่ิง  รวมเปน 4 ทางว่ิง รองรับอากาศยาน ขึ้น- ลงไดชั่วโมง

ละ 112 เที่ยวบิน หลุมจอดมีจํานวน 198 หลุมจอด แบงเปนหลุมจอดประชิดอาคาร 115 หลุมจอด (Inter 81 Dom 34) 

หลุมจอดระยะไกล 83 หลุมจอด จะสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารเต็มขีดความสามารถไดถงึป พ.ศ.2563   

  แผนพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 5 ขยายอาคารผูโดยสารภายในประเทศ และ ขยายอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ   

และกอสรางอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่สอง เพื่อรองรับจํานวนผูโดยสาร 119 ลานคนตอป   แบงเปน ผูโดยสาร

ระหวางประเทศ  83  ลานคนตอป  ผูโดยสารภายในประเทศ  36 ลานคนตอป  หลุมจอดมีจํานวน 224 หลุมจอด แบงเปน

หลุมจอดประชิดอาคาร 137 หลุมจอด (Inter 107 Dom 30) หลุมจอดระยะไกล  87 หลุมจอด  จะสามารถรองรับปริมาณ

ผูโดยสารเต็มขีดความสามารถไดถึงป พ.ศ.2568   

1.3. การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 1 

 จากการกอสรางโครงการทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ระยะที่ 1   ทาอากาศยานมีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ดังน้ี 

   (1) จํานวนทางว่ิงและทางขับ 

    ทางว่ิงมี 2 เสน กวาง 60 เมต  ทางว่ิงดานตะวันออก มีความยาว 4,000 เมตร  และทางว่ิงดาน

ตะวันตก มีความยาว 3,700 เมตร  ทางว่ิงทั้งสองเสนวางตัวในแนวคูขนาน หางกัน 2,200 เมตร มีทางขับขนานกับทาง

ว่ิงทั้ง 2 เสน และทางขับเชื่อม 2 เสน สามารถรองรับเที่ยวบินขึ้นลงได 76 เที่ยวบินตอชั่วโมง  เมื่อพัฒนาสมบูรณเต็มขีด

ความสามารถของพื้นที่แลวจะมีทางว่ิงทั้งหมด 4  เสน  เปนทางว่ิงดานทิศตะวันออก 2 เสน และดานทิศตะวันตก 2 เสน 

พรอมทางขับขนานทางว่ิงทั้ง 4  เสนวางตัวในแนวคูขนานกัน 

   (2) จํานวนหลุมจอดในการพัฒนาระยะที่ 1 (ปจจุบัน)  

      - จอดประชิดอาคาร (Contact Gate) 51 หลุมจอด (5 หลุมจอดสามารถใหบริการ A-380 ได) 

     - จอดระยะไกล (Remote Gate) 69 หลุมจอด 

    (3) ขีดความสามารถในการพัฒนาระยะที่ 1 (ปจจุบัน) 

      - รองรับผูโดยสารได 45 ลานคนตอป  

      - ใหบริการขนสงสินคาได 3 ลานตันตอป และสามารถขย  ายไดสูงสุด 6.4 ลานตันตอป 

    (4) อาคารผูโดยสาร แบงเปน  

      - อาคารผูโดยสารหลักและอาคารเทียบเคร่ืองบิน พืน้ที่ใชสอยรวม 563,000 ตารางเมตร 

      - อาคารผูโดยสารหลกัเปนอาคาร 7 ชั้น และชั้นใตดิน 2 ชั้น โครงสรางอาคารเปนคอนกรีต

เสริมเหล็ก โครงสรางหลังคาเปนโครงเหล็ก วัสดุมุงหลังคาเปนกระจกสลับ  stainless steel sheets อาคารมีขนาดกวาง  

108 เมตร  ยาว 441 เมตร  สูง 45 เมตร  พื้นที่ใชสอยรวม 182,000 ตารางเมตร 

3 

 



  Link No.1 

      - อาคารเทียบเคร่ืองบินพื้นที่ใชสอย  381,000 ตารางเมตร แบงออกเปน  Concourse  

A, B, C, D, E, F และ G มีหลุมจอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด วัสดุมุงหลังคาเปนกระจกสลับผาใยสังเคราะหเคลือบ

