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ส่วนที ่1 
แนวทางการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2559) 
 

1. ความเป็นมา 
1.1 แนวคดิการพฒันาระบบท่าอากาศยานของกรุงเทพมหานครเปลีย่นแปลงไป 

1.1.1 ในการจดัทาํแผนแม่บทการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยบริษทัท่ีปรึกษา  
The General Engineering Consultant (GEC) เม่ือปี 2536 นั้น GEC ใชแ้นวคิดระบบท่าอากาศยานของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย ์2 แห่ง (Multi - Airport System) คือท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง (ทดม.) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ดว้ยเหตุผล ดงัน้ี 
  - ขนาดการลงทุนของ ทสภ. ท่ีเหมาะสม 
 - การใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกของ ทดม. ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

- เพื่อให ้กทม. เป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาค (Air Traffic Hub) 
  1.1.2 จากแนวคิด Muti - Airport System ขา้งตน้ ทสภ.ไดรั้บการออกแบบดว้ยหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 - ทสภ. มีกาํหนดเปิดใหบ้ริการในปี 2543 

- แผนพฒันา ระยะท่ี 1 ทสภ.จะมีขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสาร  
30 ลา้นคนต่อปี 

- ทสภ.ไดรั้บการออกแบบ เพือ่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบินท่ีมีระดบัการใหบ้ริการ 
เป็นเลิศ (Excellent Hub) 

- ไม่มีบริการเช่ือมต่อระหวา่ง 2 ท่าอากาศยาน 
 1.1.3 การแบ่งปริมาณจราจรทางอากาศระหวา่ง ทสภ. และ ทดม. ตามแนวคิด Multi Airport 
System ขา้งตน้ เป็นดงัน้ี 
 - ทสภ. รองรับปริมาณจราจรทางอากาศระหวา่งประเทศท่ีมีลกัษณะการบินเป็น 
International  หรือ  Long Haul  และเท่ียวบินระหวา่งประเทศท่ีเป็น Regional Dense Market  เช่น  
กรุงเทพ – ฮ่องกง,  กรุงเทพ – โตเกียว เป็นตน้  และปริมาณจราจรทางอากาศภายในประเทศบางส่วน               
ท่ีเป็นสายหลกั (Some Domestic Trunk Routes)  เช่น  กรุงเทพ – เชียงใหม่,  กรุงเทพ – ภูเกต็  เป็นตน้ 

- ทดม. รองรับปริมาณจราจรท่ีทาํการบินในภูมิภาค และทาํการบินแบบ ตน้ทาง – 
ปลายทาง (Regional Origin – Destination) รองรับปริมาณจราจรภายในประเทศท่ีเหลือทั้งหมด                  
รองรับเท่ียวบินท่ีทาํการบินแบบไม่ประจาํ (Charter Flight) และรองรับการบินทัว่ไป (General Aviation) 
 1.1.4 การคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศในปีท่ี ทสภ. เปิดใหบ้ริการ  GEC ไดค้าดการณ์
ปริมาณผูโ้ดยสารของกรุงเทพมหานครในปีท่ี ทสภ. เปิดใหบ้ริการ (2543) ไวว้า่จะมีจาํนวน 38 ลา้นคนต่อปี 
โดยคาดวา่ปริมาณผูโ้ดยสารท่ี ทสภ. และ ทดม. จะอยูใ่นช่วง ดงัน้ี 
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  ทสภ.  อยูใ่นช่วง 21 – 25 ลา้นคนต่อปี 
  ทดม.  อยูใ่นช่วง 17 – 13 ลา้นคนต่อปี 
  1.1.5 จากการคาดการณ์ปริมาณผูโ้ดยสาร ณ ทสภ.ในปีท่ีเปิดใหบ้ริการ ซ่ึงจะอยูใ่นช่วง 21 – 25 
ลา้นคนต่อปี นั้น GEC ไดจ้ดัทาํแผนพฒันา ทสภ. ระยะต่าง ๆ ไว ้  แต่ไม่ไดก้าํหนดปีท่ีจะดาํเนินการของ
แผนพฒันาแต่ละระยะ  
 1.1.6 พฒันาการของการเปล่ียนแนวคิดระบบท่าอากาศยานของกรุงเทพมหานครไปจากท่ีวางแผน 
ไวเ้ป็นดงัน้ี 
  - ปี 2536  ระบบท่าอากาศยานของกรุงเทพมหานครยงัเป็นแนวคิดระบบ 2 ท่าอากาศยาน 
(Dual Airport System) โดย GEC จดัทาํแผนพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 1 ใหร้องรับผูโ้ดยสารรวมได ้30 ลา้นคนต่อปี  
  - ปี 2540  ระบบท่าอากาศยานของกรุงเทพมหานครยงัเป็นแนวคิดระบบ 2 ท่าอากาศยาน 
(Dual Airport System) แต่เน่ืองจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในช่วงดงักล่าว จึงมีการปรับการ
ลงทุนแผนพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 1 ใหร้องรับผูโ้ดยสารรวมไดเ้พยีง 20 ลา้นคนต่อปี 
  - ปี 2544  รัฐบาลในขณะนั้นตดัสินใจใชร้ะบบท่าอากาศยานเดียว (Single Airport System) 
สาํหรับกรุงเทพมหานคร โดยให ้ทสภ. ระยะแรกมีขีดความสามารถ 30 ลา้นคนต่อปี 
  - ปี 2546  รัฐบาลไดใ้ห ้ทอท. เพิ่มขีดความสามารถ ทสภ. ใหร้องรับผูโ้ดยสารได ้              
45 ลา้นคนต่อปี  เน่ืองจากการคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศ พบวา่ผูโ้ดยสารจะขยายตวัเกิน                  
30 ลา้นคนต่อปี เม่ือ ทสภ. เปิดใหบ้ริการ 

1.1.7 การเพิ่มขีดความสามารถแผนพฒันา ทสภ. ใหร้องรับผูโ้ดยสารจาก 30 ลา้นคนต่อปี เป็น 
45 ลา้นคนต่อปี มีผลกระทบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
  - Check-in Counter  มีจาํนวนไม่เพยีงพอ  แต่ ทอท.ไดแ้กไ้ข โดยการติดตั้งเพิ่มเติม 
เป็น 460 Counter ซ่ึงเพียงพอรองรับบริการ เม่ือ ทสภ. เปิดใหบ้ริการ 
  - ระบบสายพานลาํเลยีงกระเป๋า  ไม่เพียงพอรองรับกระเป๋าในชัว่โมงคบัคัง่ ทอท. 
ไดข้ยายความยาวระบบสายพานเป็น 22 ก.ม. โดยสามารถรองรับกระเป๋าได ้7,200 – 8,400 ใบ/ชัว่โมง 
ซ่ึงเพียงพอกบัความตอ้งการเม่ือ ทสภ. เปิดใหบ้ริการ 
 - Contact Gate ไม่เพียงพอ โดยปัจจุบนั ทสภ. มีจาํนวน Contact Gate และ Bus Gate 
ทั้งสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ รวม 66 Gate แต่ความตอ้งการในชัว่โมงคบัคัง่                     
ปี 2550 มีจาํนวน 69 Gate ซ่ึงไม่เพียงพอ การแกไ้ขโดยเพ่ิม Bus Gate แต่ไม่สามารถขยายพ้ืนท่ีบริเวณพกั
คอยได ้จึงทาํใหเ้กิดความแออดัและไม่สะดวกสบายเม่ือปริมาณผูโ้ดยสารมากข้ึน 
 1.1.8 การเปล่ียนแปลงสาํคญัท่ีแตกต่างจากแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. ท่ีวางแผนไวเ้ดิม  
ซ่ึงท่ีปรึกษาองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (The International Civil Aviation Organization : 
ICAO) ไดป้ระเมินไวใ้น 5th Runway Safeguarding Study  ในปี 2549 ซ่ึงมีหลายประการ ดงัน้ี 
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  - เปล่ียนแนวคิด  Dual Airport เป็น Single Airport โดยยา้ยการจราจรทางอากาศ            
เชิงพาณิชยท่ี์ทาํการบินประจาํไป ทสภ. ทั้งหมด ขณะท่ีแผนแม่บท ทสภ. เดิมมีแนวคิดให ้ทดม. รองรับ
ปริมาณจราจรภายในประเทศส่วนใหญ่ 
  - การเปิดใหบ้ริการ ทสภ. ชา้กวา่แผนท่ีกาํหนดไว ้ ทาํใหป้ริมาณจราจรทางอากาศ  
ณ วนัเปิดใหบ้ริการมีปริมาณมากข้ึน 
  - อตัราการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ 
ทั้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจราจรทางอากาศ 
  - แผนพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ล่าชา้ และไดมี้การชะลอการดาํเนินการไว ้
  - สดัส่วนของการใช ้ Contact Gate ลดลง และกลบัมีการใช ้ Bus Gate และหลุมจอด
ระยะไกล (Remote Stand) มากข้ึน 
 - มีการปรับหลุมจอด เพื่อรองรับ A380 ทาํใหส้ดัส่วนของหลุมจอดท่ีจะรองรับ Code E  
(B747, B777, A300, A330) ลดลง 
 - มีการปรับแผนการใชพ้ื้นท่ี ทสภ. (Land Use Plan) สาํหรับการขนถ่ายสินคา้ การซ่อม 
อากาศยานฯ 
 - เกิดมลภาวะทางเสียง และนํ้าท่วมบริเวณโดยรอบ ทสภ. มากกวา่ท่ีคาดไว ้
 1.2 อตัราการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศทีเ่กดิจริงสูงกว่าทีค่าดการณ์ไว้ในแผนแม่บท ฯ  
ทั้งมีการเปลีย่นแปลงรูปแบบของการจราจรทางอากาศ 
 เม่ือ ทสภ. เปิดใหบ้ริการในเดือนกนัยายน 2549 ปริมาณผูโ้ดยสารรวมขยายตวัเป็น 43 ลา้นคนต่อปี 
และเพิ่มเป็น 46 ลา้นคนต่อปี ในปี 2550 ทั้งยงัเกิดการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost 
Carriers : LCCs) ในปลายปี 2547 ซ่ึงทาํให้ปริมาณจราจรทางอากาศเติบโตอย่างรวดเร็ว  ขณะท่ีการ
วางแผนแม่บทการพฒันา ทสภ.เดิมไม่ไดมี้การคาดการณ์เร่ือง LCCs ไว ้  การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ปริมาณจราจรทางอากาศทาํให ้ ทสภ. เตม็ขีดความสามารถในปี 2550  ซ่ึงจะเกิดความแออดัมากข้ึนตาม
การขยายตวัของปริมาณจราจรทางอากาศ 
 1.3 โครงการพฒันา ทสภ. ระยะต่อไป ดําเนินการไม่ทนัรองรับการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ   
  การก่อสร้างใชเ้วลาประมาณ 6 ปี ดงันั้น ในช่วงก่อสร้างโครงการพฒันา ทสภ.ระยะต่อไป ทสภ. 
จะเผชิญกบัความแออดัจากปี 2550 ไปจนการก่อสร้างจะแลว้เสร็จ  ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวจะทาํใหเ้กิด
ความไม่สะดวกแก่ผูโ้ดยสาร เท่ียวบินเกิดความล่าชา้ สายการบินมีโอกาสท่ีจะทาํการบินไปยงัประเทศอ่ืน 
ในภูมิภาค ซ่ึงจะกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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2. แผนแม่บทการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ.2546   ทอท. โดย บริษทั ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.)   
ไดใ้หก้ลุ่มบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา Project Management Consultant (PMC) ดาํเนินการศึกษาทบทวนการ
จดัทาํแผนแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งน้ีจากแผนพฒันาตามเอกสาร Updating SBIA Master 
Layout Plan, Study of Phased Development, December 2003   PMC ไดแ้บ่งระยะของแผนพฒันา ทสภ.
ออกเป็น 5 ระยะ โดยแต่ละระยะสามารถรองรับเป้าหมายจาํนวนผูโ้ดยสารตามคาดการณ์ของ ทอท.             
ท่ีกาํหนดดงัน้ี 
 แผนพฒันา ทสภ. ระยะที ่ 1    ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลกั 1 หลงั  อาคารเทียบเคร่ืองบินหลกั                  
อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Midfield Satellite) 1 หลงั   และอุโมงคเ์ช่ือมต่ออาคารผูโ้ดยสารหลกักบั 
อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (ปัจจุบนัยงัมิไดด้าํเนินการก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองแต่มีการปรับปรุง
ภายในอาคารผูโ้ดยสารหลกั) เพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคนต่อปี แบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศ 33 ลา้นคนต่อปี  ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคนต่อปี  ทางวิ่งจาํนวน 2 ทางวิ่งรองรับอากาศยาน
ข้ึน – ลง ไดช้ัว่โมงละ 76 เท่ียวบิน หลุมจอดมีจาํนวน 120 หลุมจอด แบ่งเป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 
75 หลุมจอด (Inter 63 Dom 12) หลุมจอดระยะไกล  45 หลุมจอด  สามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสาร
เต็มขีดความสามารถไดถึ้งปี พ.ศ.2550 
 แผนพฒันา ทสภ. ระยะที ่2   ต่อเติมอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง  เพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร 54  ลา้น
คนต่อปี  แบ่งเป็น  ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 39 ลา้นคนต่อปี  ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 15 ลา้นคนต่อปี  
ก่อสร้างทางวิ่งเพิ่มอีก 1 ทางวิ่ง รวมเป็น 3 ทางวิ่ง รองรับอากาศยานข้ึน - ลงไดช้ัว่โมงละ 91 เท่ียวบิน            
หลุมจอด มีจาํนวน 126 หลุมจอด  แบ่งเป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 81 หลุมจอด (Inter 69 Dom 12)               
หลุมจอดระยะไกล 45 หลุมจอด  สามารถรองรับผูโ้ดยสารเตม็ขีดความสามารถได ้ถึงปี พ.ศ.2553   
 แผนพฒันา ทสภ. ระยะที ่ 3   สร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศทางดา้นทิศใต ้พร้อมถนนทางเขา้-
ออกสู่ระบบการจราจรภายนอกเขตท่าอากาศยานและก่อสร้างอุโมงคเ์พื่อเช่ือมต่อกบัอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
และอาคารผูโ้ดยสารเดิมท่ีจะปรับปรุงเป็นอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร 
73 ลา้นคนต่อปี แบ่งเป็น ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 52 ลา้นคนต่อปี ผูโ้ดยสารภายในประเทศ  21 ลา้นคนต่อปี  
หลุมจอดมีจาํนวน 190 หลุมจอด แบ่งเป็น  หลุมจอดประชิดอาคาร 111 หลุมจอด (Inter 81 Dom 30)  หลุมจอด
ระยะไกล 79 หลุมจอด  จะสามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสารเต็มขีดความสามารถไดถึ้งปี พ.ศ.2558  
 แผนพฒันา ทสภ. ระยะที ่4    ขยายอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ และขยายอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ  เพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร 95 ลา้นคนต่อปี  แบ่งเป็น ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  67 ลา้นคนต่อปี  
ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 28 ลา้นคนต่อปี  ก่อสร้างทางวิ่งเพิ่มอีก 1 ทางวิ่ง  รวมเป็น 4 ทางวิ่ง รองรับ 
อากาศยานข้ึน- ลงไดช้ัว่โมงละ 112 เท่ียวบิน หลุมจอดมีจาํนวน 198 หลุมจอด แบ่งเป็นหลุมจอดประชิด            
อาคาร 115 หลุมจอด (Inter 81 Dom 34) หลุมจอดระยะไกล 83 หลุมจอด จะสามารถรองรับปริมาณ
ผูโ้ดยสารเตม็ขีดความสามารถไดถึ้งปี พ.ศ.2563   
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 แผนพฒันา ทสภ. ระยะที ่5 ขยายอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ และ ขยายอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ   และก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ีสอง เพื่อรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร 119 ลา้นคนต่อปี   
แบ่งเป็น ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  83  ลา้นคนต่อปี  ผูโ้ดยสารภายในประเทศ  36 ลา้นคนต่อปี  หลุมจอดมี
จาํนวน 224 หลุมจอด แบ่งเป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 137 หลุมจอด (Inter 107 Dom 30) หลุมจอด
ระยะไกล  87 หลุมจอด  จะสามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสารเตม็ขีดความสามารถไดถึ้งปี พ.ศ.2568   
 
3. การพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที ่1 
 3.1 ผลการพฒันาโครงสร้างก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที ่1 
  3.1.1 โครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะท่ี 1 ไดรั้บอนุมติักรอบงบประมาณดาํเนินการดา้นวิศวกรรม
และดา้นอ่ืน ๆ วงเงินรวม 135,175.950 ลา้นบาท (ทอท. ไดรั้บอนุมติัจาก ครม. เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 
ใหข้ยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทสภ. ระยะท่ี 1 จาก 123,942.246 ลา้นบาท เป็น 135,175.950 
ลา้นบาท) โดยวงเงินโครงการ ฯ มีวงเงินดาํเนินการ จาํนวน 129,792.070 ลา้นบาท และมียอดเบิกจ่าย
สะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 จาํนวน 120,330.650 ลา้นบาท หรือร้อยละ 92.71 ของกรอบดาํเนินการ 
โดยมีรายการใชง้บประมาณ ดงัน้ี 
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                                งบประมาณลงทุนโครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะที ่1             
รางานการใชง้บประมาณ ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2553 

หน่วย  :  ล้านบาท 

  

งบประมาณโครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม % งบประมาณ

ทีไ่ด้รับอนุมัติ ดําเนินการ ณ 30 ก.ย.52 เบิกจ่าย คงเหลอื

         งบประมาณด้านวศิวกรรม    (ORIGINAL SCOPE)

   1.   SITE IMPROVEMENTS  14,145.398 5,717.077 40.42 8,428.321
   2.   MAIN AIRFIELD PAVEMENTS  18,976.838 18,976.838 100.00 0.000
   3.   PASSENGER TERMINAL  43,665.635 43,152.469 98.82 513.166
   4.   SITE UTILITIES  7,817.870 7,704.639 98.55 113.231
   5.   GROUND ACCESS FACILITIES  6,462.088 6,433.251 99.55 28.837
   6.   SUPPORT FACILITIES  2,349.647 2,285.261 97.26 64.386
   7.   CONSULTANCIES  3,613.250 3,592.019 99.41 21.231

