
การด าเนินการจัดหา คร้ังท่ี 1 (โดยวิธีประมูล) 
1.   ทอท. ได้ออกประกาศเลขท่ี 8RP9-591001 เม่ือวันท่ี 29 ก.ย.59 เชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสาร

ประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554-2560) จาก ทอท. โดยมีผู้ซ้ือเอกสารประมูลต้ังแต่วันท่ี 29 ก.ย.60 ถึงวันท่ี 12 ต.ค.60 จ านวน 9 ราย 
ดังนี้ 
 1.1     บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด 
 1.2   บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด 
 1.3   บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด 
 1.4   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) 
 1.5   บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
  1.6   บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 1.7   บริษัท ออทโต้ เอ็นเดอร์ สตีล สตรัคเจอร์ จ ากัด 
 1.8   บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
 1.9   บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 

2.   ทอท. ก าหนดย่ืนซองเอกสารประมูลฯ เม่ือวันท่ี 28 พ.ย.59 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. มีผู้สนใจย่ืน
ซองประมูลจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  2.1   บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด 
  2.2   นิติบุคคลร่วมท างาน ไออาร์ทีไอ ประกอบด้วย 
     -  บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
    -  บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด 
    -  บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลย่ี จ ากัด 
    -  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
  2.3   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  

3.   ทอท. ด าเนินการเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบัติ (ซองท่ี 1) เม่ือวันท่ี 13 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. และได้
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ผู้เสนอราคาท้ัง 3 รายทราบว่า มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จึง
เห็นควรยกเลิกการประมูลในคร้ังนี้ โดยผู้เสนอราคาท้ัง 3 รายไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ จึงได้ด าเนินการคืนซองเอกสาร
ข้อเสนอด้านอ่ืน ๆ (ซองท่ี 2) และซองเอกสารข้อเสนอด้านราคา (ซองท่ี 3) ท่ียังมิได้มีการเปิดซอง ให้แก่ผู้เสนอราคา
ท้ัง 3 รายเรียบร้อยแล้ว 

4.   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติยกเลิกการประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขท่ี 
8RP9-591001 และอนุมัติด าเนินการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ใหม่อีกคร้ังด้วยวิธีประมูล เม่ือวันท่ี 9 ม.ค.60 



การด าเนินการจัดหา คร้ังท่ี 2 (โดยวิธีประมูล)  
1.   ทอท. ได้ออกประกาศเลขท่ี 8RP9-601001 เม่ือวันท่ี 10 ม.ค.60 เชิญชวนให้ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสาร

ประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554-2560) จาก ทอท. โดยมีผู้ซ้ือเอกสารประมูลต้ังแต่วันท่ี 12 ม.ค.60 ถึงวันท่ี 25 ม.ค.60 จ านวน 7 ราย 
ดังนี้ 
 1.1     บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด 
 1.2   บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด 
 1.3   บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด 
 1.4   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
 1.5   บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
  1.6   บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 1.7   บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 

2.   ทอท. ก าหนดย่ืนซองเอกสารประมูลฯ เม่ือวันท่ี 3 มี.ค.60 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. มีผู้สนใจย่ืน
ซองประมูลจ านวน 2 ราย ดังนี้ 
  2.1   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
  2.2   นิติบุคคลร่วมท างาน ไออาร์ทีไอ ประกอบด้วย 
     -  บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
    -  บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด 
    -  บริษัท ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลย่ี จ ากัด 
    -  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

3.   ทอท. ด าเนินการเปิดซองเอกสารแสดงคุณสมบัติ (ซองท่ี 1) เม่ือวันท่ี 3 มี.ค.60 เวลา 11.00 น. เปิดซอง
เอกสารข้อเสนอด้านอ่ืน ๆ (ซองท่ี 2) เม่ือวันท่ี 27 เม.ย.60 เวลา 10.00 น. และเปิดซองเอกสารข้อเสนอด้านราคา (ซอง
ท่ี 3) เม่ือวันท่ี 8 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. และได้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยใช้
เกณฑ์อ่ืนประกอบกับเกณฑ์ราคา ซ่ึงมีรายละเอียดคะแนนรวมของผู้เสนอราคาท้ัง 2 ราย (คะแนนเต็ม 1000 คะแนน) 
ดังนี้ 
  3.1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)   ได้  912.18  คะแนน 
  3.2 นิติบุคคลร่วมท างานไออาร์ทีไอ    ได้  832.31  คะแนน 
 4.   เนื่องจากผลการเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาท้ัง 2 ราย ยังสูงกว่าวงเงินท่ีขอจัดหา คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติยกเลิกการประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 
(APM) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขท่ี 8RP9-601001 เพื่อด าเนินการ
จัดหาพัสดุใหม่ต่อไป เม่ือวันท่ี 23 พ.ค.60 
 5.   ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 21 มิ.ย.60 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ยกเลิกการประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) 



โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขท่ี 8RP9-601001 และเห็นชอบให้
ด าเนินการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM)ฯ โดยวิธีพิเศษ ตามนัยข้อก าหนด ทอท. ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557 ข้อ 21.1.1 (4) เป็นพัสดุท่ีด าเนินการจัดหาโดยวิธีประมูล
แล้วไม่ได้ผลดี และ (5) เป็นพัสดุท่ีต้องจัดหาภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเ ป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของ ทอท.  
 6.   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติยกเลิกการประมูลงานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ตามประกาศประมูลเลขท่ี 
8RP9-601001 เม่ือวันท่ี 18 ก.ค.60 
 

การด าเนินการจัดหา คร้ังท่ี 3 (โดยวิธีพิเศษ) 
 1.   กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ทอท. อนุมัติด าเนินการจัดหา งานซ้ือพร้อมติดต้ังงานระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยวิธีพิเศษ เม่ือวันท่ี 19 ก.ค.60 พร้อมท้ัง
อนุมัติรายชื่อผู้ท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคา จ านวน 13 ราย ดังนี้ 
  1.1 ผู้ผลิตท่ีกลุ่มบริษัท MAA 103 Group ท่ีปรึกษาออกแบบ กลุ่มงานท่ี 1 (DC1) ได้ยืนยันว่ามี
ความสามารถในการผลิตและติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ 
ซ่ึงกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษาฯ ได้ออกแบบไว้ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย Bombardier, IHI, MHI และ Siemens 
  1.2 ผู้ซ้ือเอกสารประมูลในการประมูลคร้ังก่อน จ านวน 9 ราย 
   1) บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด 
   2) บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด 
   3) บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด 
   4) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
   5) บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 
   6) บริษัท ที.อี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
   7) บริษัท ออทโต้ เอ็นเดอร์ สตีล สตรัคเจอร์ จ ากัด 
   8) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
   9) บริษัท ซีเมนส์ จ ากัด 
 2.  ทอท. ก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอราคาท้ัง 13 ราย สามารถรับเอกสารการจัดหาได้ระหว่างวันท่ี 
25 ก.ค.60 ถึงวันท่ี 27 ก.ค.60 เวลาท าการ และก าหนดฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เม่ือวันท่ี 31 ก.ค.60 เวลา 09.00 น. 
 3.   ทอท. ก าหนดวันย่ืนซองเอกสารเสนอราคาในวันท่ี 6 ก.ย.60 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. 
 
หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา โดย ทอท. ได้เปิดโอกาสให้ผู้
เสนอราคาส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง ทอท. ภายในวันท่ี 4 ส.ค.60 และ ทอท. จะท าการตอบค าถามเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในวันท่ี 16 ส.ค.60 