เทฟลอน 

 

   (5) อาคารคลังสินคา 

      - พื้นที่ 568,000 ตารางเมตร  ต้ังอยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของทาอากาศยานรองรับ            

สินคาได 3 ลานตันตอป 

      - มีการใหบริการแบบเขตปลอดพิธีการศุลกากร (Custom Free Zone) ตลอด 24 ชั่วโมง 

       - หลุมจอดอากาศยาน 20 หลุมจอดสําหรับเคร่ืองบินขนสงสินคาโดยเฉพาะ 

    (6) หอบงัคับการบิน 

      - อยูในเขต Landside หนาอาคารผูโดยสาร มีความสูง 132 เมตร 

    (7) หอควบคุมการจอดอากาศยาน  จํานวน 2 แหง ทางดานตะวันตกและตะวันออกของอาคาร

เทียบเคร่ืองบิน 

    (8) อาคารจอดรถ Short  Term  ดานหนาอาคารผูโดยสาร  

      - เปนอาคาร 5 ชั้น และชั้นดาดฟาอีก 1 ชั้น สามารถจอดรถไดประมาณ 5,000 คัน  

(รวมพื้นที่จอดรถ ชั้นดาดฟา) 

      - ลานจอดระดับพื้นดินดานขางอาคารจอดรถ 2 แหง สามารถจอดรถได 1,116 คัน 

    (9) พื้นที่จอดรถ Long Term 

     - จอดรถได 4,300 คัน และรถบัส 78 คัน 

1.4. อัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาท่ีคาดการณไวในแผนแมบทฯ ท้ังมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจราจรทางอากาศ 

 เมื่อ ทสภ. เปดใหบริการในเดือนกันยายน 2549 ปริมาณผูโดยสารรวมขยายตัวเปน 43 ลานคนตอป และเพิ่มเปน 

46 ลานคนตอป ในป 2550 ทั้งยังเกิดการใหบริการของสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Carriers: LCCs) ในปลายป 

2547 ซึ่งทําใหปริมา ณจราจรทางอากาศเติบโตอยางรวดเร็ ว ขณะที่การวางแผนแมบทการพัฒนา ทสภ .เดิมไมไดมี

การคาดการณเร่ือง LCCs ไว การเติบโตอยางรวดเร็วของปริมาณจราจรทางอากาศทําให  ทสภ. เต็มขีดความสามารถ

ในป 2550 ซึ่งจะเกิดความแออัดมากขึ้นตามการขยายตัวของปริมาณจราจรทางอากาศ 

1.5. โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะตอไป ดําเนินการไมทันรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ  

 การกอสรางใชเวลาประมาณ 6 ป ดังน้ันในชวงกอสรางโครงการพัฒนา ทสภ .ระยะตอไป ทสภ . จะเผชิญกับ

ความแออัดจากป 2550 ไปจนการกอสรางจะแลวเสร็จ  ซึ่งสถานการณดังกลาวจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกผู โดยสาร 
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เที่ยวบินเกิดความลาชาสายการบินมีโอกาสที่จะทําการบินไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาค ซึ่งจะกร ะทบตอขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 

1.6. แนวทางการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เน่ืองจากแผนแมบทการพัฒนา  ทสภ. ไดเปลีย่นแปลงไปจากแผนเดิมที่วางไวในหลายประการ โดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแนวคิดจาก Dual Airport เปน Single Airport โดยการยายปริมาณการ จราจรทางอากาศเชิงพา ณิชยที่ทําการบิน

แบบประจําไปใหบริการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด ประกอบกับอัตราการเติบโตของปริมาณการจราจรทาง

อากาศที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณไวใน แผนแมบทเดิม            ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจราจรทาง

อากาศ โดยเกิดการใหบริการของสายการบินตนทุน ตํ่า (Low Cost Carriers: LCCs) เมื่อปลายป พ.ศ.2547 ดวยเหตุผล

ดังกลาวทําให ทสภ. ซึ่งมีขีดความสามารถรองรับผูโดยสารได 45 ลานคนตอป เต็มขีดความสามารถในป พ.ศ.2550 ซึ่ง