รวมงบประมาณด้านวศิวกรรม   (ORIGINAL SCOPE)  97,030.726 87,861.554 90.55 9,169.172
         งบประมาณด้านวศิวกรรม    (ADDITIONAL WORKS)  
   8.    MAIN AIRFIELD PAVEMENTS  14,009.367 14,009.367 100.00 0.000
   9.  PASSENGER TERMINAL  6,010.247 5,843.831 97.23 166.416
  10.  SITE UTILITIES  471.041 441.965 93.83 29.076
  11.  GROUND ACCESS FACILITIES  215.191 215.191 100.00 0.000
  12.  SUPPORT FACILITIES  4,756.933 4,744.631 99.74 12.302

รวมงบประมาณด้านวศิวกรรม   (ADDITIONAL WORKS)  25,462.779 25,254.985 99.18 207.794
         งบประมาณด้านอืน่ๆ  
   13.  FINANCIAL COST  4,563.043 4,563.043 100.00 0.000
   14. ADMINISTRATIVE COST  2,275.545 2,275.545 100.00 0.000
          -  Investment Cost  (Non Project) 207.550 207.550 100.00 0.000
          - Operating Cost 2,067.995 2,067.995 100.00 0.000
   15. ORAT Expenditures 459.977 375.523 81.64 84.454

รวมงบประมาณด้านอืน่ๆ  7,298.565 7,214.111 98.84 84.454

รวมงบประมาณลงทุนโครงการ ทสภ. ระยะที ่1 135,175.946 129,792.070 120,330.650 92.71 9,461.420

กลุ่มงาน

 
หมายเหตุ  ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่ 
 

  3.1.2 ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   จากการก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 1   ท่าอากาศยานมีโครงสร้าง 
พื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดงัน้ี 
   (1) จาํนวนทางวิ่งและทางขบั 
    ทางวิ่งมี 2 เสน้  กวา้ง 60 เมตร  ทางวิ่งดา้นตะวนัออก มีความยาว 4,000 เมตร  และ                   
ทางวิ่งดา้นตะวนัตก  มีความยาว 3,700 เมตร  ทางวิง่ทั้งสองเสน้วางตวัในแนวคู่ขนาน ห่างกนั 2,200 เมตร                
มีทางขบัขนานกบัทางวิง่ทั้ง 2 เสน้ และทางขบัเช่ือม 2 เสน้ สามารถรองรับเท่ียวบินข้ึนลงได ้ 76 เท่ียวบิน           
ต่อชัว่โมง  เม่ือพฒันาสมบูรณ์เตม็ขีดความสามารถของพ้ืนท่ีแลว้จะมีทางวิ่งทั้งหมด 4  เสน้  เป็นทางวิ่งดา้น
ทิศตะวนัออก 2 เสน้ และดา้นทิศตะวนัตก 2 เสน้ พร้อมทางขบัขนานทางวิง่ทั้ง 4  เสน้วางตวัในแนวคู่ขนานกนั 
   (2) จาํนวนหลุมจอดในการพฒันาระยะท่ี 1 (ปัจจุบนั)  
    - จอดประชิดอาคาร (Contact  Gate) 51 หลุมจอด (5 หลุมจอดสามารถใหบ้ริการ  
A-380 ได)้ 
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    -  จอดระยะไกล (Remote Gate) 69 หลุมจอด 
   (3) ขีดความสามารถในการพฒันาระยะท่ี 1 (ปัจจุบนั) 
    - รองรับผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี  
    -  ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ได ้3 ลา้นตนัต่อปี และสามารถขยายไดสู้งสุด 6.4 ลา้นตนัต่อปี 
   (4) อาคารผูโ้ดยสาร  แบ่งเป็น  
    - อาคารผูโ้ดยสารหลกัและอาคารเทียบเคร่ืองบิน พื้นท่ีใชส้อยรวม 563,000 ตารางเมตร 
    - อาคารผูโ้ดยสารหลกัเป็นอาคาร 7 ชั้น และชั้นใตดิ้น 2 ชั้น โครงสร้างอาคารเป็น
คอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างหลงัคาเป็นโครงเหลก็ วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระจกสลบั stainless steel 
sheets อาคารมีขนาดกวา้ง  108 เมตร  ยาว 441 เมตร  สูง 45 เมตร  พื้นท่ีใชส้อยรวม 182,000 ตารางเมตร 
    - อาคารเทียบเคร่ืองบินพื้นท่ีใชส้อย 381,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น Concourse  
A, B, C, D, E, F และ G มีหลุมจอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระจกสลบัผา้ใย
สงัเคราะห์เคลือบเทฟลอน 
   (5) อาคารคลงัสินคา้ 
    - พื้นท่ี 568,000 ตารางเมตร ตั้งอยูด่า้นตะวนัตกเฉียงเหนือของท่าอากาศยานรองรับ            
สินคา้ได ้3 ลา้นตนัต่อปี 
    - มีการใหบ้ริการแบบเขตปลอดพิธีการศุลกากร (Custom Free Zone) ตลอด 24 ชัว่โมง 
    - หลุมจอดอากาศยาน 20 หลุมจอดสาํหรับเคร่ืองบินขนส่งสินคา้โดยเฉพาะ 
   (6) หอบงัคบัการบิน 
    -   อยูใ่นเขต Landside หนา้อาคารผูโ้ดยสาร มีความสูง 132 เมตร 
   (7) หอควบคุมการจอดอากาศยาน 
    -   2 แห่ง ทางดา้นตะวนัตกและตะวนัออกของอาคารเทียบเคร่ืองบิน 
   (8) อาคารจอดรถ Short  Term  ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร  
    -   เป็นอาคาร 5 ชั้น และชั้นดาดฟ้าอีก 1 ชั้น  สามารถจอดรถไดป้ระมาณ 5,000 คนั  
(รวมพื้นท่ีจอดรถ ชั้นดาดฟ้า) 
    - ลานจอดระดบัพื้นดินดา้นขา้งอาคารจอดรถ  2  แห่ง  สามารถจอดรถได ้ 1,116  คนั 
   (9) พื้นท่ีจอดรถ Long Term 
    -   จอดรถได ้4,300 คนั และรถบสั 78 คนั 

3.1.3 การแก้ไขผลกระทบด้านเสียงจากการดําเนินโครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะที ่1 
 (1) ทอท.ไดจ้า้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อดาํเนินการตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการของ
โครงการ ในช่วงเดือนเมษายน 2552 ซ่ึง ทสภ. ไดด้าํเนินการตามมาตรการท่ีกาํหนดในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1.1 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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   - ธรณีวิทยา ธรณีสณัฐานและดิน 
   - อุทกวิทยา 
   - คุณภาพนํ้าผวิดิน 
   - เสียง 
   - นิเวศวิทยาบนบก 
   - นิเวศวิทยาทางนํ้า 
   - การใชท่ี้ดิน 
   - การคมนาคม 
   - ระบบสาธารณูปโภค 
   - เศรษฐกิจ-สงัคม 
   - สาธารณสุขและความปลอดภยั 
  1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
   - ธรณีวิทยา ธรณีสณัฐานและดิน 
   - อุทกวิทยา 
   - คุณภาพนํ้าผวิดิน 
   - คุณภาพอากาศ 
   - ระดบัเสียง 
   - นิเวศวิทยาบนบก 
   - นิเวศวิทยาทางนํ้า 
   - การใชท่ี้ดิน 
   - ปริมาณการจราจร 
   - ขยะมูลฝอย 
   - เศรษฐกิจ-สงัคม 
   - สาธารณสุขและความปลอดภยั 

  โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ในระยะดาํเนินการ ตามเอกสารแนบ 1 ทา้ยส่วนท่ี 1  

3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ 
 การประกอบกิจการ ทสภ. ตั้งแต่เปิดใหบ้ริการจนถึงปัจจุบนั โดยภาพรวมสามารถดาํเนินการ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อเน่ืองไม่มีการหยดุชะงกั ทั้งน้ี ในปัจจุบนัมีสายการบินท่ีทาํการบินประจาํ 
(Scheduled Airlines) จากทุกทวีปทัว่โลกมาใหบ้ริการท่ี ทสภ. รวม 105 สายการบิน อยา่งไรกต็ามในช่วง
ระยะแรกของการเปิดใหบ้ริการ มีปัญหาขอ้ขดัขอ้งท่ี ทอท.ไดเ้ร่งดาํเนินการแกไ้ข สรุปได ้ดงัน้ี 
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 3.2.1  การปรับปรุงแก้ไขเกีย่วกบัส่ิงอาํนวยความสะดวก และการบริการภายในอาคารผู้โดยสาร  
  3.2.1.1 ทอท.ไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
ทสภ. ดงัน้ี 
   (1) การปรับปรุงหอ้งนํ้าคนพิการและสร้างหอ้งนํ้าเพิ่ม 208 หอ้ง เพื่อแกปั้ญหา
จาํนวนหอ้งนํ้าไม่เพียงพอ โดยดาํเนินการแลว้เสร็จ 117 หอ้ง  อยูร่ะหวา่งรอการประมูล จาํนวน 26 หอ้ง  
ผูรั้บจา้งเซ็นสญัญาแลว้แต่ยงัไม่เร่ิมงานจาํนวน 26 หอ้ง และอยูร่ะหวา่งรอการส่งมอบพ้ืนท่ีจาํนวน 39 หอ้ง 
   (2) ดาํเนินการเปล่ียนเคานเ์ตอร์อ่างลา้งมือและก๊อกนํ้า อาคารผูโ้ดยสาร ทสภ. 
จาํนวน 84 หลุม แลว้เสร็จ 
   (3) ปัญหาความชาํรุดเสียหายของวสัดุอุปกรณ์ในอาคารผูโ้ดยสาร และ
Concourse  ดาํเนินการดงัน้ี 
    -  ในการแกไ้ขปัญหาวสัดุอุปกรณ์ท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการรับประกนั  ทอท.
จะแจง้ผูรั้บจา้งก่อสร้าง ITO เพื่อดาํเนินการซ่อมแซม  ซ่ึง ITO จะตอ้งทาํการพิสูจน์หาสาเหตุความ
เสียหายชาํรุดก่อน ทาํใหไ้ม่สามารถซ่อมแซมไดท้นัที  ทอท.จะดาํเนินการซ่อมแซมเองบางส่วน ในกรณี
ท่ีความเสียหายเป็นเร่ืองตอ้งแกไ้ขเร่งด่วนและ ITO ยงัไม่สามารถดาํเนินการใหไ้ด ้ ทอท.จะดาํเนินการ
โดยใชง้บเร่งด่วน พร้อมทั้งแจง้ค่าใชจ่้ายให ้ITO ทราบเพ่ือเรียกคืนค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม 
   (4) ดาํเนินการติดตั้งแผงหลงัคาอลูมิเนียมบริเวณเคาน์เตอร์ TICKET BOOTH, 
VISA ARRIVAL และ HEALTH CONTROL แลว้เสร็จ  เพื่อแกปั้ญหาแสงแดดส่องรบกวนผูป้ฏิบติังาน  
   (5) ดาํเนินการปรับปรุงทางเดินสเตนเลสทางเช่ือมอาคารจอดรถยนต ์และ
อาคารผูโ้ดยสาร ทสภ. แลว้เสร็จ เพื่อแกปั้ญหาลอ้รถเขน็ติดร่อง 
   (6) ดาํเนินการติดตั้งพรมปูพื้นทางลาด และ ราวจบัสเตนเลสบริเวณทางลาด
พื้นท่ีทางเช่ือมระหวา่งอาคารผูโ้ดยสาร และ Concourse D แลว้เสร็จ เพ่ือป้องกนัการล่ืนไถลในการสัญจร 
ของผูโ้ดยสารและผูพ้ิการ 
   (7) งานติดฟิลม์กรองแสงกระจกหลงัคา อาคารผูโ้ดยสารชั้น 4 เพื่อแกปั้ญหา
แสงแดดส่อง  ปัจจุบนัไดผู้รั้บจา้งแลว้ และอยูร่ะหวา่งจดัทาํสญัญา 
   (8) งานติดตั้งหลงัคาคลุมช่องทางเขา้- ออกผูโ้ดยสารขา้ง Hold Room  เพื่อแกปั้ญหา 
พื้นท่ีล่อแหลมต่อมาตรการรักษาความปลอดภยั (การส่งของขา้มพื้นท่ี) ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการติดตั้ง 
  3.2.1.2 ตามท่ี ทอท. อนุญาตใหบ้ริษทั คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จาํกดั (KPS) ประกอบ
กิจการตามสญัญาโครงการบริหารจดัการกิจกรรมเชิงพาณิชยภ์ายในอาคารผูโ้ดยสาร ทสภ. นั้น   ทอท.
ไดมี้หนงัสือท่ี ทอท. 3862/2552 ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2552 แจง้ผลการพิจารณาการขอคืนพื้นท่ีโครงการ
บริหารจดัการกิจกรรมเชิงพาณิชย ์ ณ อาคารผูโ้ดยสาร ทสภ. ถึง KPS  ซ่ึงเป็นผลการประชุมร่วมกนั
ระหวา่ง ทอท. และ KPS  เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2552  สรุปไดด้งัน้ี 
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    (1)  ทอท. ขอคืนพื้นท่ี จาํนวน 5 จุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีหมายเลข 3.13 (Airside Center 
ชั้น 3 Concourse D ฝ่ังตะวนัตก),  พื้นท่ีหมายเลข 4.92 (แนวทางเดินชั้น 4 Concourse E) และพ้ืนท่ี
หมายเลข 4.97 (แนวทางเดินชั้น 4 Concourse A) เพื่อจดัสรรหอ้งวา่งใหแ้ก่สายการบินต่อไป, พื้นท่ี
หมายเลข 3.21 (Airside Center ชั้น 3 Concourse E) เน่ืองจากปิดบงัหอ้งวา่งของ ทอท. ทาํใหไ้ม่สามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ได ้  และพื้นท่ีหมายเลข 4.172  (ชั้น 4 หอ้งโถงผูโ้ดยสารขาออก) เพื่อปรับปรุงเป็น
หอ้งนํ้าเพิ่มเติม เม่ือสญัญาผูป้ระกอบการรายยอ่ยส้ินสุดกบั KPS รวมเน้ือท่ี 1,089.60 ตารางเมตร  
    (2)  ให ้ KPS ยา้ยพื้นท่ี จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ พื้นท่ีหมายเลข 3.36 (ชั้น 3 
Concourse E) และ 3.37 (ชั้น 3 Concourse F) รวมเน้ือท่ี 20 ตารางเมตร ไปยงัพื้นท่ีขา้งเคียง เพื่อไม่ให ้           
บดบงัพื้นท่ีหมายเลข 3.21 ท่ี ทอท.ขอคืน  
    (3)  ทอท. ยกเลิกการขอคืนพื้นท่ี จาํนวน 13 จุด (พื้นท่ีหมายเลข 2.01, 2.03, 
4.48, 4.49, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.150, 4.151, และ 4.152) รวมเน้ือท่ี 523.91 ตร.ม. 
เน่ืองจาก ทอท.ยงัไม่มีความจาํเป็นตอ้งการใชป้ระโยชน์เพือ่การสาธารณะ 
   

3.2.2 การปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
  (1) การปรับปรุงแกไ้ขระบบไฟฟ้าภายในอาคารผูโ้ดยสาร ไดป้รับปรุงโคมไฟและระบบ
แสงสวา่งในพ้ืนท่ีมีแสงสวา่งนอ้ยเกินไป เช่น บริเวณหอ้งโถงผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ไดท้าํการกลบัโคมไฟ 
ท่ีส่องสวา่งข้ึนหลงัคาใหส่้องลงมาท่ีพื้นบริเวณหอ้งพกัรอผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองบิน (GATE LOUNGE) 
ไดเ้ปล่ียนโคมไฟ จากชนิดส่องข้ึนเพดาน เป็นโคมฟลูออเรสเซนต ์ใหค้วามส่องสวา่งบริเวณพ้ืนท่ีใชง้าน 
และปัจจุบนัไดด้าํเนินการเปล่ียนหลอดไฟในพื้นท่ีท่ีหลอดดบัตามแผนการซ่อมบาํรุงประจาํปีและแผนงาน 
ในอนาคต เพือ่สนองนโยบายการจดัอนัดบัสนามบิน 1 ใน 10 ของโลก  ตามแผนปรับปรุงกลยทุธ์  6                    
จะดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานการส่องสว่างในแต่ละพื้นท่ีให้ครอบคลุมพื้นท่ีอาคารผูโ้ดยสาร และ
ปรับปรุงระบบแสงสวา่งใหไ้ดต้ามเกณฑต่์อไป 
  (2) สาํหรับระบบไฟฟ้าของทางวิ่ง-ทางขบั  ปัจจุบนัฝ่ายไฟฟ้าและเคร่ืองกลของ ทอท.         
ไดมี้การซ่อมบาํรุงเปล่ียนหลอดไฟบนทางวิ่ง - ทางขบัตลอดทุกเดือน เพื่อใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานความ
ปลอดภยัตาม ICAO กาํหนด พร้อมทั้งปรับปรุงโคมไฟท่ีชาํรุดบนทางวิง่ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลา   แผนงานต่อไปจะดาํเนินการปรับระบบไฟ RAPID EXIT TAXIWAY CENTER LINE 
LIGHTS บริเวณทางวิ่ง 19R, 19L เป็นโคมไฟชนิด LED ซ่ึงมีอายกุารใชง้านเฉล่ียยาวนานกวา่โคมไฟ
ชนิดเปล่ียนหลอดได ้เพื่อความสะดวกและลดปัญหาหลอดดบับนทางวิ่ง-ทางขบั และยงัช่วยเพ่ิมทศันวิสยั
ในการมองเห็นของนกับินใหดี้ยิง่ข้ึน 
  (3) การแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคารผูโ้ดยสาร ทสภ. 
ทอท.ไดด้าํเนินการแกไ้ขจากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ ดงัน้ี 
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 ปัญหาและอุปสรรค การดําเนินการ 
1. จากแสงแดดท่ีส่องเขา้ตวัอาคาร 

 
อยูร่ะหวา่งประมูลติดฟิลม์กรองแสง 

2. การเปิดประตูอาคารท้ิงไว ้ทาํใหสู้ญเสียความเยน็
และความช้ืนเขา้ตวัอาคาร 

แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ 

3. นํ้าเยน็ไม่เพยีงพอในช่วง Peak Load ปรับสมดุลนํ้าเยน็ ระยะท่ี 1 ดาํเนินการแลว้เสร็จ 
ปรับสมดุลนํ้าเยน็ ระยะท่ี 2 อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