มีผูโดยสารเกิดขึ้นจริง  46 ลานคนตอป ทําใหทาอากา ศยานสุวรรณภูมิเกิดความแออัดมากขึ้นตามการขยายตัวของ

ปริมาณการจราจรทางอากาศ 

 นอกจากน้ีโครงการพัฒนา ทสภ . ระยะตอไป ตองใชเวลากอสรางประมาณ 7 ป ดังน้ันในชวงกอสรางโครงการ

พัฒนา ทสภ . ระยะตอไป  ทสภ .จะเผชิญกับความแออัดจากป พ .ศ.2550 ไปจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ ซึ่ง

สถานการณดังกลาวจะทําใหเกิดความไมสะดวกตอผูโดยสาร เที่ยวบินเกิดความลาชา  สายการบินมีโอกาสที่จะทําการ

บินในประเทศอ่ืนในภูมิภาคน้ี  ซึ่งจะกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  ทอท. จึงเสนอแนวทางการบรรเทาความแออัด ณ ทสภ. โดยการนําปริมาณจราจรทางอากาศบางสวน  คือ 

สายการบินทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่ไมมกีารเชื่อมตอกับเที่ยวบินระหวางประเทศมาใชบริการทา

อากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตามความสมัครใจ  ซึ่งจะทําให ทสภ. สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศตอไป

ไดถึงป พ .ศ. 2552 จึงจะเต็มขีดความสามารถ  45 ลานคนตอป  ขณะที่ ทอท. ตองเรงดําเนินโครงการพัฒนา ทสภ. 

ระยะที่ 2 โดยเรงดวน 

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550   คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหใชทาอากาศยานดอนเมอืงเปนสนามบินนานาชาติ 

อีกแหงหน่ึงควบคูกับการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (เอกสารแนบ 2 ทายสวนที่ 1)  

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ  2550   ครม. มีมติใหสายการบินภายในประเทศที่ไมมีการเชื่อมตอกับ เที่ยวบินระหวาง

ประเทศใช ทดม. ตามความสมัครใจในระยะแรก และใหศึกษาความ เหมาะสมในการใชประโยชน ทดม. เพื่อใหบริการ

สายการบิน สําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศในระยะตอไป  
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1.7. การเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) 

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551  ทอท. มีหนังสือที่ ทอท. 6640/2551 เสนอเร่ืองขออนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ .

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเติม คร้ังที่ 3) ถึงกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อ

พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี 

  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551   คค. มีหนังสือดวนที่สุด ที่ คค 0805.4/9272  เสนอเร่ืองโครงการพัฒนา ทสภ. 

ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเติม  คร้ังที่ 3) ใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในการประชุมคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ได

พิจารณาโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเติม คร้ังที่ 3) ของ 

ทอท. แลว มีความเห็น ดังน้ี    

   1. เห็นควรใหความเห็นชอบให ทอท. ดําเนินการในโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที ่2 ในสวนของงาน 

ดังน้ี  1) งานชดเชยผลกระทบดานเสียง  2) งานกอสรางลานจอดอากาศยานประชิดและอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัที่ 

1  3) งานอาคารผูโดยสาร  4) งานระบบสาธารณูปโภค  และ 5) งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ  ทั้งน้ี ทอท.จะ

ดําเนินการกอสรางตามโครงการ ฯ ไดตอเมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม ฯ ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 

   2. สําหรับงานกอสรางทางว่ิงที่ 3 (Airfield Pavement) เน่ืองจากยังมีปญหาการยอมรับจากประชาชน 

จึงเห็นควรให ทอท.จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเน่ืองเพื่อสราง

ความยอมรับ และเรงรัดจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกอนแลวจึงนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง  

   3. เห็นควรอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําป 2552 เพิม่เติม จํานวน 124.35 ลานบาท เพื่อดําเนินงานจาง

ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ PMC (รวมสํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง รอยละ 10 และภาษีมูลคาเพิ่มรอย

ละ 7) สาํหรับงบลงทุนประจําป 2552 ในสวนของงานกอสรางทางว่ิงที่ 3 จํานวน 1,355.40 ลานบาท เห็นควรให

ดําเนินการไดตอเมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ และ คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบดําเนินงานกอสรางได  

   4. เพื่อใหการดําเนินโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 เปนไปตามเปาหมาย และสามารถควบคุมมิให

วงเงินลงทุนและตนทุนดําเนินการสูงกวาที่คาดการณไว  ควรให ทอท. ดําเนินการ ดังน้ี 

    4.1 เรงดําเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 

โดยเฉพาะการวางระบบ APM และอาคารเทียบเคร่ืองบินหลังที่ 1 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในรายละเอียดและแผนการ

ดําเนินงาน  
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    4.2 เรงแกไขปญหาการดําเนินโครงการ ทสภ. ระยะที่ 1 ที่ยังคางอยูในขณะน้ี   โดยเฉพาะการ

แกไขปญหาการทรุดตัวของทางว่ิงทางขบั โดยเรงพิจารณารายงานผลการศึกษาสาเหตุของความ เสียหาย และ

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขอยางถาวร (Investigation and Check Point Report) และเรงรัดการชดเชยและการรับซื้อสิ่ง

ปลูกสรางของประชาชนโดยรอบทาอากาศยานที่ไดรับผลกระทบทางเสียง 

    4.3 ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งในดานปริมาณการจราจร  ดานเทคนิค ดาน

ปฏิบัติการ และดานการเงิน ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลง และผลกระทบจาก

ความมั่นใจอันเกิดจากวิกฤตสุวรรณภูมิ  รวมทั้งใหทบทวนสมมติฐานทางการเงินของโครงการพฒันา ทสภ . ระยะ

ที่ 2   

    4.4 จัดทําแผนเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน และแผนการรักษาความปลอดภัยในทุกกรณี เพื่อให

ทาอากาศยานสากลหลักของประเทศเปนทาอากาศยานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ เปนที่

ยอมรับระดับสากล และสามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง 

    4.5 สรางกระบวนการมีสวนรวมและสรางความเขาใจอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ทอท . 

เพื่อใหเกิดการยอมรับของชุมชนในระยะยาว 

   5. เห็นควรให คค. เรงรัดการศึกษาความเหมาะสมการใชประโยชน ทดม. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  20 

กุมภาพันธ  2550  รวมทั้งศึกษาเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับขีดความสามารถสูงสุดในการบริการการจัดการจราจรทางอากาศ

ในการเปดใชทาอากาศยานพรอมกันทั้ง 2 แหง เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาการแบงปริมาณการจราจรทางอากาศ

ระหวาง ทสภ. และ ทดม. และจัดทําแผนการใชประโยชน ทดม. ที่ชัดเจนตอไป  

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดมีหนังสือที่ นร 0506/18528 ถึง คค. ขอ

สงเร่ืองขออนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเติม คร้ังที่ 

3) ซึ่งอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนกอนนําเสนอ ครม . มาเพื่อโปรดพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากไดมีพระบรมราช

โองการโปรดเกลา ฯ แตงต้ังนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 แลว  โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551  

คค. ไดแจงให ทอท.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  

  ทอท.ไดมีหนังสือที่ ทอท . 393/2552 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 ถึง คค . เพื่อยืนยัน การเสนอขออนุมัติโครงการ

พัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจําป 2552  เพิ่มเติม คร้ังที่ 3)  โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 

2552   คค. ไดสงเร่ืองใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ดําเนินการตอไป   

  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552  สนข. ไดรายงาน คค. ดังน้ี  

    -   ขอเท็จจริง โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ที่ ทอท. เสนอมาน้ีไดจัดทําภายใตสมมติฐานที่จะ

บริหารสนามบินแบบใช 2 สนามบินควบคูกันไป โดยที่ ทสภ. จะใหบริการแก สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ สวน 

ทดม. จะใหบริการแกสายการบินภายในประเทศตามความสมัครใจเชนในปจจุบัน พรอมทั้งจะใหบริการแกสายการบิน