4. ลมเยน็ไม่สมดุล ปรับสมดุลลมเยน็ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
ปรับปรุงหวัจ่ายลม Diffuser อยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการ 

5. อุณหภูมิพื้น Floor Cooling ไม่ไดเ้กณฑ ์ ปรับแกก้ารไหลของนํ้าเยน็ใหดี้ข้ึน ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ และปรับ SET POINT ใหพ้ื้นเยน็กวา่
ปกติแลว้ 

6. อุปกรณ์ SENSOR  และเคร่ืองจ่ายลมเยน็ไม่
สามารถทาํงานได ้

ดาํเนินการตรวจสอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ให้
ไดส้ภาพเป็นปกติ ดาํเนินการทุกเดือน 

7. การรับและส่งจ่ายนํ้าเยน็ของ AOT และ DCAP ไดป้ระชุมร่วมแกไ้ขกบั DCAP ดาํเนินการทุก
เดือน 

8. ระบบการระบายอากาศภายในชั้น Sorting ไม่
เพียงพอ 

ไดรั้บอนุมติังบเร่งด่วนแลว้ อยูร่ะหวา่ง
คณะกรรมการ Spec. พิจารณา 

 
 3.2.3 การซ่อมแซมทางวิง่ ทางขับ 
  ทอท. ไดป้รับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง ทางขบั และลานจอดอากาศยาน โดยการแกไ้ขปัญหา
การเล่ือนและร่อนของผวิ (Slippage Crack) ท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนท่ีทางวิง่ และการยบุตวัตามแนวร่องลอ้ 
(Rutting) ในพื้นท่ีทางขบั และการยูข่องผวิเน่ืองจากลอ้เบียด (Shoving) บริเวณทางเล้ียวเขา้หวัทางวิง่               
ทั้งสองฝ่ังของ ทสภ. เป็นการชัว่คราว เพือ่ใหพ้ื้นผวิสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั สาํหรับแนวทาง
แกไ้ขปัญหาในระยะยาว ทอท.ไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาศึกษาสาเหตุของความเสียหาย และขอ้เสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขอยา่งถาวรโดยใหมี้ผลกระทบต่อการใหบ้ริการอากาศยานนอ้ยท่ีสุด ปัจจุบนับริษทัท่ีปรึกษา
ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จและนาํส่งรายงาน Final Investigation and Check Report ให ้ทอท.แลว้ โดยผล
การศึกษาดงักล่าว ไดน้าํส่งให ้กอญ. เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551  และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ ทอท. 
ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 21/2551 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2551 ซ่ึงคณะกรรมการ ทอท. มี
มติเห็นชอบใหฝ่้ายบริหาร ทอท. ศึกษารายละเอียดผลการศึกษาดงักล่าวและกาํหนดแนวทางปฏิบติัให้
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เป็นไปดว้ยความรอบคอบ แลว้รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการ ทอท. ทราบ และพิจารณา
ต่อไป 
   

3.2.4 การดําเนินงานในเขตปลอดอากร ทสภ. ปัญหาและอุปสรรค 
  - ระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการเขตปลอดอากร (Airport Cargo Community 
System)  

- การเปิดใหบ้ริการคลงัสินคา้เพื่อประกอบกิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added Activities 
Warehouse)  
  ปัจจุบนัเขตปลอดอากร ทสภ. เปิดใหบ้ริการเตม็รูปแบบตามแผนแม่บท โดยตั้งแต่วนัท่ี                
28 กนัยายน 2549  ซ่ึงเป็นวนัเปิดใหบ้ริการของ ทสภ.  เขตปลอดอากร ทสภ. เปิดใหบ้ริการเฉพาะส่วนของ 
Direct Import & Export, Transshipment Cargo & Transit Cargo   และต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551            
มีการเปิดใหบ้ริการเพิ่มเติมในส่วนของคลงัสินคา้เพื่อประกอบกิจกรรมเพิ่มมูลค่า(Value Added Activities) 
ขอ้จาํกดัและอุปสรรคของการดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เน่ืองจากการบริหารจดัการคลงัสินคา้ในเขตปลอดอากร ทสภ. มีการติดตั้งระบบ ACCS (Airport Cargo 
Community System) เป็นเคร่ืองมือทางอิเลก็ทรอนิกส์ในการบริหารจดัการขอ้มูลของเขตปลอดอากร 
ทสภ. ซ่ึงระบบ ฯ ไดมี้การพฒันาตามรูปแบบการใชง้านร่วมกบัระบบ EDI ของกรมศุลกากร โดยหลงัจาก
ท่ีกรมศุลกากรประกาศใชร้ะบบ e-Customs ในเดือนมกราคม 2550   และสามารถใชง้าน e-Export/Import              
ไดจ้ริงเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2550 และวนัท่ี 1 เมษายน 2551 ตามลาํดบั  รวมถึงเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2551            
ไดอ้อกประกาศท่ี 27/51  เร่ืองการผา่นพิธีการศุลกากรอิเลก็ทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร วา่ดว้ยกระบวนการ
ศุลกากร ณ ทสภ. และประกาศของสาํนกังานตรวจสินคา้ ทสภ. (สสภ.) ท่ี 3/2551 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 
2551 เร่ืองการควบคุมการดาํเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตปลอดอากร ทสภ. ส่งผลให ้ ทอท.ตอ้งพฒันา
ระบบ ACCS ท่ีออกแบบไวก่้อนใหร้องรับตามประกาศท่ีกล่าวมา รวมถึงตอ้งพฒันาใหส้ามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงักรมศุลกากรดว้ยระบบ eb-XML แทนระบบ EDI เดิม 
  ซ่ึงขณะน้ี ทอท. ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทั Netbay พฒันาระบบนาํร่องสาํหรับการจดัการดา้น         
โลจิสติกส์ ฯ ประกอบดว้ย ระบบ FZMS (Free Zone Management System), ระบบ FZWMS (Free Zone 
Warehouse Management System) รวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ VAN/Gateway              
ไปยงักรมศุลกากรเสร็จสมบูรณ์แลว้ ก่อนพิจารณาปรับปรุงระบบ ACCS ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณในการ
ลงทุนอีกจาํนวนหน่ึง อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัการพฒันาระบบ FZMS สามารถใชง้านไดบ้างส่วนแลว้ 
 
 3.2.5 ระบบ AIMS ในส่วนทีเ่ป็นปัญหา และแนวทางในการดําเนินการ 
  ระบบ AIMS มีทั้งส้ิน 45 ระบบ ในช่วงเร่ิมตน้มีปัญหาในดา้นการเช่ือมต่อ และการ
ดาํเนินการ 25 ระบบ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานในช่วงการเปิดใหบ้ริการของท่าอากาศยาน                     
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ไดมี้การแกไ้ข และใชง้านเป็นปกติแลว้ 24 ระบบเม่ือเดือน กรกฎาคม 2550 โดยระบบ AIMS เหลือการ
เช่ือมต่อกบัอีก 1 ระบบ คือ Interface Work with Environmental Monitoring System ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อ
กบัระบบตรวจสอบสภาพส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหท้ราบขอ้มูลดา้นเสียงและสภาพทัว่ไปในบริเวณ ทสภ. และ
พื้นท่ีใกลเ้คียง โดยในส่วนของระบบ AIMS ไดจ้ดัเตรียมการเช่ือมต่อเรียบร้อยแลว้  และจะเร่ิม Interface 
Work with Environmental Monitoring System ไดป้ระมาณเดือน กนัยายน – ตุลาคม 2552   
 
    3.2.6 กรณผู้ีประกอบการในศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
             (1) บริษทั  สุวรรณภูมิ รีเทล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  (SRD)  ซ่ึงอา้งสิทธิวา่ไดท้าํสญัญา
เช่าช่วงจากบริษทั สุวรรณภูมิ ทรานส์ เซอร์วิส จาํกดั (SVT) ในการเขา้ใชพ้ื้นท่ีบริเวณศูนยบ์ริหารการ
ขนส่งสาธารณะ และต่อมาทั้งสองบริษทัไดมี้ผลกระโยชน์ขดัแยง้กนัทางธุรกิจ และเป็นคดีกนัอยูใ่น            
ชั้นศาล โดย SRD ไดเ้ป็นโจทยย์ืน่ฟ้อง ทอท. กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน ทอท. ขอ้หาร่วมกนั 
บุกรุกอสงัหาริมทรัพยใ์นเวลากลางคืนและร่วมกนัทาํใหเ้สียทรัพย ์ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาคดี 
  (2) ทอท.โดยฝ่ายกฎหมายกาํลงัดาํเนินการพิจารณาติดตามทวงถามเร่ืองหน้ีสินคา้งชาํระ
ของ SVT หากครบกาํหนดการติดตามทวงถามหน้ีสินแลว้ SVT ยงัไม่มาดาํเนินการ  ทอท.จะพิจารณา
บอกเลิกสญัญากบั SVT โดย SVT จะตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์นและบริวารออกจากพื้นท่ีของ ทอท.ในเวลาท่ี
กาํหนด  ซ่ึงจะมีผลเก่ียวโยงไปถึง SRD ดว้ย หากทั้งสองรายยงัไม่ยา้ยออก ทอท.จะดาํเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลเพ่ือดาํเนินการต่อไป 
 
 3.2.7 รถแทก็ซ่ีให้บริการ ณ ทสภ. 
        ท่ีผา่นมา ทอท. เป็นผูด้าํเนินบริหารจดัการรถยนตรั์บจา้งสาธารณะ (แทก็ซ่ี) โดยจดัจา้ง
ลูกจา้งรายวนั จาํนวน 34 คน เพื่อทาํหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการของรถแทก็ซ่ีและจดัคิวรถแทก็ซ่ี 
นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารการขนส่งไดข้อกาํลงัเจา้หนา้ท่ี ทอท. ฝ่ายรักษาความปลอดภยั จาํนวน 24 คน             
เพื่อควบคุมกาํกบัดูแลลูกจา้งรายวนัและผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
  ปัจจุบนั ทอท. ไดจ้า้งเอกชนเป็นผูบ้ริหารจดัการรถแท็กซ่ีแทน ทอท. ระยะเวลา 1 ปี               
เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552  ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 โดยเอกชนจะตอ้งปฏิบติัตามรายละเอียด
การจา้งงาน ซ่ึงตอ้งจดัหาเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติัเอง โดยมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัของฝ่ายบริหารการ
ขนส่ง จาํนวน 24 คน เป็นผูค้วบคุมกาํกบัดูแลเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเอกชนและผูรั้บรถแทก็ซ่ีใหป้ฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
  แต่อยา่งไรกต็ามสภาพความเป็นอยูแ่ละการจอดรถแทก็ซ่ีในลานจอดรถ ณ ศูนยก์ารขนส่ง
สาธารณะยงัมีความแออดัและขาดสาธารณูปโภค เน่ืองจากโครงสร้างเดิมออกแบบเพือ่รองรับจาํนวนรถ
แทก็ซ่ีเพยีง 400 คนั แต่ปัจจุบนัมีรถแทก็ซ่ีจอดถึง 1,000 คนั ซ่ึงฝ่ายบริหารการขนส่ง อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาหาพ้ืนท่ีเพื่อรองรับการจดัรถแทก็ซ่ีดงักล่าว 



 

 

1-14

 
 3.2.8  ทอท.ได้จัดบริการขนส่งรูปแบบใหม่ ดังนี ้
  (1) รถบสัโดยสารสาํหรับนกัท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ รถ บขส. และรถ Airport Express  
กาํหนดใหจ้อดส่งผูโ้ดยสารไดท่ี้บริเวณชานชาลาดา้นใน หนา้อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 1 หนา้สาํนกัแพทย ์
และประตู 8 

(2) รถแทก็ซ่ีใหจ้อดส่งผูโ้ดยสารไดท่ี้บริเวณชานชาลาดา้นนอกอาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 
และรับผูโ้ดยสารไดท่ี้บริเวณชานชาลาดา้นใน อาคารผูโ้ดยสารชั้น 2 ประตู 3, ประตู 4 และประตู 10 

(3) รถลีมูซีน ใหจ้อดส่งผูโ้ดยสารไดท่ี้บริเวณชานชาลาดา้นนอกอาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4  
และรับผูโ้ดยสารไดท่ี้บริเวณชานชาลาดา้นใน อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 2  ประตู 5, ประตู 6, ประตู 7 และ 
ประตู 8 
  (4) รถตู ้ขสมก. และรถรับ-ส่ง Air Crew ใหส่้งผูโ้ดยสารไดท่ี้ชานชาลาดา้นนอกอาคาร
ผูโ้ดยสาร ชั้น 4  และรับผูโ้ดยสารไดท่ี้ชานชาลาดา้นนอกอาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 1 
  (5) รถเช่า ใหจ้อดรับ-ส่งรถไดท่ี้ชานชาลาดา้นใน อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 2 
  (6)  รถ Shuttle Bus วิ่งภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหจ้อดรับ – ส่งผูโ้ดยสารไดท่ี้              
ชานชาลาดา้นในอาคารผูโ้ดยสารชั้น 2 และ 4 
 
4.  แนวทางการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 4.1 แนวคดิการพฒันา 
  เน่ืองจากแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากแผนเดิมท่ีวางไวใ้นหลายประการ 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแนวคิดจาก Dual Airport เป็น Single Airport โดยการยา้ยปริมาณการจราจรทาง
อากาศเชิงพาณิชยท่ี์ทาํการบินแบบประจาํไปให้บริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด ประกอบกบั
อตัราการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไวใ้นแผนแม่บทเดิม            
ทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจราจรทางอากาศ โดยเกิดการใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า 
(Low Cost Carriers : LCCs) เม่ือปลายปี พ.ศ.2547 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให ้ทสภ. ซ่ึงมีขีดความสามารถ
รองรับผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี เต็มขีดความสามารถในปี พ.ศ.2550  ซ่ึงมีผูโ้ดยสารเกิดข้ึนจริง 
46 ลา้นคนต่อปี ทาํให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดความแออดัมากข้ึนตามการขยายตวัของปริมาณ
การจราจรทางอากาศ 
  นอกจากน้ีโครงการพฒันา ทสภ. ระยะต่อไป ตอ้งใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 7 ปี   ดงันั้นในช่วง
ก่อสร้างโครงการพฒันา ทสภ. ระยะต่อไป  ทสภ.จะเผชิญกบัความแออดัจากปี พ.ศ.2550 ไปจนกวา่การ
ก่อสร้างจะแลว้เสร็จ ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกต่อผูโ้ดยสาร  เท่ียวบินเกิดความ
ล่าชา้  สายการบินมีโอกาสท่ีจะทาํการบินในประเทศอ่ืนในภูมิภาคน้ี  ซ่ึงจะกระทบต่อขีดความสามารถ               
ในการแข่งขนัของประเทศ 
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  ทอท. จึงเสนอแนวทางการบรรเทาความแออดั ณ ทสภ. โดยการนาํปริมาณจราจรทางอากาศ
บางส่วน  คือ สายการบินทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกบัเท่ียวบินระหวา่ง
ประเทศมาใชบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตามความสมคัรใจ  ซ่ึงจะทาํให ้ทสภ. สามารถ
รองรับปริมาณจราจรทางอากาศต่อไปไดถึ้งปี พ.ศ.2552 จึงจะเต็มขีดความสามารถ 45 ลา้นคนต่อปี  
ขณะท่ี ทอท. ตอ้งเร่งดาํเนินโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 โดยเร่งด่วน 
  เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2550   คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหใ้ชท่้าอากาศยานดอนเมืองเป็น
สนามบินนานาชาติ อีกแห่งหน่ึงควบคู่กบัการใชท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เอกสารแนบ 2 ทา้ยส่วนท่ี 1)  
  เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์  2550   ครม. มีมติใหส้ายการบินภายในประเทศท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกบั 
เท่ียวบินระหวา่งประเทศใช ้ทดม. ตามความสมคัรใจในระยะแรก และใหศึ้กษาความ เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ ทดม. เพื่อใหบ้ริการสายการบิน สาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศในระยะต่อไป (เอกสารแนบ 
3 ทา้ยส่วนท่ี 1) 
 
 4.2 การเปิดให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองตามมตคิณะรัฐมนตรี 
  เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2550   เท่ียวบินแบบประจาํภายในประเทศบางส่วนไดย้า้ยจาก ทสภ. มาทาํ
การบินท่ี ทดม. โดย ทอท. เปิดอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ (Domestic Terminal) เพื่อใหบ้ริการอยา่ง
เป็นทางการอีกคร้ังสาํหรับ 3 สายการบินภายในประเทศ ไดแ้ก่ Thai Airways International, Nok Air และ 
One-Two-Go ในขณะท่ีอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศอาคาร 1 (Terminal 1) ยงัคงใหบ้ริการเท่ียวบิน
ระหวา่งประเทศแบบไม่ประจาํและเช่าเหมาลาํตามปกติ  
 
 4.3 แนวทางการจัดทาํโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ในช่วงระยะเวลาท่ี ทดม. ใหบ้ริการเท่ียวบินภายในประเทศตามความสมคัรใจนั้น กส็ามารถ
บรรเทาความแออดัของปริมาณจราจรทางอากาศของ ทสภ. ไดเ้ฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศบางส่วน 
ขณะท่ีเท่ียวบินระหวา่งประเทศแบบประจาํทั้งหมดยงัคงใหบ้ริการท่ี ทสภ. จะยงัคบัคัง่เช่นเดิม  ดงันั้น              
เม่ือพิจารณาขีดความสามารถของ ทสภ. ตามแผนพฒันา ฯ ระยะท่ี 1  กบัการเติบโตของความตอ้งการ               
การเดินทางทางอากาศในอนาคต พบวา่ ทสภ. มีปัญหาหลกั 3 เร่ือง ดงัน้ี 
   (1) จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ ขยายตวัเกินกวา่ขีดความสามารถ
ของ ทสภ. โดยมีจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551 มีจาํนวน 6,474
คน/ชัว่โมง  ซ่ึงเกินขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ (5,400 คน
ต่อชัว่โมง)  
    ส่วนจาํนวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในชัว่โมงคบัคัง่ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551  มีจาํนวน 
1,884 คน/ชัว่โมง  ขณะท่ี ทสภ. มีขีดความสามารถรองรับได ้2,400 คน/ชัว่โมง 
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   (2) หลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารไม่เพียงพอ หลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร
ปัจจุบนัมีจาํนวน 51 หลุมจอด  ขณะท่ีความตอ้งการหลุมจอดประชิดอาคารในชัว่โมงคบัคัง่ในปี 2551              
คาดวา่มีจาํนวน 63 หลุมจอด   
   (3) ระบบทางวิ่งปัจจุบนัไม่เพียงพอรองรับปริมาณจราจรทางอากาศไดต้ลอดเวลา 
ขณะท่ี ทสภ. มีขีดความสามารถรองรับเท่ียวบินได ้76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง  แต่ปริมาณเท่ียวบินใน
ชัว่โมงคบัคัง่ท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551  มีจาํนวน  54  เท่ียวบิน  และคาดวา่ปริมาณการจราจรทางอากาศ            
จะขยายตวัต่อเน่ืองโดยเฉล่ียร้อยละ 4  ต่อปี  ซ่ึงตอ้งมีระบบทางวิ่งท่ีสามารถรองรับปริมาณเท่ียวบิน                     
ท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีระบบทางวิ่งท่ีใชง้านหนกัตลอด 24 ชัว่โมงยอ่มเกิดการเส่ือมสภาพและชาํรุดจากการ
ใชง้านจาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษาผวิทางวิ่งเป็นระยะ ๆ เม่ือมีการปิดทางวิ่งเสน้ใดเสน้หน่ึงเพื่อทาํการ
ซ่อมแซมบาํรุงรักษา ทาํใหเ้หลือทางวิ่งใชง้านเพียงเสน้เดียว จึงจาํเป็นตอ้งมีการก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 
เพื่อใหมี้ทางวิง่ท่ีสามารถใชง้านได ้2 ทางวิ่ง ตลอดเวลา 
 ดงันั้น เพื่อเพิม่ขีดความสามารถ ทสภ. ใหเ้พยีงพอรองรับการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ
ในอนาคต ทอท.ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 ข้ึน แต่เน่ืองจากโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 
จะใชเ้วลาดาํเนินการ 6 ปี   ทอท. จึงเสนอใหส้ายการบิน Low Cost Carriers สาํหรับเท่ียวบินระหวา่ง
ประเทศมาใชบ้ริการท่ี ทดม. เพิ่มเติมจากปัจจุบนับนพื้นฐานของความสมคัรใจโดยเม่ือโครงการพฒันา 
ทสภ.ระยะท่ี 2 แลว้เสร็จจะสามารถแกไ้ขปัญหา ทสภ.ใน 3 ประเดน็ขา้งตน้ได ้
 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550  คณะกรรมการ ทอท. มีมติใหส้ายการบินสามารถทาํการบินท่ี ทดม.
เพิ่มไดท้ั้งเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศตามความสมคัรใจเพื่อบรรเทาความแออดั ณ ทสภ. 
และเพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และให ้ ทอท. ดาํเนินการขยาย         
ขีดความสามารถของ ทสภ. เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนโดยเร่งด่วน  
 ทอท. จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ข้ึน โดยสอดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการ ทอท. 
ขา้งตน้ โดยใชก้ารคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศ ซ่ึงไดมี้การนาํ LCCs ทั้งเท่ียวบินภายในประเทศ
และระหวา่งประเทศตามความสมคัรใจมาใหบ้ริการท่ี ทดม. เพื่อแบ่งเบาความแออดัท่ี ทสภ. เป็นสมมติฐาน
ในการพยากรณ์ ณ ทสภ. เพื่อกาํหนดขอบเขตงานและขีดความสามารถของโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2  
โดยโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได ้60 ลา้นคนต่อปี 
ระยะเวลาดาํเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2552 – 2557) วงเงินลงทุน 73,739.777 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคา
และปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมดอกเบ้ียระหวา่งการก่อสร้าง) ประกอบดว้ย             
6 กลุ่มงาน ดงัน้ี 

(1) การชดเชยผลกระทบดา้นเสียง  
(2) กลุ่มงาน Airfield Pavement 
(3) กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง หลงัท่ี 1 
(4) กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
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(5) กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 
(6) งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2551   ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบขนส่ง  
ทางอากาศและท่าอากาศยาน คร้ังท่ี 1/2551 เร่ืองแนวทางการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2  ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ           
มีมติดงัน้ี (เอกสารแนบ 4 ทา้ยส่วนท่ี 1) 

1. เห็นชอบหลกัการแนวทางการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 ตามท่ี ทอท.เสนอเพ่ือเพิ่มขีดความ 
สามารถของ ทสภ. ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของปริมาณจราจรทางอากาศ  สามารถรองรับผูโ้ดยสาร       
ไดถึ้ง 60  ลา้นคนต่อปี  ตลอดจนมีความสะดวก ปลอดภยั และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 2. เห็นชอบหลกัการให ้ ทอท. เปิดใหบ้ริการ ทดม. กบัสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost 
Carriers : LCCs) และเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลกัการของความ                
สมคัรใจ เพื่อใหก้ารใช ้ ทดม. เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรเทาปัญหาความแออดัของปริมาณการจราจร                  
ท่ี ทสภ.  

3. มอบหมายให ้ คค. ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบขนส่งมวลชนทางรางเช่ือมโยง ทสภ. 
และ ทดม. เพื่อใหก้ารเดินทางเช่ือมต่อท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง เป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นการใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
 มติคณะกรรมการ ทอท. คร้ังที ่16/2551  

   ทอท. ไดน้าํเสนอโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2  เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา            
ในคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2551 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2551 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
    1. เห็นชอบแนวทางในการดาํเนินงานโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ  
2552 – 2557) ตามแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. โดยมีสมมติฐานใหส้ายการบิน LCCs  ทั้งภายในประเทศ          
และระหวา่งประเทศใช ้ทดม. ไดต้ามความสมคัรใจ วงเงินลงทุนรวม 77,885.777 ลา้นบาท (รวมสาํรอง
ราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบ้ียระหว่างการก่อสร้าง 
จาํนวน 4,146.000 ลา้นบาท) ประกอบดว้ย 6 กลุ่มงาน ดงัน้ี 
     1.1  การชดเชยผลกระทบดา้นเสียง  
     1.2  กลุ่มงาน Airfield Pavement 
     1.3  กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง หลงัท่ี 1 
     1.4  กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
     1.5  กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 
     1.6  งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
    2. ให ้ทอท. เสนอแนวทางโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ให ้คค. เพื่อพิจารณา
เสนอ ครม. ใหค้วามเห็นชอบแนวทางในการดาํเนินโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 1 ตามขอ้ 1 
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    3. ให้ ทอท. ปฏิบติัตามขั้นตอนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์                
พ.ศ.2547 รวมทั้งขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดรั้บความเห็นชอบโครงการ ฯ จาก ครม. แลว้ 
รวมทั้งเร่งการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหเ้รียบร้อยโดยเร็ว 
    อน่ึง คณะกรรมการ ฯ มีขอ้สงัเกตเพิ่มเติมวา่ ทอท. ควรตอ้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ   ซ่ึงเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะท่ี 1  ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว  และให ้             
ฝ่ายบริหารรวบรวมปัญหาและขอ้ขดัขอ้งต่างๆ จากการดาํเนินโครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะท่ี 1 เพื่อใช้
เป็นแนวทางดาํเนินงานโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยต่อไป  
 
 4.4 การเสนอขออนุมัติโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที ่2 (ปีงบประมาณ 2552-2557)   

 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551  ทอท. มีหนงัสือท่ี ทอท. 6640/2551 เสนอเร่ืองขออนุมติั
โครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจาํปี 2552 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3)             
ถึงกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณานาํเสนอคณะรัฐมนตรี 

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2551   คค. มีหนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี คค 0805.4/9272  เสนอ
เร่ืองโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจาํปี 2552 เพิ่มเติม  
คร้ังท่ี 3) ใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา เพือ่เสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 ในการประชุมคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ไดพ้ิจารณาโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณ
ประจาํปี 2552 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3) ของ ทอท. แลว้ มีความเห็น ดงัน้ี   (เอกสารแนบ 5 ทา้ยส่วนท่ี 1) 
    1. เห็นควรใหค้วามเห็นชอบให ้ทอท. ดาํเนินการในโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 
ในส่วนของงาน ดงัน้ี  1) งานชดเชยผลกระทบดา้นเสียง  2) งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดและ
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  3) งานอาคารผูโ้ดยสาร  4) งานระบบสาธารณูปโภค  และ 5) งานจา้ง              
ท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ  ทั้งน้ี ทอท.จะดาํเนินการก่อสร้างตามโครงการ ฯ ไดต่้อเม่ือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฯ ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
    2. สาํหรับงานก่อสร้างทางวิ่งท่ี 3 (Airfield Pavement)  เน่ืองจากยงัมีปัญหาการ
ยอมรับจากประชาชน จึงเห็นควรให ้ทอท.จดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างความยอมรับ และเร่งรัดจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหแ้ลว้เสร็จ
โดยเร็วเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก่อนแลว้จึงนาํเสนอคณะกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง 
    3. เห็นควรอนุมติังบประมาณลงทุนประจาํปี 2552 เพิม่เติม จาํนวน 124.35 ลา้นบาท 
เพื่อดาํเนินงานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ PMC (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง            
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ร้อยละ 10 และภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 7) สาํหรับงบลงทุนประจาํปี 2552 ในส่วนของงานก่อสร้างทางวิ่งท่ี 
3 จาํนวน 1,355.40 ลา้นบาท เห็นควรใหด้าํเนินการไดต่้อเม่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรีไดใ้หค้วามเห็นชอบ
ดาํเนินงานก่อสร้างได ้
    4. เพื่อใหก้ารดาํเนินโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 เป็นไปตามเป้าหมาย และ
สามารถควบคุมมิใหว้งเงินลงทุนและตน้ทุนดาํเนินการสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ควรให ้ทอท. ดาํเนินการ 
ดงัน้ี 
     4.1 เร่งดาํเนินการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการพฒันา 
ทสภ. ระยะท่ี 2 โดยเฉพาะการวางระบบ APM และอาคารเทียบเคร่ืองบินหลงัท่ี 1 เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน                 
ในรายละเอียดและแผนการดาํเนินงาน  
     4.2 เร่งแกไ้ขปัญหาการดาํเนินโครงการ ทสภ. ระยะท่ี 1 ท่ียงัคา้งอยูใ่นขณะน้ี   
โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาการทรุดตวัของทางวิ่งทางขบั โดยเร่งพิจารณารายงานผลการศึกษาสาเหตุ
ของความเสียหาย และขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขอยา่งถาวร (Investigation and Check Point Report) 
และเร่งรัดการชดเชยและการรับซ้ือส่ิงปลูกสร้างของประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทางเสียง 
     4.3 ดาํเนินการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ทั้งในดา้นปริมาณการจราจร             
ดา้นเทคนิค ดา้นปฏิบติัการ และดา้นการเงิน ท่ีมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจท่ีจะ
ชะลอตวัลง และผลกระทบจากความมัน่ใจอนัเกิดจากวิกฤตสุวรรณภูมิ รวมทั้งให้ทบทวน
สมมติฐานทางการเงินของโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2   
     4.4 จดัทาํแผนเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน และแผนการรักษาความปลอดภยั
ในทุกกรณี เพื่อใหท่้าอากาศยานสากลหลกัของประเทศเป็นท่าอากาศยานท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยั
ระดบัโลกท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับระดบัสากล และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
     4.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของ ทอท. เพื่อใหเ้กิดการยอมรับของชุมชนในระยะยาว 
    5. เห็นควรให ้ คค. เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมการใชป้ระโยชน์ ทดม. ตามมติ 
ครม. เม่ือวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์  2550  รวมทั้งศึกษาเพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัขีดความสามารถสูงสุดในการ
บริการการจดัการจราจรทางอากาศในการเปิดใชท่้าอากาศยานพร้อมกนัทั้ง 2 แห่ง เพื่อนาํมาประกอบการ
พิจารณาการแบ่งปริมาณการจราจรทางอากาศระหวา่ง ทสภ. และ ทดม. และจดัทาํแผนการใชป้ระโยชน์ 
ทดม. ท่ีชดัเจนต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2551  สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดมี้หนงัสือท่ี 
นร 0506/18528 ถึง คค. ขอส่งเร่ืองขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) 
(งบประมาณประจาํปี 2552 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินการในขั้นตอนก่อนนาํเสนอ ครม.              
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มาเพื่อโปรดพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
ตามประกาศลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2551 แลว้  โดยเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2551  คค. ไดแ้จง้ให ้ทอท.เพื่อ
พิจารณาดาํเนินการต่อไป (เอกสารแนบ 6 ทา้ยส่วนท่ี 1) 

 ทอท.ไดมี้หนงัสือท่ี ทอท. 393/2552 ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2552 ถึง คค. เพื่อยนืยนั
การเสนอขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) (งบประมาณประจาํปี 2552  
เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3)  โดยเม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2552   คค. ไดส่้งเร่ืองใหส้าํนกังานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) ดาํเนินการต่อไป  (เอกสารแนบ 7 ทา้ยส่วนท่ี 1) 

 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2552  สนข. ไดร้ายงาน คค. ดงัน้ี (เอกสารแนบ 8 ทา้ยส่วนท่ี 1) 
    -  ขอ้เทจ็จริง -  โครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ท่ี ทอท. เสนอมาน้ีไดจ้ดัทาํ
ภายใตส้มมติฐานท่ีจะบริหารสนามบินแบบใช ้2 สนามบินควบคู่กนัไป โดยท่ี ทสภ. จะใหบ้ริการแก่           
สายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบ ส่วน ทดม. จะใหบ้ริการแก่สายการบินภายในประเทศตามความ               
สมคัรใจเช่นในปัจจุบนั พร้อมทั้งจะใหบ้ริการแก่สายการบินตน้ทุนตํ่าระหวา่งประเทศเพื่อแบ่งเบาความ
แออดัดว้ย 
    -  ปัจจุบนั คค. มีนโยบายการบริหารสนามบินเป็น Single Airport โดยใช ้ทสภ. เป็น
สนามบินเชิงพาณิชย ์ ส่วน ทดม. จะใชเ้ป็นศูนยส์าํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบินหรือใช้
สาํหรับเคร่ืองเช่าเหมาลาํ  ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2552  คณะกรรมาธิการคมนาคมวฒิุสภา และคณะ 
อนุกรรมาธิการดา้นการคมนาคมทางอากาศ ไดเ้ชิญผูแ้ทน คค.  ผูแ้ทน สนข. และผูแ้ทน ทอท. เพื่อให้
ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบันโยบาย Single Airport  โดยท่ีประชุมมีขอ้สงัเกตและ
ขอ้คิดเห็นวา่ หาก คค.จะนาํนโยบาย Single Airport มาใช ้ควรจะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน
เขา้ใจความหมายของคาํวา่ Single Airport ใหต้รงกนั โดยมีการกาํหนดแผนงาน กรอบเวลาในการนาํ
นโยบาย Single Airport มาใช ้มีแผนการใชป้ระโยชน์จาก ทดม. ใหช้ดัเจน และมีการเตรียมความพร้อม
ของ ทสภ. เพื่อรองรับนโยบายดงักล่าวรวมทั้งจดัทาํแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ปิดสนามบินดว้ย 
    -  ความเห็นของ สนข.    ดว้ยขอ้แตกต่างระหวา่งนโยบายท่ีจะบริหารสนามบินแบบ 
Single Airport และสมมติฐานการจดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ของ ทอท. ท่ีจะใช ้ทสภ. และ 
ทดม.ควบคู่กนัไป โดยยา้ยการใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าทั้งหมดมาไวท่ี้ ทดม.  และเพื่อป้องกนั
ประเดน็ขอ้โตแ้ยง้ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงมติ ครม. เก่ียวกบัการใช ้ทดม. เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2550 
(ใหส้ายการบินภายในประเทศท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกบัเท่ียวบินระหวา่งประเทศใช ้ทดม. ตามความสมคัรใจ
ในระยะแรก และใหศึ้กษาความเหมาะสมในการใชป้ระโยชน์ ทดม. เพือ่ใหบ้ริการสายการบินต่างชาติ
และสายการบินตน้ทุนตํ่าสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศในระยะต่อไป)และการนาํเสนอโครงการพฒันา 
ทสภ. ระยะท่ี 2 เขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประกอบกบัมีขอ้สงัเกตจากคณะกรรมาธิการการ
คมนาคมเก่ียวกบัการทาํความเขา้ใจในความหมายของ Single Airport    สนข. จึงพิจารณาเห็นสมควรใหมี้
การจดัประชุมร่วมระหวา่งหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน 
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เพื่อหาขอ้สรุปแนวทางการดาํเนินการนโยบาย Single Airport และการดาํเนินโครงการพฒันา ทสภ.          
ระยะท่ี 2  ก่อนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปดาํเนินการต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2552  คค. จดัประชุมติดตามการดาํเนินงานดา้นการขนส่ง          
ทางอากาศ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให ้ คค. ส่งคืนเร่ือง               
ขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ให ้ ทอท.เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงและลาํดบัความสาํคญัของการก่อสร้างต่อไป  (เอกสารแนบ 9 ทา้ยส่วนท่ี 1) 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552  คค. ไดส้ัง่การทา้ยหนงัสือ สนข. ท่ี คค0805.4/671                       
ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2552  ให ้ทอท.พิจารณาทบทวนก่อนนาํเสนอ คค.เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  