ตนทุนตํ่าระหวางประเทศเพื่อแบงเบาความแออัดดวย 
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    ปจจุบัน คค. มีนโยบายการบริหารสนามบินเปน Single Airport โดยใช ทสภ. เปนสนามบินเชิง

พาณิชย  สวน ทดม. จะใชเปนศูนยสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินหรือใชสําหรับเคร่ืองเชาเหมาลํา  ซึ่ง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552  คณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการดานการคมนาคมทางอากาศ 

ไดเชิญผูแทน คค.  ผูแทน สนข. และผูแทน ทอท. เพื่อใหขอมูล ขอเท็จจริง ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบาย  Single 

Airport โดยที่ประชุมมีขอสังเกตและขอคิดเห็นวา หาก คค.จะนํานโยบาย Single Airport มาใช ควรจะตองมีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจความหมายของคําวา Single Airport ใหตรงกัน โดยมีการกําหนดแผนงาน กรอบเวลา

ในการนํานโยบาย Single Airport มาใช มีแผนการใชประโยชนจาก ทดม. ใหชัดเจน และมีการเตรียมความพรอมของ 

ทสภ. เพือ่รองรับนโยบายดังกลาวรวมทั้งจัดทําแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณปดสนามบินดวย 

    -   ความเห็นของ สนข.    ดวยขอแตกตางระหวางนโยบายที่จะบริหารสนามบินแบบ Single 

Airport และสมมติฐานการจัดทําโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ของ ทอท. ที่จะใช ทสภ. และ ทดม.ควบคูกันไป โดย

ยายการใหบริการสายการบินตนทุนตํ่าทั้งหมดมาไวที่ ทดม.  และเพื่อปองกันประเด็นขอโตแยงในการแกไข

เปลี่ยนแปลงมติ ครม. เกี่ยวกับการใช ทดม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 (ใหสายการบินภายในประเทศที่ไมมีการ

เชื่อมตอกบัเที่ยวบินระหวางประเทศใช ทดม. ตามความสมัครใจในระยะแรก และใหศกึษาความเหมาะสมในการใช

ประโยชน ทดม. เพื่อใหบริการสายการบินตางชาติและสายการบินตนทุนตํ่าสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศในระยะ

ตอไป)และการนําเสนอโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับมีขอสังเกต

จากคณะกรรมาธิการการคมนาคมเกี่ยวกับการทําความเขาใจในความหมายของ Single Airport    สนข. จึงพิจารณา

เห็นสมควรใหมีการจัดประชุมรวมระหวางหนวยงานและผูเกี่ยวของโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปน

ประธาน เพื่อหาขอสรุปแนวทางการดําเนินการนโยบาย Single Airport และการดําเนินโครงการพัฒนา ทสภ.          

ระยะที่ 2  กอนหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการตอไป 

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552  คค . จัดประชุมติดตามการดําเนินงานดานการขนสงทางอากาศ โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให คค . สงคืนเร่ืองขออนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ . 

ระยะที่ 2 ให ทอท.เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและลําดับความสําคัญของการกอสราง

ตอไป   

  ตอมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552  คค. ไดสั่งการทายหนังสือ สนข . ที่ คค0805.4/671 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552  

ให ทอท.พิจารณาทบทวนกอนนําเสนอ คค.เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
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1.8. การทบทวนโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) โดยจัดทําเปนโครงการพัฒนา ทสภ. 

(ปงบประมาณ 2553-2559) 

  จากมติที่ประชุมติดตามการดําเนินงานดานการขนสงทางอากาศ  ซึ่งมี รวค. เปนประธานทีป่ระชุม มีมติให คค. 

สงคืนเร่ืองขออนุมัติโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2  ให ทอท. เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ ใหสอดคลองกับสภาพความ

เปนจริงและลําดับความสําคัญของการกอสรางตอไป น้ัน 

  เน่ืองจากโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ประกอบดวยงานกอสรางที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน  

โดย สศช.มีความเห็นวา ทอท.จะดําเนินการกอสรางตามโครงการ ฯ ไดตอเมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว จึงทําใหโครงการลาชากวาแผนที่กําหนด

ไว  และปจจุบัน คค. มีนโยบายการบริหารสนามบินเปน Single Airport โดยใช ทสภ. เปนสนามบินเชิงพาณิชย  สวน 

ทดม.จะใชเปนศูนยสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การบนิหรือใชสําหรับเคร่ืองเชาเหมาลํา  ประกอบกับ บกท. 

ไดยายฐานเที่ยวบินภายในประเทศจาก ทดม. มาใหบริการที่ ทสภ. เพียงแหงเดียว เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2552 เปนตนมา   

ทอท. จึงไดพิจารณาแนวทาง การพัฒนา ทสภ. ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  ทั้งในสวนของสมมติฐานและ

ขอมูลการจราจร ทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก ดังน้ันเพือ่เปนการบรรเทาความ

แออัดในระหวางที่โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะตอไป  ซึ่งใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 7 ป  ทอท. ไดจัดทํา

โครงการกอสรางกลุมอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทสภ.(ปงบประมาณ 2553-2556)  เพื่อบรรเทาความแออัดของ

อาคารผูโดยสารหลกั และเพิ่มขีดความสามารถรวมของ ทสภ. จาก 45 ลานคนตอป       เปน 65 ลานคนตอป โดย

ปจจุบันอยูระหวางการนําเสนอ คค. และ สศช. พิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  อยางไรก็ตาม การดําเนินโครงการกอสรางกลุมอาคารผูโดยสารภายในประเทศ ทสภ .(ปงบประมาณ 2553-

2556)  สามารถบรรเทาความคับคั่งในการใหบริการผูโดยสารของ ทสภ.ไดเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน  เน่ืองจากคาด

วาในป พ.ศ.2557  ทสภ. จะมีจํานวนผูโดยสารระหวางประเทศถึง 46.24 ลานคน  ซึ่งจะเต็มขดีความสามารถในการ

รองรับผูโดยสารระหวางประเทศของอาคารผูโดยสารหลัก และทําให ทสภ . เร่ิมเกิดความคับคั่งในป พ.ศ.2557 เปนตน

ไปน้ัน 

  ทอท. ไดดําเนินการทบทวนโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) ที่ ทอท.ไดเสนอขอ

อนุมัติโครงการ ฯ ตอ คค. และ สศช. แลวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 น้ัน โดยการปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับ

แนวนโยบาย  สภาพปจจุบัน และแนวโนมปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  โดย ทอท.ไดจัดทําเปน

โครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2553-2559) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทสภ.ใหสามารถรองรับผูโดยสารได 80 

ลานคนตอป  (ผูโดยสารระหวางประเทศ 60 ลานคนตอป และผูโดยสารภายในประเทศ 20 ลานคนตอป) ซึ่งเพียง

พอที่จะรองรับผูโดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศไดถึงป พ.ศ.2562  โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 7 ป วงเงิน 
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73,739.777 ลานบาท (รวมสํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ไมรวมดอกเบี้ย

ระหวางกอสราง) ประกอบดวย 

   1. การชดเชยผลกระทบดานเสยีงจากการดําเนินการพัฒนา ทสภ. 

   2. งานกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3   

   3. กลุมงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 

    3.1 งานออกแบบและกอสรางอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 

    3.2 งานกอสรางลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1  

    3.3 งานออกแบบและกอสรางสวนตอเชื่อมอุโมงคดานทิศใต และระบบขนสงผูโดยสาร (APM)  

   4. กลุมงานอาคารผูโดยสาร 

    4.1 งานออกแบบและกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก 

    4.2 งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงานสายการบินและที่จอดรถดานทิศตะวันออก 

(อาคารจอดรถ 1) 

   5. งานออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภค 

   6. งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) 

  โดยสามารถแสดงลําดับการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถจาก 45 ลานคนตอป เปน 

80 ลานคนตอป ไดตามรูปภาพดังน้ี 
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รูปภาพแสดงผังโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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  โดยในคราวประชมุคณะกรรมการ ทอท. คร้ังที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

   1)  เห็นชอบโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2553-2559) วงเงินลงทุนรวม 76,504.577 ลานบาท 

(รวมสํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงรอยละ 10 ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 และดอกเบี้ยระหวางการกอสราง 

จํานวน 2,764.800 ลานบาท) 

   2)  เห็นชอบงบประมาณลงทุนที่จัดทําเปนโครงการประจําป 2553 เพิ่มเติม จํานวน 31.045 ลานบาท 

(รวมสํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงรอยละ 10 ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7) 

   3)  เห็นชอบให ทอท. ต้ังงบประมาณลงทุนที่จัดทําเปนโครงการประจําป 2554-2559 รองรับตอไป 

  โดย ทอท.ไดมีหนังสือที่ 10109/2552 ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2552  เสนอโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 

2553-2559) (งบประมาณประจําป 2553 เพิ่มเติม คร้ังที่ 5) ถึง คค. และ สศช. เพื่อพิจารณาใหความเห็นประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

1.9. การทบทวนโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2553-2559) โดยจัดทําเปนโครงการพัฒนา ทสภ. 

(ปงบประมาณ 2554-2559) 

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2553  สศช. ไดมีหนังสือดวนที่สุดที่ นร 1115/ว 0551 ถึง คค. เพื่อสงสําเนาหนังสือที่ สศช.

ไดจัดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ คค. เพื่อแจงความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

ในคราวพิจารณาโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปงบประมาณ 2552-2557) งบประมาณประจําป 2552 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 3) 

ของ ทอท. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ทั้งน้ีเพื่อใหทราบความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง   

  ตอมาใน การประชุมคณะกรรมการ ทอท . คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ ทอท. ไดให

ความเห็นชอบให ทอท. ปรับแผนงานในโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 2553-2559) โดยตัดงานกอสรางกลุมอาคาร

ผูโดยสารภายในประเทศ งานกอสรางทางว่ิงเสนที่ 3 งานชดเชยผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางว่ิงเสนที่ 3 และปรับราคางาน

จางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานกอสรางใหสอดคลองกับเน้ืองานที่มีการปรับลด โดยให ทอท. จัดทํารายละเอียดของโครงการ ฯ 

ที่ปรับแผนเรียบรอยแลวเสนอ คค.พิจารณา และรายงานใหคณะกรรมการ ทอท. ทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

  ทอท. ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ทอท. โดยไดดําเนินการทบทวนโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 

2553-2559) ที่ ทอท.ไดเสนอขออนุมัติโครงการ ฯ ตอ คค. และ สศช. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 แลวน้ัน  ซึ่งเปนการ

ปรับปรุงขอมูลใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ ทอท. โดย ทอท.ไดจัดทําเปนโครงการพัฒนา ทสภ. (ปงบประมาณ 

2554-2559) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทสภ.ใหสามารถรองรับผูโดยสารได 60 ลานคนตอป  (ผูโดยสารระหวางประเทศ 

48 ลานคนตอป และผูโดยสารภายในประเทศ 12  ลานคนตอป)  โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความ

แออัดในอาคารผูโดยสารหลัก และ เปนการเพิ่มระดับการใหบริการผูโดยสารในอาคารผู โดยสารมากขึ้น โดยมีระยะเวลา
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  Link No.1 

ดําเนินการ 6 ป วงเงิน 60,741.614 ลานบาท (รวมสํารองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ไม

รวมดอกเบี้ยระหวางกอสราง)  

 

ตอมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(ปงบประมาณ 2554 – 2559) โดยมีระยะเวลาดําเนินการรวม 70 เดือน เพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารจากปจจุบัน 45 

ลานคนตอป เปน 60 ลานคนตอป วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 62,503.214 ลานบาท (รวมสํารองราคา และปริมาณงาน

เปลี่ยนแปลงรอยละ 10 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 ดอกเบี้ยระหวางกอสราง 1,761.600 ลานบาท) ประกอบดวย 4 กลุมงาน 

ดังน้ี 

1) กลุมงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 

- งานออกแบบและกอสรางอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 (งบประมาณ 27,864.653 ลานบาท) 

- งานกอสรางลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 (งบประมาณ 

4,907.342 ลานบาท) 