 
5. แนวทางการปรับปรุงโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามมตทิีป่ระชุมตดิตามการดําเนินงาน 
       ด้านการขนส่งทางอากาศ ของกระทรวงคมนาคม เม่ือวนัที ่16 มีนาคม 2552 
  จากมติท่ีประชุมติดตามการดาํเนินงานดา้นการขนส่งทางอากาศ  ซ่ึงมี รวค. เป็นประธานท่ีประชุม 
มีมติให ้คค. ส่งคืนเร่ืองขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2  ให ้ทอท. เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ               
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและลาํดบัความสาํคญัของการก่อสร้างต่อไป นั้น 
  ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี  5/2552  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552  เร่ือง แนวทาง
การศึกษาการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2553-
2556)  ประธานกรรมการ ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ตามท่ี ทอท. ไดมี้แนวทางในการดาํเนินโครงการพฒันา 
ทสภ. ระยะท่ี 2 วงเงินลงทุนประมาณ 70,000 – 80,000 ลา้นบาทนั้น มีความเห็นวา่เน่ืองจากในขณะน้ี
สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก  ทอท. ไม่ควรลงทุนเป็นจาํนวนมาก จึงขอเสนอแนะแนวทางการพฒันา 
ทสภ. โดยการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ และก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 ซ่ึงจะใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 15 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงในเบ้ืองตน้ได้
หารือกบั คค. แลว้ เห็นชอบดว้ยกบัแนวทางดงักล่าวแลว้นั้น  โดยในการประชุมดงักล่าวคณะกรรมการ 
ทอท. มีมติรับทราบแนวทางการศึกษาการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. ตามท่ี ทอท.            
ไดน้าํเสนอ โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาความแออดัในอาคารผูโ้ดยสารหลกั และ            
เป็นการเพิ่มระดบัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารในอาคารผูโ้ดยสารมากข้ึน ประกอบดว้ย 
   1. งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 
   2. งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
    -  งานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
    -  งานจา้งท่ีปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
    -  งานก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
    -  งานก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ 
    -  งานก่อสร้างระบบถนนเช่ือมต่ออาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
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    -  งานระบบสาธารณูปโภค 
   3. งานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 
    -  งานจา้งท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 
    -  งานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 
   4.   การชดเชยผลกระทบดา้นเสียง (ทางวิ่งเสน้ท่ี 3) 
    โดยมีประมาณการวงเงินลงทุนในเบ้ืองตน้ของงานในลาํดบัท่ี 1 และ 2 เป็นเงิน 
9,133.520 บาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
ระยะเวลา  ดาํเนินการประมาณ 44 เดือน 
 
6. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ 
6.1 การให้บริการการจราจรทางอากาศ 

  เน่ืองจากสภาวการณ์ปัจจุบนัการให้บริการการจราจรทางอากาศไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก  การระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009  และการท่ีบริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไดย้า้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจาก ทดม. มาใหบ้ริการท่ี ทสภ. เพียงแห่งเดียว เม่ือวนัท่ี  
29 มีนาคม 2552  เป็นผลใหใ้นปีงบประมาณ 2552   ทสภ. มีปริมาณจราจรทางอากาศ ในรอบ 8 เดือน 
(ตุลาคม 2551 - พฤษภาคม 2552) ตามตารางท่ี 1 - 1 ดงัน้ี 
  จํานวนเทีย่วบนิรวม  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ร้อยละ 9.6  โดยจาํนวนเท่ียวบิน 
ระหวา่งประเทศลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.60 แต่เท่ียวบินภายในประเทศเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.29 
  จํานวนผู้โดยสารรวม  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ร้อยละ 16.02 โดยจาํนวนผูโ้ดยสาร 
ระหวา่งประเทศลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.66 แต่ผูโ้ดยสารภายในประเทศเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.65 
  ปริมาณสินค้าเข้าออกรวม  ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ร้อยละ 28.11 จากปริมาณสินคา้ 
ท่ีขนถ่ายระหวา่งประเทศท่ีลดลงร้อยละ 28.57 และสินคา้ท่ีขนถ่ายภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.98 
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ตารางที ่1 – 1 
การให้บริการการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานในความรับผดิชอบของ ทอท. (ต.ค.51-พ.ค.52) 
ท่าอากาศยาน ระหวา่งประเทศ ภายในประเทศ รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จํานวนเทีย่วบินขึน้ลง (เทีย่วบิน) : 

ทสภ.+ทดม. 118,657 -12.80% 62,326 -22.21% 180,983 -16.29% 

     ทสภ. 117,666 -12.60% 40,951 0.29% 158,617 -9.60% 
     ทดม. 991 -31.8% 21,375 -45.6% 22,366 -45.4% 
ทชม. 1,889 -31.28% 13,529 -15.11% 15,418 -17.49% 

ทหญ. 119 -35.68% 5,638 -23.42% 5,757 -23.72% 

ทภก. 11,659 -8.14% 13,087 -24.09% 24,746 -17.33% 

ทชร. 23 109.09% 3,427 -33.47% 3,450 -33.17% 

รวม 6 แห่ง 132,347 -12.80% 98,007 -22.1% 230,354 -17.00% 

จํานวนผู้โดยสาร (คน) : 

ทสภ.+ทดม. 18,189,231 23.65% 7,661,989 -17.41% 26,397,220 -20.26% 

     ทสภ. 18,171,928 -23.66% 5,426,842 9.65% 24,144,770 -16.02% 
     ทดม. 17,303 -22.20% 2,235,147 -48.36% 2,252,450 -48.23 
ทชม. 172,712 -33.69% 1,752,580 -16.98% 1,952,292 -18.82% 

ทหญ. 13,076 -33.63% 809,665 -7.84% 822,741 -8.40% 

ทภก. 1,644,152 -10.62% 2,163,434 -16.07% 3,807,586 -13.80% 

ทชร. 226 6.1% 424,060 -28.35% 424,286 28.34% 

รวม 6 แห่ง 20,565,397 -20.74% 12,811,728 -17.50% 33,377,125 -19.53% 

ปริมาณสินค้าเข้าออก (ตนั) : 

ทสภ.+ทดม. 612,409 -28.58% 30,990 -15.74% 643,399 -28.05% 

     ทสภ. 612,312 -28.57% 16,715 -5.98% 629,027 -28.11% 
     ทดม. 97 -69.3% 14,275 -24.88% 14,372 -25.6% 
ทชม. 331 1.22% 11,192 -24.72% 11,523 -21.17% 

ทหญ. 8 0.00% 7,130 4.56% 7,138 4.56% 

ทภก. 4,933 -3.35% 8,416 -17.16% 13,349 -12.54% 

ทชร. 0 0.00% 1,512 -17.60% 1,512 -17.60% 

รวม 6 แห่ง 617,681 -28.42% 59,240 -15.44% 676,921 -27.45% 
ทีม่า : ส่วนข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
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 6.2 สมมติฐานการพยากรณ์ จํานวนผู้โดยสารของกรุงเทพมหานคร 
 ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํการพยากรณ์ปริมาณการ 

จราจรทางอากาศของกรุงเทพมหานครไวจ้นถึงปี พ.ศ.2572  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผล 
ถึงแนวโนม้การขยายตวัของปริมาณการจราจรทางอากาศ และ สถิติขอ้มูลการจราจรทางอากาศในอดีต               
จนถึงปี พ.ศ.2551 เป็นฐานในการพยากรณ์ภายใตส้มมติฐานท่ีจะเปิดใหบ้ริการ 2 สนามบินควบคู่กนัไป                  
โดยท่ี ทดม. เปิดให้บริการแก่สายการบินภายในประเทศบางส่วน (สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก)                 
ส่วน ทสภ. เปิดใหบ้ริการแก่สายการบินภายในประเทศ และ สายการบินระหวา่งประเทศท่ีใหบ้ริการ                 
แบบประจาํทั้งหมด    

 สาํหรับผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศประเภทต่างๆ โดยสรุปการคาดการณ์           
จาํนวนผูโ้ดยสารและจาํนวนเท่ียวบินในช่วง 21 ปีขา้งหนา้ของกรุงเทพมหานคร จะเป็นไปตามตารางท่ี                  
1 – 2 และ ตารางท่ี 1 – 3   
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ตารางที ่1 - 2 
การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสารของกรุงเทพมหานคร  

                                                                                                                                                                                      (หน่วย : พนัคน) 

 
ท่ีมา     :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

            * 2551 : ขอ้มูลจริง 
    2552 : เป็นขอ้มูลจริงตั้งแต่ ม.ค.51-ก.ย.52 สาํหรับ ต.ค.52-ธ.ค.52 เป็นการประมาณการ 
    2553-2572 : เป็นขอ้มูลคาดการณ์ 

 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 31,633 12,014 43,646  
2552 30,022 12,399 42,421 -2.8% 
2553 32,875 12,715 45,590 7.5% 
2554 35,769 13,611 49,380 8.3% 
2555 38,663 14,482 53,145 7.6% 
2556 41,652 15,260 56,912 7.1% 
2557 44,392 16,044 60,436 6.2% 
2558 47,180 16,865 64,045 6.0% 
2559 49,967 17,679 67,646 5.6% 
2560 52,714 18,519 71,233 5.3% 
2561 55,373 19,363 74,736 4.9% 
2562 58,067 20,225 78,292 4.8% 
2563 60,876 21,110 81,986 4.7% 
2564 63,623 22,016 85,639 4.5% 
2565 66,464 22,883 89,347 4.3% 
2566 69,369 23,721 93,090 4.2% 
2567 72,316 24,527 96,843 4.0% 
2568 75,305 25,303 100,608 3.9% 
2569 78,265 26,024 104,289 3.7% 
2570 81,209 26,708 107,917 3.5% 
2571 83,967 27,342 111,309 3.1% 
2572 86,621 27,921 114,542 2.9% 
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ตารางที ่1 - 3 
การพยากรณ์จํานวนเทีย่วบินของกรุงเทพมหานคร 

                                                                                                                                                                                    (หน่วย : เท่ียวบิน) 

 
ท่ีมา     :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

            * 2551 : ขอ้มูลจริง 
    2552 : เป็นขอ้มูลจริงตั้งแต่ ม.ค.51-ก.ย.52 สาํหรับ ต.ค.52-ธ.ค.52 เป็นการประมาณการ 
    2553-2572 : เป็นขอ้มูลคาดการณ์ 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 191,084 103,568 294,652  
2552 183,299 101,189 284,488 -3.4% 

2553 195,682 104,976 300,658 5.7% 

2554 210,895 112,371 323,266 7.5% 

2555 225,592 119,616 345,208 6.8% 

2556 240,642 126,003 366,645 6.2% 

2557 253,953 132,427 386,380 5.4% 

2558 267,389 139,119 406,508 5.2% 

2559 280,647 145,801 426,448 4.9% 

2560 293,533 152,557 446,090 4.6% 

2561 305,854 159,338 465,192 4.3% 

2562 318,265 166,125 484,390 4.1% 

2563 331,126 173,008 504,134 4.1% 

2564 343,489 179,969 523,458 3.8% 

2565 356,221 186,580 542,801 3.7% 

2566 369,048 192,874 561,922 3.5% 

2567 381,997 198,843 580,840 3.4% 

2568 395,071 204,540 599,611 3.2% 

2569 407,788 209,724 617,512 3.0% 

2570 420,368 214,598 634,966 2.8% 

2571 431,830 218,934 650,764 2.5% 

2572 442,704 222,725 665,429 2.3% 
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7. การย้ายฐานเทีย่วบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) จากท่าอากาศยาน  
 ดอนเมือง กลบัไปให้บริการทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2552  ในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ                 
คร้ังท่ี 7/2552  เร่ือง การยา้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (บกท.) 
จาก ทดม. กลบัไปใหบ้ริการท่ี ทสภ. โดยท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ มีมติดงัน้ี  (เอกสาร
แนบ 10 ทา้ยส่วนท่ี 1) 
    1. รับทราบการปรับเท่ียวบินภายในประเทศกลบัมาใหบ้ริการท่ี ทสภ. ซ่ึงเป็นการ
ตดัสินใจเชิงธุรกิจของ บกท.  
    2. มอบหมายให ้คค. จดัทาํขอ้มูลวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาการจดัการจราจรทางอากาศ 
ปัญหาการบริหารจดัการของสายการบิน  และโอกาสในการสร้างเครือข่ายเสน้ทางบิน รวมทั้งเปรียบเทียบ
การกาํหนดนโยบายให ้ทสภ. เป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคทั้งในดา้นความคุม้ค่า ทิศทางการพฒันา
อุตสาหกรรมการบิน ขอ้ดี ขอ้เสีย รวมทั้งการขยายขีดความสามารถของ ทสภ.ในระยะต่อไป  

 เม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2552   บกท. ไดท้าํการยา้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจาก           
ทดม. กลบัไปใหบ้ริการท่ี ทสภ.     
 
8. การศึกษาแนวทางการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการก่อสร้างกลุ่มอาคารผู้โดยสาร 
       ภายในประเทศ 
  ตามท่ี คค. มีนโยบายการบริหารสนามบินเป็น Single Airport โดยใช ้ทสภ. เป็นสนามบิน               
เชิงพาณิชยส่์วน ทดม. จะใชเ้ป็นศูนยส์าํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบินหรือใชส้าํหรับ
เคร่ืองเช่าเหมาลาํ ประกอบกบัมติท่ีประชุมติดตามการดาํเนินงานดา้นการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงมี รวค.
เป็นประธาน ไดมี้มติใหส่้งเร่ืองโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 ให ้ทอท. เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและลาํดบัความสาํคญัของการก่อสร้าง ประกอบกบัในคราวประชุม
คณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี  5/2552  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2552  คณะกรรมการ ทอท. มีมติรับทราบ
แนวทางการศึกษาการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. ในเบ้ืองตน้แลว้นั้น 
  ทอท.ไดด้าํเนินการปรับปรุงโครงการฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและลาํดบัความสาํคญั 
ของการก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจส่งผลถึงแนวโนม้การขยายตวัของปริมาณการ 
จราจรทางอากาศและใชส้ถิติขอ้มูลการจราจรทางอากาศในอดีตจนถึงปี พ.ศ.2551 เป็นฐานในการพยากรณ์ 
ภายใตส้มมติฐานท่ีจะเปิดให้บริการ 2 สนามบินควบคู่กนัไป  โดยท่ี ทดม. เปิดใหบ้ริการแก่สายการบิน 
ภายในประเทศแบบ point to point บางส่วน (สายการบินนกแอร์ และ วนัทูโก) และเท่ียวบินแบบไม่
ประจาํ (Non Schedule Flight) ส่วน ทสภ. เปิดใหบ้ริการแก่สายการบินภายในประเทศและสายการบิน
ระหวา่งประเทศท่ีใหบ้ริการแบบประจาํ (Schedule Flight) ทั้งหมด    
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 8.1 การย้ายฐานเทีย่วบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) จากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง กลบัไปให้บริการทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  ตามท่ีบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (บกท.) ไดท้าํการยา้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจาก            
ทดม. กลบัไปใหบ้ริการท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2552  ซ่ึงเป็น การตดัสินใจเชิง
ธุรกิจของ บกท.  (โดยท่ีสายการบิน Nok Air และ One-Two-Go ยงัคงใหบ้ริการท่ี ทดม.)  การยา้ยฐาน
เท่ียวบินภายในประเทศของ บกท. ดงักล่าว ส่งผลต่อปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทสภ. และ ทดม. 
ดงัน้ี 
   8.1.1 อตัราการเติบโตปริมาณจราจรทางอากาศในภาพรวม 
    ตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2550  ถึงเดือนมีนาคม 2552  ทดม. ใหบ้ริการ 3 สายการบิน
ภายในประเทศ ไดแ้ก่ Thai Airways International,  Nok Air  และ One-Two-Go จากนั้นเม่ือวนัท่ี                 
29 มีนาคม 2552 เป็นตน้มา สายการบินไทยไดย้า้ยการใหบ้ริการเท่ียวบินภายในประเทศกลบัไปใหบ้ริการ 
ณ ทสภ.  โดยมีปริมาณการจราจรทางอากาศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 – 4 

ตารางที ่1 - 4 
ปริมาณจราจรทางอากาศภายในประเทศช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค.52  ของกรุงเทพมหานคร 

 เท่ียวบินในประเทศ ผูโ้ดยสารในประเทศ 
ทสภ. ทดม. รวม 2 ท่า % ทสภ. ทดม. รวม 2 ท่า % 

ม.ค.52   5,279  3,387  8,666 -18.2% 729,510 369,415 1,098,925 -12.6% 
ก.พ.52 4,697    2,756  7,453 -24.2% 652,868 323,307 976,175 -19.0% 
มี.ค.52 5,308  3,145  8,453 -19.8% 734,130 355,240 1,089,370 -13.5% 
เม.ย.52* 6,615  1,811  8,426 -14.1% 884,413 147,893 1,032,306 -10.2% 
พ.ค.52 6,239  1,822  8,061 -17.1% 799,683 133,888 933,571 -7.7% 
รวม 5 เดือน 28,138 12,921 41,059 -18.7% 3,800,604 1,329,743 5,130,347 -12.8% 

ท่ีมา : ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 
*  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2552  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดย้า้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศไปใหบ้ริการ 
    ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

    8.1.2 อตัราส่วนการแบ่งปริมาณจราจรทางอากาศระหวา่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ                          
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
     ปัจจุบนัหลงัจากท่ี บกท. ไดย้า้ยเท่ียวบินภายในประเทศจาก ทดม. ไปใหบ้ริการ              
ณ ทสภ. ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2552 เป็นตน้มา  พบวา่อตัราส่วนปริมาณจราจรทางอากาศของ ทสภ. 
ต่อ ทดม. มีอตัราส่วน Market Share เป็น 93:7   จากเดิมท่ี บกท.ยงัใหบ้ริการเท่ียวบินภายในประเทศ            
ณ ทดม.  มีอตัราส่วน Market Share เป็น 85:15  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1 – 5 และ 1– 6 
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ตารางที ่1 - 5 

ปริมาณจราจรทางอากาศของเดือนพฤษภาคม 2552 
 (บกท.ย้ายฐานเทีย่วบินภายในประเทศจาก ทดม. ไปให้บริการที ่ทสภ.แล้ว) 

 ระหว่างประเทศ ในประเทศ รวม 
จาํนวน Market Share% จาํนวน Market Share% จาํนวน Market Share% 

เทีย่วบินขึน้ลง 
  -ทสภ. 15,018 99% 6,239 77% 24,257 93% 
  -ทดม. 102 1% 1,822 23% 1,924 7% 

จํานวนผู้โดยสาร 
  -ทสภ. 2,117,383 99% 799,683 86% 2,917,066 96% 
  -ทดม. 1,152 1% 133,888 14% 135,040 4% 
ท่ีมา : ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

ตารางที ่1 - 6 
ปริมาณจราจรทางอากาศของเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 

(ก่อนที ่บกท.จะย้ายฐานเทีย่วบินภายในประเทศจาก ทดม. ไปให้บริการที ่ทสภ.) 
 ระหว่างประเทศ ในประเทศ รวม 

จาํนวน Market Share% จาํนวน Market Share% จาํนวน Market Share% 
เทีย่วบินขึน้ลง 
  -ทสภ. 13,973 99% 4,697 63% 18,670 87% 
  -ทดม. 113 1% 2,756 37% 2,869 13% 