- งานออกแบบและกอสรางสวนตอเชื่อมอุโมงคดานทิศใต และระบบขนสงผูโดยสาร (APM) 

(งบประมาณ 7,973.072 ลานบาท) 

2) กลุมงานอาคารผูโดยสาร 

- งานออกแบบและกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก (งบประมาณ 6,780.190 

ลานบาท) 

- งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงานสายการบิน และที่จอดรถดานทิศตะวันออก 

(งบประมาณ 625.673 ลานบาท) 

3) งานออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 2,693.219 ลานบาท 

4) งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) งบประมาณ 763.000 ลานบาท 

2. งบประมาณโครงการ  
 

งาน 
วงเงินงบประมาณ 

 (ลานบาท) 

1.กลุมงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1  

1.1  งานออกแบบและกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1  

     1.1.1  งานออกแบบ 533.294 

     1.1.2  งานกอสราง 26,664.740 

     1.1.3  งานควบคุมงานกอสราง 666.619 

รวม-งานออกแบบและกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินหลังท่ี 1 27,864.653 
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  Link No.1 

 

งาน 
วงเงินงบประมาณ 

 (ลานบาท) 

1.2  งานกอสรางลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1  

     1.2.1  งานกอสราง 4,764.410 

1.2.2  งานควบคุมงานกอสราง 142.932 

รวม-งานกอสรางลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 4,907.342 

 

1.3  งานออกแบบและกอสรางสวนตอเช่ือมอุโมงคดานทิศใต 

 

     1.3.1  งานออกแบบ 166.805 

     1.3.2  งานกอสรางสวนตอเช่ือมอุโมงคดานทิศใต 4,718.480 

     1.3.3งานควบคุมงานกอสราง 117.962 

รวม-งานออกแบบและกอสรางสวนตอเช่ือมอุโมงคดานทิศใต 7,973.072 

รวมกลุมงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 37,775.242 

 

2 กลุมงานอาคารผูโดยสาร  

     2.1  งานออกแบบและกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก  

     2.1.1  งานออกแบบ 129.764 

     2.1.2  งานกอสราง 6,488.220 

     2.1.3  งานควบคุมงานกอสราง 162.206 

รวม-งานออกแบบและกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก 6,780.190 

2.2  งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงานสายการบินและที่จอดรถดานทิศตะวันออก  

     2.2.1  งานออกแบบ 11.975 

     2.2.2  งานกอสราง 598.730 

     2.2.3  งานควบคุมงานกอสราง 14.968 

รวม-งานออกแบบและกอสรางอาคารสํานักงานสายการบินและท่ีจอดรถดานทิศตะวันออก 625.673 

 

รวมกลุมงานอาคารผูโดยสาร 7,405.863 
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งาน 
วงเงินงบประมาณ 

 (ลานบาท) 

3.งานออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภค  

3.1  งานออกแบบและกอสรางสาธารณูปโภค  

     3.1.1  งานออกแบบ 64.124 

     3.1.2  งานกอสราง 2,564.970 

     3.1.3  งานควบคุมงานกอสราง 64.125 

รวมงานออกแบบและกอสรางระบบสาธารณูปโภค 2,693.219 

4.งานระบบขนสงผูโดยสาร (APM)  

4.1  งานติดตั้งระบบขนสงผูโดยสาร (APM) 2,897.390 

4.2  งานควบคุมการติดตั้งระบบขนสงผูโดยสาร (APM) 72.435 

รวมงานติดตั้งระบบขนสงผูโดยสาร 2,969.825 

 

5.งานจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 

 

5.1  งานจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ(PMC) EPM Consortium 763.000 

รวมงานจางท่ีปรึกษาบริหารจัดการโครงการ 763.000 

รวมงบลงทุนโครงการ 51,607.149 

สํารองราคาเปล่ียนแปลง 5,160.715 

รวมงบลงทุน(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 56,767.864 

ภาษีมูลคาเพ่ิม (7%) 3,973.750 

รวมเงินลงทุน 60,741.614 

ดอกเบี้ยระหวางกอสราง 1,761.600 

รวมงบลงทุนโครงการท้ังส้ิน 62,503.214 
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