จํานวนผู้โดยสาร 
  -ทสภ. 2,384,229 99% 692,868 67% 3,037,097 90% 
  -ทดม. 589 1% 323,307 33% 323,626 10% 
ท่ีมา : ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

 
  8.1.3 สมมติฐานการพยากรณ์จาํนวนผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. ไดจ้ดัทาํการพยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทสภ.                 
ไวจ้นถึงปี พ.ศ.2572  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลถึงแนวโนม้การขยายตวัของปริมาณ
การจราจรทางอากาศ  และใชส้ถิติขอ้มูลการจราจรทางอากาศในอดีต จนถึงปี พ.ศ.2551 เป็นฐานในการ
พยากรณ์ภายใตส้มมติฐานท่ีจะเปิดใหบ้ริการ 2 สนามบินควบคู่กนัไป โดยท่ี ทดม. เปิดใหบ้ริการแก่                          
สายการบินภายในประเทศบางส่วน (สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก) ส่วน ทสภ. เปิดใหบ้ริการแก่                  
สายการบินภายในประเทศและสายการบินระหวา่งประเทศท่ีใหบ้ริการแบบประจาํทั้งหมด    
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  สาํหรับผลการคาดหมายปริมาณการจราจรทางอากาศประเภทต่างๆโดยสรุปการคาดการณ์
จาํนวนผูโ้ดยสารและจาํนวนเท่ียวบินในช่วง 21 ปีขา้งหนา้ ของ ทสภ. จะเป็นไปตามตารางท่ี 1 – 7 และ 
ตารางท่ี 1 – 8  ส่วนการคาดการณ์จาํนวนการขนถ่ายปริมาณสินคา้ทางอากาศจะเป็นไปตามตารางท่ี 1 – 9 

ตารางที ่1 - 7 
การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

                                                                                                                                                                                              (หน่วย : พนัคน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 31,608 6,996** 38,603 -6.3% 
2552 30,000 10,099 40,099 3.9% 
2553 32,850 10,890 43,740 9.1% 
2554 35,741 11,563 47,304 8.1% 
2555 38,633 12,190 50,823 7.4% 
2556 41,619 12,735 54,354 6.9% 
2557 44,355 13,270 57,625 6.0% 
2558 47,140 13,824 60,964 5.8% 
2559 49,923 14,345 64,268 5.4% 
2560 52,665 14,891 67,556 5.1% 
2561 55,319 15,421 70,740 4.7% 
2562 58,008 15,970 73,978 4.6% 
2563 60,811 16,533 77,344 4.6% 
2564 63,552 17,109 80,661 4.3% 
2565 66,386 17,639 84,025 4.2% 
2566 69,283 18,141 87,424 4.0% 
2567 72,221 18,611 90,832 3.9% 
2568 75,201 19,043 94,244 3.8% 
2569 78,150 19,428 97,578 3.5% 
2570 81,083 19,767 100,850 3.4% 
2571 83,828 20,083 103,911 3.0% 
2572 86,468 20,368 106,836 2.8% 

ท่ีมา     :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 
            * 2551 : ขอ้มูลจริง 
    2552 : เป็นขอ้มูลจริงตั้งแต่ ม.ค.51-ก.ย.52 สาํหรับ ต.ค.52-ธ.ค.52 เป็นการประมาณการ 
    2553-2572 : เป็นขอ้มูลคาดการณ์ 

           ** สายการบินไทย  สายการบินนกแอร์  และวนัทูโก  ปฏิบัตกิาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
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ตารางที ่1 - 8 
การพยากรณ์จํานวนเทีย่วบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                                                                                          (หน่วย : เท่ียวบิน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 188,706 57,013** 245,719 -6.1% 
2552 181,825 72,794 254,619 3.6% 
2553 194,013 78,280 272,293 6.9% 
2554 209,065 82,988 292,053 7.3% 
2555 223,585 87,352 310,937 6.5% 
2556 238,442 91,116 329,558 6.0% 
2557 251,541 94,796 346,337 5.1% 
2558 264,744 98,601 363,345 4.9% 
2559 277,748 102,158 379,906 4.6% 
2560 290,354 105,883 396,237 4.3% 
2561 302,368 109,482 411,850 3.9% 
2562 314,443 113,206 427,649 3.8% 
2563 326,936 117,016 443,952 3.8% 
2564 338,894 120,907 459,801 3.6% 
2565 351,183 124,462 475,645 3.4% 
2566 363,524 127,808 491,332 3.3% 
2567 375,940 130,919 506,859 3.2% 
2568 388,429 133,753 522,182 3.0% 
2569 400,505 136,250 536,755 2.8% 
2570 412,382 138,416 550,798 2.6% 
2571 423,073 140,415 563,488 2.3% 
2572 433,102 142,192 575,294 2.1% 

ท่ีมา     :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 
            * 2551 : ขอ้มูลจริง 
    2552 : เป็นขอ้มูลจริงตั้งแต่ ม.ค.51-ก.ย.52 สาํหรับ ต.ค.52-ธ.ค.52 เป็นการประมาณการ 
    2553-2572 : เป็นขอ้มูลคาดการณ์ 

           ** สายการบินไทย สายการบินนกแอร์  และวนัทูโก  ปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
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 ตารางที ่1 – 9   
การพยากรณ์จํานวนปริมาณการขนถ่ายสินค้าทางอากาศของ ทสภ. 

 

ปี พ.ศ. ปริมาณสินค้า (ตัน) 

2552 1,112,724 
2553 1,275,015 
2554 1,409,119 
2555 1,533,320 
2556 1,618,946 
2557 1,708,136 
2558 1,799,428 
2559 1,893,400 
2560 1,989,400 
2561 2,089,018 
2562 2,189,265 
2563 2,292,379 
2564 2,400,510 
2565 2,506,274 
2566 2,611,315 
2567 2,716,380 

 
 8.2 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
  ตามท่ีคณะกรรมการ ทอท. ไดรั้บทราบแนวทางการศึกษาการก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายใน 
ประเทศ ทสภ. เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 5/2552 เม่ือ 26 มีนาคม 2552  ประกอบกบั          
เม่ือ ทอท. พิจารณาสถิติอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผูโ้ดยสาร และการท่ีบริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน)  ยา้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจาก ทดม. มาใหบ้ริการท่ี ทสภ. เพียงแห่งเดียว เม่ือวนัท่ี  
29 มีนาคม 2552 นั้น   คาดวา่ ทสภ.จะมีผูโ้ดยสารรวมในปี พ.ศ.2553 จาํนวน 43.51 ลา้นคน (ผูโ้ดยสาร                
ระหวา่งประเทศ 34.13 ลา้นคน และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 9.38  ลา้นคน)  ซ่ึงจะเตม็ขีดความสามารถ   
ในการรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ และทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมเกิดความคบัคัง่ในปี พ.ศ.2553 
เป็นตน้ไป  ประกอบกบัโครงการพฒันา ทสภ.ระยะต่อไปใชร้ะยะเวลาประมาณ 7 ปี  ดงันั้น เพื่อเป็นการ
บรรเทาความแออดัของอาคารผูโ้ดยสารหลกั และ เพิ่มขีดความสามารถรวมของ ทสภ.   ทอท. จึงไดจ้ดัทาํ
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โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. ข้ึน เพือ่บรรเทาความแออดัในการใหบ้ริการ
ของอาคารผูโ้ดยสารหลกัโดยการแยกผูโ้ดยสารภายในประเทศออกมาจากอาคารผูโ้ดยสารหลกัและการก่อสร้าง
อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศพร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถรวมของ ทสภ. จาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 65 ลา้นคนต่อปี  โดยทาํการก่อสร้างอาคาร
ผูโ้ดยสารภายในประเทศ ซ่ึงมีขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารได ้20 ลา้นคนต่อปี และดาํเนินการ
ปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสารหลกัใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศได ้45 ลา้นคนต่อปี 

 มติคณะกรรมการ ทอท. คร้ังที ่12/2552   
   ทอท.ไดน้าํเสนอโครงการออกแบบและก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2556) ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552  ซ่ึงมีมติ ดงัน้ี 
    1. เห็นชอบเป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2556) วงเงินรวม 9,133.520 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 
10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ประกอบดว้ย 2  กลุ่มงาน  ดงัน้ี 
     1.1 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ   ประกอบดว้ย 
      1.1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
      1.1.2 งานออกแบบและก่อสร้างระบบถนนเช่ือมต่อ 
      1.1.3 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารท่ีจอดรถ 
      1.1.4 งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
     1.2 งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจัดการโครงการ  (PMC)  
    2. เห็นชอบงบประมาณลงทุนท่ีจดัทาํเป็นโครงการประจาํปี 2553 เป็นเงิน 33.572 
ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สาํหรับงบประมาณ
ลงทุนท่ีจดัทาํเป็นโครงการ ประจาํปีงบประมาณ 2554-2556 ให ้ทอท.ตั้งงบประมาณรองรับต่อไป 
    3. ใหฝ่้ายบริหาร ทอท. เสนอโครงการ ฯ ตามขอ้ 1 ต่อ สศช. และ ครม. โดยแยก
เร่ืองการก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 ออกจากโครงการ ฯ เน่ืองจากยงัติดปัญหาในเร่ืองการพิจารณาผลกระทบ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อให ้ทอท. สามารถก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองท่ี ทสภ. ซ่ึงอยูใ่นโครงการ
พฒันา ทสภ. ไดก่้อน เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีมีความคบัคัง่เพิ่มข้ึน 
    4. อน่ึง คณะกรรมการ ทอท.มีความเห็นเพิ่มเติมวา่ เน่ืองจากขณะน้ีแนวความคิด
เก่ียวกบัการพฒันา ทสภ. และ ทดม. ยงัไม่มีความชดัเจนวา่ควรจะเป็น Single Airport หรือ Dual Airport 
ประกอบกบั ทอท.ไดเ้คยวา่จา้ง ICAO เพือ่ศึกษาทบทวนแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. และ ทดม. ภายใต้
แนวคิด Dual Airport ไวแ้ลว้ จึงขอให ้ทอท.พิจารณาวา่จา้ง ICAO ศึกษา ฯ ภายใตแ้นวคิด Single Airport 
เพิ่มเติม เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลประกอบการพจิารณาช้ีแจงต่อส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552   ทอท. เขา้หารือ สศช.  เร่ืองแนวทางการนาํเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2553-2559) วงเงินลงทุน 73,739.777 ลา้นบาท (รวมสาํรอง ราคาและ
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ปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายระหวา่งการก่อสร้าง) ผลการ
หารือสรุปไดว้า่ให ้ทอท. เสนอโครงการลงทุนในภาพรวมโดยไม่ตอ้งแยกงานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 และ   
การชดเชยผลกระทบดา้นเสียงฯ ออกจากโครงการฯ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของการลงทุน โดยในการพิจารณา
ใหค้วามเห็นประกอบการนาํเสนอโครงการฯ ต่อ ครม. นั้น สศช. จะใหค้วามเห็นชอบในแนวทางเดียวกบัท่ี
เคยเสนอ ครม. เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551  กล่าวคือ ใหค้วามเห็นชอบใหด้าํเนินการในโครงการ พฒันา ทสภ. 
ในส่วนของกลุ่มงานอาคารอนัไดแ้ก่  (1) งานชดเชยผลกระทบดา้นเสียง  (2) งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน
ประชิดและอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  (3) งานอาคารผูโ้ดยสาร (4) งานระบบสาธารณูปโภค และ               
(5) งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ ทั้งน้ี จะดาํเนินการก่อสร้างตามโครงการฯ ไดต่้อเม่ือรายงาน           
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฯ ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

 สาํหรับงานก่อสร้างทางวิ่งท่ี 3 (Airfield Pavement) ให ้ทอท. จดัทาํรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก่อน 
แลว้จึงนาํเสนอคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบอีกคร้ังหน่ึง 
 
9. การทบทวนโครงการพฒันา ทสภ. ระยะที ่2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) โดยจัดทาํเป็น 
       โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2553-2559) 
  จากมติท่ีประชุมติดตามการดาํเนินงานดา้นการขนส่งทางอากาศ  ซ่ึงมี รวค. เป็นประธานท่ีประชุม 
มีมติให ้คค. ส่งคืนเร่ืองขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2  ให ้ทอท. เพื่อปรับปรุงโครงการ ฯ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและลาํดบัความสาํคญัของการก่อสร้างต่อไป นั้น 
  เน่ืองจากโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 ประกอบดว้ยงานก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และชุมชน  โดย สศช.มีความเห็นวา่ ทอท.จะดาํเนินการก่อสร้างตามโครงการ ฯ ไดต่้อเม่ือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้ จึงทาํให้
โครงการล่าชา้กวา่แผนท่ีกาํหนดไว ้ และปัจจุบนั คค. มีนโยบายการบริหารสนามบินเป็น Single Airport 
โดยใช ้ทสภ. เป็นสนามบินเชิงพาณิชย ์ ส่วน ทดม.จะใชเ้ป็นศูนยส์าํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
การบินหรือใชส้าํหรับเคร่ืองเช่าเหมาลาํ  ประกอบกบั บกท. ไดย้า้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจาก ทดม. 
มาใหบ้ริการท่ี ทสภ. เพียงแห่งเดียว เม่ือวนัท่ี  29 มีนาคม 2552 เป็นตน้มา   ทอท.จึงไดพ้ิจารณาแนวทาง 
การพฒันา ทสภ. ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  ทั้งในส่วนของสมมติฐานและขอ้มูลการจราจร 
ทางอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก ดงันั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความแออดั
ในระหวา่งท่ีโครงการพฒันา ทสภ. ระยะต่อไป  ซ่ึงใชร้ะยะเวลาดาํเนินการประมาณ 7 ปี  ทอท. ไดจ้ดัทาํ
โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ.(ปีงบประมาณ 2553-2556)  เพื่อบรรเทา
ความแออดัของอาคารผูโ้ดยสารหลกั และเพิ่มขีดความสามารถรวมของ ทสภ. จาก 45 ลา้นคนต่อปี       



 

 

1-35

เป็น 65 ลา้นคนต่อปี โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการนาํเสนอ คค. และ สศช. พิจารณาใหค้วามเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  อยา่งไรกต็าม การดาํเนินโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ.
(ปีงบประมาณ 2553-2556)  สามารถบรรเทาความคบัคัง่ในการใหบ้ริการผูโ้ดยสารของ ทสภ.ไดเ้พยีง        
ชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น  เน่ืองจากคาดวา่ในปี พ.ศ.2557  ทสภ. จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ         
ถึง 46.24 ลา้นคน  ซ่ึงจะเตม็ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศของอาคาร
ผูโ้ดยสารหลกั และทาํให ้ทสภ. เร่ิมเกิดความคบัคัง่ในปี พ.ศ.2557 เป็นตน้ไปนั้น 
  ทอท. ไดด้าํเนินการทบทวนโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557)                 
ท่ี ทอท.ไดเ้สนอขออนุมติัโครงการ ฯ ต่อ คค. และ สศช. แลว้เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 นั้น โดยการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบาย  สภาพปัจจุบนั และแนวโนม้ปริมาณการจราจรทางอากาศ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดย ทอท.ไดจ้ดัทาํเป็นโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2553-2559) เพือ่เพิ่ม
ขีดความสามารถ ทสภ.ใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้80 ลา้นคนต่อปี  (ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 60 
ลา้นคนต่อปี และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 20 ลา้นคนต่อปี) ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับผูโ้ดยสารและปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดถึ้งปี พ.ศ.2562  โดยมีระยะเวลาดาํเนินการ 7 ปี วงเงิน 73,739.777 ลา้นบาท 
(รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวมดอกเบ้ียระหวา่ง
ก่อสร้าง) ประกอบดว้ย 
   1. การชดเชยผลกระทบดา้นเสียงจากการดาํเนินการพฒันา ทสภ. 
   2. งานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3   
   3. กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
    3.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
    3.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
    3.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่ง
ผูโ้ดยสาร (APM)  
   4. กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
    4.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก 
    4.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศ
ตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) 
   5. งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
   6. งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
  โดยสามารถแสดงลาํดบัการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถจาก 45 
ลา้นคนต่อปี เป็น 80 ลา้นคนต่อปี ไดต้ามรูปภาพท่ี 1-1 
 



 

 

1-36

รูปภาพที ่1-1 ผงัแสดงโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 
  โดยในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 14/2552 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2552 ท่ีประชุมมี
มติ ดงัน้ี 
   1)  เห็นชอบโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2553-2559) วงเงินลงทุนรวม 
76,504.577 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 
และดอกเบ้ียระหวา่งการก่อสร้าง จาํนวน 2,764.800 ลา้นบาท) 
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   2)  เห็นชอบงบประมาณลงทุนท่ีจดัทาํเป็นโครงการประจาํปี 2553 เพิม่เติม จาํนวน 
31.045 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7) 
   3)  เห็นชอบให ้ทอท. ตั้งงบประมาณลงทุนท่ีจดัทาํเป็นโครงการประจาํปี 2554-2559 
รองรับต่อไป 
  โดย ทอท.ไดมี้หนงัสือท่ี 10109/2552 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552  เสนอโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2559) (งบประมาณประจาํปี 2553 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 5) ถึง คค. และ สศช. เพื่อพจิารณา
ใหค้วามเห็นประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
10. การทบทวนโครงการพฒันา ทสภ.  (ปีงบประมาณ 2553-2559) โดยจัดทาํเป็น 
       โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) 

เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2553  สศช. ไดมี้หนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี นร 1115/ว 0551 ถึง คค. เพื่อส่งสาํเนา
หนงัสือท่ี สศช.ไดจ้ดัส่งใหส้าํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ คค. เพื่อแจง้ความเห็นของคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ในคราวพิจารณาโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-
2557) งบประมาณประจาํปี 2552 เพิ่มเติม (คร้ังท่ี 3) ของ ทอท. เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551 ทั้งน้ีเพื่อใหท้ราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ดงักล่าวอีกคร้ังหน่ึง (เอกสารแนบ 11 ทา้ยส่วนท่ี 1) 
  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 
คณะกรรมการ ทอท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบให ้ทอท. ปรับแผนงานในโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 
2553-2559) โดยตดังานก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ งานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 งานชดเชย
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทางวิ่งเสน้ท่ี 3 และปรับราคางานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้
สอดคลอ้งกบัเน้ืองานท่ีมีการปรับลด โดยให ้ทอท. จดัทาํรายละเอียดของโครงการ ฯ ท่ีปรับแผนเรียบร้อย
แลว้เสนอ คค.พิจารณา และรายงานใหค้ณะกรรมการ ทอท. ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
  ทอท. ไดด้าํเนินการตามมติคณะกรรมการ ทอท. โดยไดด้าํเนินการทบทวนโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2559) ท่ี ทอท.ไดเ้สนอขออนุมติัโครงการ ฯ ต่อ คค. และ สศช. เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2552 แลว้นั้น  ซ่ึงเป็นการปรับปรุงขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ทอท. โดย ทอท.ไดจ้ดัทาํเป็น
โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ทสภ.ใหส้ามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี  (ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 48 ลา้นคนต่อปี และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12  
ลา้นคนต่อปี)  โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาความแออดัในอาคารผูโ้ดยสารหลกั และ 
เป็นการเพิ่มระดบัการใหบ้ริการผูโ้ดยสารในอาคารผูโ้ดยสารมากข้ึน โดยมีระยะเวลาดาํเนินการ 6 ปี วงเงิน 
60,741.614 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่รวม
ดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้าง) ประกอบดว้ย 
   1. กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
    1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
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    1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
    1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่ง
ผูโ้ดยสาร (APM)  
   2. กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
    2.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก 
    2.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศ
ตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) 
   3. งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
   4. งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
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ส่วนที ่2 
สาระสําคญัของโครงการ 

1. หลกัการและเหตุผล 
 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ออกแบบใหมี้ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารรวมได ้          
45 ลา้นคนต่อปี   เม่ือเปิดใหบ้ริการในเดือนกนัยายน 2549 มีปริมาณผูโ้ดยสารรวม 43 ลา้นคนต่อปี และ         
เพิ่มเป็น 46 ลา้นคนต่อปีในปี 2550  ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ผูโ้ดยสาร เม่ือ 6 ก.พ.50   ครม. จึงมีมติให ้         
สายการบินภายในประเทศท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกบัเท่ียวบินระหวา่งประเทศใชท่้าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) 
ตามความสมคัรใจในระยะแรก  ซ่ึงช่วยบรรเทาความแออดัของปริมาณการจราจรทางอากาศเฉพาะเท่ียวบิน
ภายในประเทศบางส่วนเท่านั้น 
  ทอท. จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) เพื่อรองรับปริมาณ
ผูโ้ดยสารรวม 60 ลา้นคนต่อปี  ระยะเวลาดาํเนินการ 6 ปี  โดยการยา้ยปริมาณการจราจรทางอากาศของ              
สายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost Carriers: LCCs) ทั้งเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศตาม       
ความสมคัรใจมาใหบ้ริการท่ี ทดม.  
 แต่เน่ืองจากโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) ประกอบดว้ยงานก่อสร้างท่ี
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  โดย สศช. มีความเห็นวา่ ทอท.จะดาํเนินการก่อสร้างตามโครงการ ฯ 
ไดต่้อเม่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติแลว้  จึงทาํใหก้ารดาํเนินการโครงการล่าชา้กวา่แผนท่ีกาํหนดไว ้ และปัจจุบนั คค.มีนโยบาย การ
บริหารสนามบินแบบ Single Airport โดยใช ้ทสภ. เป็นสนามบินเชิงพาณิชย ์  ส่วน ทดม. เป็นศูนยส์าํหรับ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (บกท.) ไดย้า้ยเท่ียวบิน
ภายในประเทศจาก ทดม.ไปใหบ้ริการ ณ ทสภ. ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2552  เป็นตน้มา ทอท. จึงได้
พิจารณาแนวทางการพฒันา ทสภ. ให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง  ทั้งในส่วนของสมมติฐานและ
ขอ้มูลการจราจรทางอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลก  โดยคาดวา่ในปี พ.ศ. 
2554  ทสภ.จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารรวมของ ทสภ. 47.304 ลา้นคน ซ่ึงเตม็ขีดความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ดยสารของอาคารผูโ้ดยสารหลกั  และทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมเกิดความคบัคัง่ในปี พ.ศ.2554 เป็น
ตน้ไป 
     
2.  วตัถุประสงค์ 
  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 60 ลา้นคนต่อปี 
เพื่อบรรเทาความแออดัของจาํนวนผูโ้ดยสารและเท่ียวบินท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
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3.  เป้าหมาย 
  ดาํเนินโครงการพฒันา ทสภ. ใหแ้ลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2559  ประกอบดว้ย 
 3.1 อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1(Midfield Satellite) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นกิจกรรมการบินอยา่งครบถว้น มีจาํนวนประตูทางออกท่ี
เช่ือมต่อกบัหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด A-380 (Code F) ได ้8 หลุม
จอด และอากาศยานขนาด B-747 (Code E) ได ้20 หลุมจอด 
 3.2 ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 เพ่ือรองรับหลุมจอดอากาศยาน 
จาํนวน 28 หลุมจอด พร้อมก่อสร้างระบบทางขบัเพ่ือเขา้สู่ลานจอดรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมพื้นท่ีประมาณ 960,000 ตารางเมตร 
 3.3 ส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) โดยก่อสร้างอุโมงคส์าํหรับ
ส่วนต่อเช่ือมระหวา่งปลายอุโมงคด์า้นท่ีไดท้าํการก่อสร้างใน ระยะท่ี 1 มายงัอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงั
ท่ี 1 และสร้างต่อโดยลอดลานจอดอากาศยานและทางขบัดา้นทิศใตข้องอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง หลงัท่ี 1 
รวมเป็นความยาวของอุโมงคส่์วนท่ีจะสร้างต่อเติมทั้งส้ินประมาณ 700 เมตร รวมถึงติดตั้งระบบขนส่ง
ผูโ้ดยสาร (APM) เช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ และอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
 3.4 ส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารหลกัดา้นทิศตะวนัออก สาํหรับรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
พื้นท่ีขนาดกวา้ง 108 เมตร ยาว 135 เมตร พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะทาํใหมี้พื้นท่ี
เพิ่มข้ึนประมาณ 60,000 ตารางเมตร 
 3.5  อาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) โดยสร้างเป็น
อาคาร 2 ส่วน  ดา้นหนา้เป็นอาคารสาํนกังานสูง 4 ชั้น พื้นท่ีประมาณ  35,000  ตารางเมตร ส่วนดา้นหลงั
เป็นอาคารท่ีจอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ สูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 32,000 
ตารางเมตร  สามารถจอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  1,000 คนั พร้อมสร้างทางเดินรถเช่ือมต่อกบัอาคารจอด
รถยนตท่ี์อยูข่า้งเคียงและสร้างทางเดินเทา้เช่ือมต่อกบั ชานชาลา ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร 
  3.6 ระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการพฒันา ทสภ.  
 3.7 ดาํเนินการจดัจา้งกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (Project Management 
Consultant: PMC)  
 
4. ระยะเวลาดําเนินการ 
  โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2559) มีระยะเวลาดาํเนินการ
ประมาณ 6 ปี โดยมีรายละเอียดตามตารางระยะเวลาดาํเนินการ ในตารางท่ี 2-1 
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ระยะเวลา จาํนวน
(เดอืน)

1 กลุ่มงานอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1

1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1
-  จดัหาผูอ้อกแบบ มี.ค.54 - ส.ค.54 6 เดือน
-  ออกแบบ ก.ย.54 - ส.ค.55 12 เดือน
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ก.ย.55 - พ.ค.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง มิ.ย.56 - พ.ย.58 30 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.ย.58 - ก.พ.59 6 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ก.ย.55 - เม.ย.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ค.56 - มี.ค.59 35 เดือน

1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทยีบ
เคร่ืองบินรองหลงัที ่1
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ก.ค.55 - มี.ค.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง เม.ย.56 - ก.ย.58 30 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.ค.58 - ธ.ค.58 6 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ก.ค.55 - ก.พ.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง มี.ค.56 - ม.ค.59 35 เดือน

1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทศิใต้
 และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)
-  จดัหาผูอ้อกแบบ ม.ค.54 - มิ.ย.54 6 เดือน
-  ออกแบบ ก.ค.54 - มิ.ย.55 12 เดือน
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ก.ค.55 - มี.ค.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง เม.ย.56 - ก.ย.58 30 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.ค.58 - ธ.ค.58 6 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ก.ค.55 - ก.พ.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง มี.ค.56 - ม.ค.59 35 เดือน

2 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร

2.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสาร
ด้านทศิตะวนัออก
-  จดัหาผูอ้อกแบบ มี.ค.54 - ส.ค.54 6 เดือน
-  ออกแบบ ก.ย.54 - ส.ค.55 12 เดือน
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ก.ย.55 - พ.ค.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง มิ.ย.56 - พ.ย.58 30 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.ย.58 - ก.พ.59 6 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ก.ย.55 - เม.ย.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ค.56 - มี.ค.59 35 เดือน

2.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสํานักงานสายการบิน
และทีจ่อดรถด้านทศิตะวนัออก 
-  จดัหาผูอ้อกแบบ เม.ย.54 - ก.ย.54 6 เดือน
-  ออกแบบ ต.ค.54 - ก.ย.55 12 เดือน
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ต.ค.55 - มิ.ย.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง ก.ค.56 - ก.พ.58 20 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.พ.58 - เม.ย.58 3 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ต.ค.55 - พ.ค.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง มิ.ย.56 - พ.ค.58 24 เดือน

3 งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
-  จดัหาผูอ้อกแบบ ม.ค.54 - มิ.ย.54 6 เดือน
-  ออกแบบ ก.ค.54 - มิ.ย.55 12 เดือน
-  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ก.ค.55 - มี.ค.56 9 เดือน
-  งานก่อสร้าง เม.ย.56 - ก.ย.58 30 เดือน
-  ทดสอบระบบ ก.ค.58 - ธ.ค.58 6 เดือน
-  จดัหาผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ก.ค.55 - ก.พ.56 8 เดือน
-  ควบคุมงานก่อสร้าง มี.ค.56 - ม.ค.59 35 เดือน

4 งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)
- ทอท. จดัทาํ TOR จดัจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ เม.ย.53 - มิ.ย.53 3 เดือน
- ทอท. จดัหาท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ ก.ค.53 - ก.ย.53 3 เดือน
- PMCจดัทาํ TOR สาํหรับกลุ่มงานท่ี 1-3 ต.ค.53 - มี.ค.54 6 เดือน
-  บริหารจดัการโครงการ ต.ค.53 - ก.ค.59 70 เดือน

ระยะเวลาจดัหาผูอ้อกแบบ / ผูรั้บจา้งก่อสร้าง / ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง
ระยะเวลาก่อสร้าง / ควบคุมงาน
Test & Commissionning

ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59

ตารางที ่2-1
ระยะเวลาดาํเนินการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2559)

โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ)

ปี 53 ปี 54
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5. สถานทีต่ั้งโครงการ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ห่างจากกรุงเทพ ฯ             
ไปทางตะวนัออกประมาณ 30 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 20,000 ไร่  โดยมีความกวา้ง 4 กิโลเมตร                    
ยาว 8 กิโลเมตร  ขอบเขตดา้นทิศเหนือของพื้นท่ีอยูห่่างจากถนนสุขมุวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) ประมาณ              
800 เมตร  ทิศใตห่้างจากถนนบางนา-ตราด ประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกจรดคลองหนองงูเห่า              
และทิศตะวนัตกจรดคลองลาดกระบงั 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2559) ประกอบดว้ย 4 กลุ่มงาน 
โดยกาํหนดพื้นท่ีตามแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. ท่ีไดก้าํหนดไว ้มีตาํแหน่งสถานท่ีตั้งโครงการ ดงัน้ี 
 5.1  กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
   -  ประกอบดว้ยงานก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  ลานจอดประชิดอาคารเทียบ
เคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  ส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้ และงานติดตั้งระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM)                 
ซ่ึงกาํหนดพื้นท่ีของกลุ่มงานดงักล่าว บริเวณดา้นทิศใตข้องอาคารเทียบเคร่ืองบินปัจจุบนั 
  5.2 กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
   -  ประกอบดว้ย งานก่อสร้างขยายอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศดา้นทิศตะวนัออกและ
อาคารสาํนกังาน สายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก  กาํหนดพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศตะวนัออกของ
อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ส่วนอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นตะวนัออก อยูบ่ริเวณ
ทิศตะวนัออกของ อาคารท่ีจอดรถระหวา่งประเทศ 2 
  5.3   งานระบบสาธารณูปโภค 
   -  เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานและอาคาร ส่วนใหญ่กาํหนดพื้นท่ีบริเวณดา้นทิศใตข้อง                   
ท่าอากาศยาน และตามกลุ่มงานอาคารดงักล่าว 
  5.4  งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
   -  ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการโครงการในภาพรวม เพื่อใหโ้ครงการดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาํนกังานอยูบ่ริเวณทิศใตข้อง ทสภ. 
 
6. ขอบเขตของงาน 
 โครงการหลกัเพื่อการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ปีงบประมาณ 2554-2559) ภายใตแ้นวคิด 
การจราจรทางอากาศ ปัจจุบนัท่ีมีสายการบินนกแอร์และวนัทูโกมาใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง 
(ทดม.)และสายการบินทั้งหมดใหบ้ริการท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) ทอท. จะตอ้งดาํเนินการพฒันา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี 
ประกอบดว้ย 4 กลุ่มงาน ดงัน้ี 
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 1. กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
  1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
  1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
  1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่งผูโ้ดยสาร 
(APM)    
 2. กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
  2.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก 
  2.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก 
(อาคารจอดรถ 1) 
 3. งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
 4. งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 

 
  6.1 กลุ่มงานอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 
  6.1.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
   ก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Midfield Satellite) หลงัท่ี 1 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์               
ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นกิจกรรมการบินอยา่งครบถว้น รวมทั้ง
สะพานเทียบเคร่ืองบิน (PLB), ระบบช่วยนาํอากาศยานเขา้หลุมจอด (Docking Guidance), ระบบจดัการ
การใชห้ลุมจอด (Gate Assignment), ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) และระบบ
ลาํเลียงกระเป๋า (Baggage Handling) ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารหลกัและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
ทั้งน้ีมุ่งใหบ้ริการเท่ียวบินระหวา่งประเทศ โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในปี พ.ศ.2559  อาคารเทียบเคร่ืองบิน
รองมีลกัษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 216,000  ตารางเมตร มีจาํนวนประตูทางออกท่ีเช่ือมต่อ
กบัหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด A-380 (Code F) ได ้8 หลุมจอด และ
อากาศยานขนาด B-747 (Code E) ได ้ 20 หลุมจอด 
  6.1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
   ก่อสร้างลานจอดอากาศยานโดยรอบอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 เพ่ือรองรับ            
หลุมจอดอากาศยาน จาํนวน 28 หลุมจอด ซ่ึงทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารสาํหรับเท่ียวบินระหว่าง
ประเทศ โดย 8 หลุมจอดสาํหรับรองรับอากาศยานขนาด A-380 (Code F) และ 20 หลุมจอดสาํหรับรองรับ
อากาศยานขนาด B-747-400 (Code E) พร้อมก่อสร้างระบบทางขบัเพื่อเขา้สู่ลานจอดรวมทั้งส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมพื้นท่ีประมาณ 960,000 ตารางเมตร 
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  6.1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใตแ้ละระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) 
   ก่อสร้างอุโมงคส์าํหรับส่วนต่อเช่ือมระหว่างปลายอุโมงคด์า้นท่ีไดท้าํการก่อสร้างใน             
ระยะท่ี 1 มายงัอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 และสร้างต่อโดยลอดลานจอดอากาศยานและทางขบั                          
ดา้นทิศใตข้องอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง หลงัท่ี 1 รวมเป็นความยาวของอุโมงคส่์วนท่ีจะสร้างต่อเติมทั้งส้ิน
ประมาณ 700 เมตร รวมถึงติดตั้งระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) เช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
และอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่รองรับผูโ้ดยสารท่ีจะใชบ้ริการอาคาร
เทียบเคร่ืองบินรองใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 
 
 6.2 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร 
  6.2.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก 
   ก่อสร้างส่วนขยายของอาคารผูโ้ดยสารหลกั สาํหรับรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกบนพื้นท่ีขนาดกวา้ง 108 เมตร  ยาว 135 เมตร  พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก                    
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่เพิ่มขีดความ สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดร้วมทั้งส้ิน 60 ลา้นคนต่อปีซ่ึงจะทาํใหมี้พื้นท่ี
เพิ่มข้ึนประมาณ 60,000 ตารางเมตร 
  6.2.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก 
(อาคารจอดรถ 1) 
   ก่อสร้างอาคารสาํนกังานพร้อมท่ีจอดรถยนตใ์นพ้ืนท่ีซ่ึงปัจจุบนัเป็นลานจอดรถ 1             
โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน  ดา้นหนา้เป็นอาคารสาํนกังานสูง 4 ชั้น พื้นท่ีประมาณ  35,000  ตารางเมตร 
โดยจดัเตรียมพื้นท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในส่วนของพ้ืนท่ีเช่าจดัใหเ้ฉพาะระบบสาธารณูปโภค             
ท่ีจาํเป็น โดยใหผู้เ้ช่ามาตกแต่งสาํนกังานเอง  ส่วนดา้นหลงัเป็นอาคารท่ีจอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหลก็ สูง 5 ชั้น และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 32,000 ตารางเมตร  ซ่ึงอาคารจอดรถ 1 ท่ีจะสร้างข้ึนน้ี
จะสามารถจอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ  1,000 คนั พร้อมสร้างทางเดินรถเช่ือมต่อกบัอาคารจอดรถยนตท่ี์อยู่
ขา้งเคียงและสร้างทางเดินเทา้เช่ือมต่อกบั ชานชาลา ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร 
    ทั้งน้ีจะทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีจอดรถระยะสั้นภายในอาคารจอดรถ 1, 2 
และ 3  รวมประมาณ 6,000 คนั และมีพื้นท่ีจอดรถนอกอาคาร ไดแ้ก่ ลานจอดรถ 4 ซ่ึงสามารถรองรับ
จาํนวนรถไดอี้ก 500 คนั ทาํใหพ้ื้นท่ีจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับรถยนตไ์ด ้6,500 คนั 
 
 6.3. งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
  วางระบบสาธารณูปโภค  ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง  ระบบประปา ร ะบบนํ้าเยน็สาํหรับ
เคร่ืองปรับอากาศ  เช่ือมเขา้สู่อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) และทางวิ่ง
เสน้ท่ี 3 ในอนาคต   ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kv.  ต่อเช่ือมระบบ
สายส่งไฟฟ้า แรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ดา้นทิศใตข้องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ย   
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2  ซ่ึงจะก่อสร้างใหม่  และก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าระยะท่ีสอง  โดยติดตั้ง   
สวิทชเ์กียร์ ขนาด 24 kv. หมอ้แปลงไฟฟ้า  ระบบควบคุมและสัง่การ SCADA มาท่ีอาคารเทียบเคร่ืองบิน
รองหลงัท่ี 1   ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) และทางวิ่งเสน้ท่ี 3 ในอนาคต   รวมถึงก่อสร้างท่อเมนประปา
จากการประปานครหลวงดา้นทิศใตข้องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขา้สถานีสูบนํ้าประปาและถงัเกบ็ท่ี 
ก่อสร้างใหม่มาท่ีอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  พร้อมทั้งก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าเสียเช่ือมต่อกบัระบบ
เดิม 
 6.4 งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC) 
  ดาํเนินการจดัจา้งกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (Project Management 
Consultant: PMC) โดยมีเป้าหมายให ้PMC เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 2554 เป็นตน้ไป              
จนส้ินสุดโครงการเป็นเวลาประมาณ 70 เดือน โดยขอบเขตของงานในความรับผดิชอบของ PMC จะ
รวมถึง แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พยีงการบริหารจดัการและดาํเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  6.4.1 การบริหารจดัการโครงการในภาพรวม ซ่ึงจะดูแลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ          
ในภารกิจประจาํวนัของฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการ ทั้งน้ี PMC จะจดัระบบขั้นตอนการดาํเนินการบริหาร
จดัการต่าง ๆ ใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6.4.2 การควบคุมคุณภาพของงาน โดยการจดัทาํแผนควบคุมคุณภาพของงานบริหารจดัการ                  
ซ่ึงรวมถึงการจดัระบบการบริหารงานในโครงสร้างของ PMC เอง  การระบบควบคุมเอกสาร  การตรวจสอบ
ภายใน  การฝึกอบรม  ตลอดจนวางระบบในการประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ  ผูว้า่จา้ง  
ทีมงานภายในของ PMC เอง  ผูอ้อกแบบ  ผูค้วบคุมงาน  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  และผูผ้ลิตหรือตวัแทน
จาํหน่ายผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
  6.4.3 การบริหารจดัการงานออกแบบดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินการ
ของผูอ้อกแบบแลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา ผลงานออกแบบมีประโยชน์ใชส้อยครบถว้น สอดคลอ้งกบั
รูปแบบเบ้ืองตน้ท่ีไดก้าํหนดไว ้(Unit Conceptual Design: UCD) และ Schematic design) รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมี้การประสานงานกนัระหวา่งผูอ้อกแบบในสญัญาต่าง ๆ ท่ีมีงานท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
  6.4.4 การบริหารงานจดัจา้งและบริหารสญัญา โดยการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน และช่วยให้
ขอ้เสนอแนะและช่วยดาํเนินการในกระบวนการประเมิน คดัเลือก จดัจา้งบริษทั และการจดัทาํเอกสาร
สญัญา รวมทั้งการบริหารงานในโครงการใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
  6.4.5 การควบคุมและรายงานดา้นงบประมาณและค่าใชจ่้าย โดยจะรับผดิชอบในการบริหาร
จดัการ ทั้งน้ี PMC จะจดัทาํรายละเอียดของงาน (Work breakdown) เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ ทอท. 
และแหล่งเงินกูเ้พื่อขออนุมติังบประมาณ  ตลอดจนควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในโครงการมิใหเ้กินจาก
งบประมาณท่ีกาํหนด  นอกจากในกรณีท่ีมีการขออนุมติัเพิ่มเติม 
  6.4.6 การบริหารจดัการโครงการและการรายงานความกา้วหนา้ โดยรับผดิชอบในการ
ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหง้านดาํเนินไปตามแผนในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึง PMC จะตอ้ง
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ติดตามประเมินผลและรายงานความกา้วหนา้ของงาน อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งใหผู้รั้บจา้งทราบ ตลอดจน
เสนอแนะการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
  6.4.7 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง โดยรับผดิชอบในการจดัทาํขอบเขตรายละเอียดของงาน 
(TOR) ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูค้วบคุมงาน  ตลอดจนประเมิน ใหข้อ้เสนอแนะ และประสานงาน
ระหวา่งผูค้วบคุมงานและฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี PMC จะติดตามตรวจสอบ ทั้งในดา้นความกา้วหนา้         
ของงานก่อสร้าง คุณภาพของการควบคุมงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและ
เสนอแนะแก่ผูว้า่จา้ง เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีผูอ้อกแบบหรือผูค้วบคุมงานมีความเห็นวา่ มีความจาํเป็น            
ตอ้งปรับเปล่ียนแบบหรือรายการประกอบแบบ ตลอดจนแผนงานและงบประมาณไปจากท่ีไดรั้บอนุมติัไวเ้ดิม 
  6.4.8 งานติดต่อประสานงานและบริหารทัว่ไป รวมถึงงานควบคุมบริหารจดัการดา้นเอกสาร 
จดัทาํระบบเกบ็บนัทึก-สาํเนา  หนงัสือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารในโครงการทั้งหมดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจดัทาํรายงานความกา้วหนา้ของงานและรายงานการดาํเนินงานของ PMC เพื่อส่งใหผู้ว้า่จา้งทราบ
และพิจารณา โดยจดัทาํเป็นรายเดือน นอกจากน้ียงัตอ้งจดัทาํรายงานโดยสรุปสาํหรับผูบ้ริหารทุก 3 เดือน        
และรายงานเฉพาะกิจตามท่ีผูว้า่จา้งร้องขอโดยเป็นการบนัทึกประเดน็สาํคญั เม่ือมีการหารือกนัระหวา่ง                
ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประเดน็ดา้นเทคนิคและสญัญา 
 
 7. วธีิดําเนินการ 
  ทอท. จึงไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ปีงบประมาณ 
2554-2559) เพ่ือใหบ้รรลุนโยบายดงักล่าว ดงัน้ี 
     7.1 จดัทาํแผนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  อาคาร  สาธารณูปโภค  ตลอดจนส่ิงอาํนวย   
ความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสาร             
ได ้60 ลา้นคนต่อปี โดยใชส้าระในแผนพฒันาระยะท่ี 2 ท่ี PMC ไดจ้ดัทาํไวเ้ม่ือธนัวาคม พ.ศ. 2546              
เป็นแนวทางในการจดัทาํโครงการ แต่ทั้งน้ีไดน้าํมาปรับใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายตลอดจนสภาพการณ์                
และระยะเวลาดาํเนินการในปัจจุบนั  
     7.2  ทอท.จะดาํเนินการคดัเลือกและวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาและบริษทัรับจา้งก่อสร้างท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นผูด้าํเนินการตามโครงการ โดย ทอท. เป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 
      -  บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อช่วย ทอท.ในการบริหารโครงการ (PMC) 
      -  บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
      -  บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง 
      -  บริษทัรับจา้งก่อสร้าง 
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8.  เทคโนโลยทีีนํ่ามาใช้ 
  การนาํเทคโนโลยดีา้นการส่ือสาร และระบบสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการภายในระบบ
ภายในท่าอากาศยาน และสามารถเช่ือมต่อกบัภายนอกท่ีทนัสมยั และรวดเร็ว ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
รวมถึงความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการประหยดัพลงังาน และจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู ่และใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
9. แหล่งทีม่าของเงินทุน 
  แหล่งท่ีมาของเงินทุนโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( ปีงบประมาณ 2554-2559)   
วงเงินลงทุนจาํนวน................ ลา้นบาท มาจากรายไดข้อง ทอท. จาํนวน...................... ลา้นบาทในช่วง
ปีงบประมาณ............... และมาจากเงินกูต่้างประเทศจาก Japan Bank for International Corporation (JBIC) 
จาํนวน ..................ลา้นบาท ในช่วงปีงบประมาณ..........................  
 
10. ตัวช้ีวดัผลสําเร็จของโครงการ 
 10.1  ดาํเนินโครงการไดแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นแผนการดาํเนินงาน 
 10.2   ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินไดต้ามแผนการเบิกจ่ายเงินและอยูใ่นกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัไว ้



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 
ผลการวเิคราะห์โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(ปีงบประมาณ 2554-2559) 
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ส่วนที ่3 
ผลการวเิคราะห์โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ. ) (ปีงบประมาณ 2554 – 2559)   

  
 ขอบเขตการวิเคราะห์โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (ปีงบประมาณ  
2554 – 2559) เป็นไปตามคู่มือแนวทางและหลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์โครงการของสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ซ่ึงประกอบไปดว้ยหลกัเกณฑท่ี์สาํคญั 
ดงัน้ี 
1. ภาพรวมการดาํเนินงานหรือการให้บริการของ ทอท. 

1.1 สภาพปัจจุบัน 
  ทอท. ดาํเนินกิจการท่าอากาศยานในประเทศไทยทั้งหมด 6 แห่ง ไดแ้ก่ ดอนเมือง เชียงใหม่
เชียงราย ภูเกต็ หาดใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2551 ท่าอากาศยานของ ทอท. ใหบ้ริการ 
สายการบินแบบประจาํรวม 107 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่งผูโ้ดยสารผสมสินคา้จาํนวน  
97 สายการบิน และขนส่งสินคา้อยา่งเดียวจาํนวน 10 สายการบิน 
  ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง รวม 371,560 เท่ียวบิน 
ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 6.9 ประกอบดว้ยจาํนวนเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 211,741 เท่ียวบิน 
และเท่ียวบินภายในประเทศ 159,819 เท่ียวบิน ซ่ึงลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.2 และ 11.4 ตามลาํดบั ปริมาณ
การใหบ้ริการผูโ้ดยสารรวมทั้งส้ิน 54,407,760 คน ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประกอบดว้ย
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ จาํนวน 34,386,290 คน ลดลงร้อยละ 4.3 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
จาํนวน 20,021,470 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.6 ปริมาณการขนส่งสินคา้และพสัดุไปรษณียภณัฑเ์ขา้ออก
จาํนวน 1,257,674 ตนั ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยเป็นการขนส่งระหวา่งประเทศ จาํนวน
1,159,588 ตนั ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.9 และในประเทศ จาํนวน 98,086 ตนั ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.2 
  ปริมาณการจราจรทางอากาศโดยรวมของ ทอท. ในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 จากเหตุการณ์ 
ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อความเช่ือมัน่ทั้งของสายการบินและการเดินทางของผูโ้ดยสาร ทาํใหจ้าํนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย และการเดินทางของคนไทยทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ
ลดลงอยา่งมาก คือ เหตุการณ์ชุมนุมของพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยอนัเป็นเหตุให ้ทสภ. และ 
ทดม. ตอ้งปิดการใหบ้ริการประมาณ 1 สปัดาห์ และจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่า 
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ตารางที ่3 – 1 ปริมาณจราจรทางอากาศของ ทอท. ปี 2550 – 2551 

 
รายการ 

การขึน้-ลงของอากาศยาน
พาณิชย์ (เท่ียวบิน) 

จํานวนผู้โดยสารรวม  
(คน) 

การขนส่งสินค้าและพสัดุ 
ไปรษณียภัณฑ์ (ตัน) 

 2550 2551 % 2550 2551 % 2550 2551 % 

ทสภ.+ทดม. 312,708 294,652 - 5.77 46,015,321 43,646,725 -5.15 1,242,753 1,205,384 -3.01 
       ทสภ. 261,592 245,719 -6.07 41,210,081 38,603,490 -6.33 1,220,000 1,173,086 -3.85 
       ทดม. 51,116 48,933 -4.27 4,805,240 5,043,235 -4.95 22,753 32,298 41.95 
ทภก. 40,799 37,991 -6.88 5,704,365 5,730,748 0.5 18,004 17,660 -1.91 

ทชม. 26,967 23,937 -11.24 3,290,856 3,062,909 -6.93 22,869 21,394 -6.45 

ทหญ.  11,759 9,138 -22.29 1,390,145 1,284,866 -7.57 9,809 10,807 10.17 

ทชร. 6,822 5,842 -14.37 754,462 682,512 -9.54 2,751 2,429 -11.70 

รวม 6 แห่ง 399,055 371,560 -6.89 57,155,149 54,407,760 -4.81 1,296,186 1,257,674 -2.97 

ท่ีมา :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

1.2 สภาพปัญหา 
  ในปลายปี 2547 ทอท. ไดมี้การใหบ้ริการของสายการบินตน้ทุนตํ่า (Low Cost Carriers : 
LCCs) ทาํใหป้ริมาณจราจรทางอากาศเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงขณะท่ีการวางแผนแม่บทการพฒันา ทสภ. 
เดิมไม่ไดมี้การคาดการณ์เร่ือง LCCs ไว ้ ดงันั้น เม่ือ ทสภ. เปิดใหบ้ริการในเดือนกนัยายน 2549 ปริมาณ
ผูโ้ดยสารรวมขยายตวัเป็น 43 ลา้นคนต่อปี และเพิ่มเป็น 46 ลา้นคนต่อปี ในปี 2550 ทาํให ้ทสภ.  
เตม็ขีดความสามารถในปี 2550 ซ่ึงจะเกิดความแออดัมากข้ึนตามการขยายตวัของปริมาณจราจรทาง
อากาศ นอกจากน้ี โครงการพฒันา ทสภ. ระยะต่อไปไม่สามารถดาํเนินการไดท้นั เพื่อรองรับการเติบโต
ของปริมาณจราจรทางอากาศ เน่ืองจากใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 6 ปี ดงันั้น ในช่วงก่อสร้างฯ 
ทสภ. จะเผชิญกบัความแออดัจากปี 2550 ไปจนการก่อสร้างจะแลว้เสร็จ ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวจะทาํให้
เกิดความไม่สะดวกแก่ผูโ้ดยสารและเท่ียวบินเกิดความล่าชา้อาจทาํใหส้ายการบินทาํการบินไปยงั
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคแทน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย 
 เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2550 ครม.จึงมีมติใหส้ายการบินภายในประเทศท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกบั
เท่ียวบินระหวา่งประเทศใชท่้าอากาศยานเมือง (ทดม.) ตามความสมคัรใจในระยะแรก ซ่ึงช่วยบรรเทา
ความแออดัของปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทสภ. เฉพาะเท่ียวบินภายในประเทศบางส่วนเท่านั้น
ขณะท่ีเท่ียวบินระหวา่งประเทศแบบประจาํทั้งหมดยงัคงใหบ้ริการท่ี ทสภ.ยงัคงแออดัเช่นเดิม 
  ทอท.จึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) เพื่อรองรับ
ปริมาณผูโ้ดยสารรวม 60 ลา้นคนต่อปี  มีระยะเวลาดาํเนินการ 6 ปี โดยการยา้ยปริมาณการจราจรทาง
อากาศของ LCCs ทั้งเท่ียวบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศตามความสมคัรใจมาใหบ้ริการท่ี ทดม.  
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  อยา่งไรกต็าม โครงการพฒันาฯ ดงักล่าวประกอบดว้ยงานก่อสร้างท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ดงันั้นในการพิจารณาโครงการฯ ของ สศช. จึงมีความเห็นวา่ ทอท. จะดาํเนินการ
ก่อสร้างตามโครงการ ฯ ไดต่้อเม่ือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้  ประกอบกบัปัจจุบนักระทรวงคมนาคม (คค.) มีนโยบาย การ
บริหารสนามบินแบบ Single Airport โดยใช ้ทสภ. เป็นสนามบินเชิงพาณิชย ์ส่วน ทดม. ใหเ้ป็น 
ศูนยส์าํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (บกท.) 
ไดย้า้ยฐานการบินของเท่ียวบินภายในประเทศจาก ทดม. กลบัไปใหบ้ริการ ณ ทสภ. ตั้งแต่วนัท่ี  
29 มีนาคม 2552 เป็นตน้มา คค. จึงไดส่้งคืนเร่ืองการขออนุมติัโครงการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2 ให ้ทอท. 
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง และลาํดบัความสาํคญัของการก่อสร้าง ทาํใหก้ารดาํเนิน
โครงการล่าชา้กวา่แผนท่ีกาํหนดไว ้ในขณะท่ีปริมาณจราจรทางอากาศ และแนวโนม้การเติบโตในอนาคต
ของ ทสภ. พบวา่ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารจะสามารถรองรับไดถึ้งปี 2553 เท่านั้น จากนั้น 
ทสภ. จะเร่ิมแออดั และเกิดความไม่สะดวกสบายแก่สายการบินและผูโ้ดยสาร  
 1.3 แนวทางแก้ไข 
  เพื่อเป็นการบรรเทาความแออดัในระหวา่งท่ีโครงการพฒันา ทสภ.ระยะต่อไปซ่ึงใชร้ะยะเวลา
ดาํเนินการประมาณ 6 ปี   ทอท. ไดจ้ดัทาํโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ  ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2556) เพื่อเป็นการบรรเทาความแออดัในการใหบ้ริการของอาคารผูโ้ดยสารหลกั
โดยแยกการใหบ้ริการผูโ้ดยสารภายในประเทศออกมาจากอาคารผูโ้ดยสารหลกั และเป็นการเพิ่ม 
ขีดความสามารถรวมของ ทสภ. จากเดิมรองรับผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี แบ่งเป็น ผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ 33 ลา้นคนต่อปี ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคนต่อปี เป็นรองรับผูโ้ดยสารได ้65 ลา้นคน
ต่อปี แบ่งเป็น ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 45 ลา้นคนต่อปี ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 20 ลา้นคนต่อปี  
ซ่ึงคณะกรรมการ ทอท. มีมติเห็นชอบแลว้ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 
  อยา่งไรกต็าม การดาํเนินโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2556)  สามารถบรรเทาความคบัคัง่ในการใหบ้ริการผูโ้ดยสารของ ทสภ. ไดเ้พียง 
ช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น  เน่ืองจากคาดวา่ในปี พ.ศ. 2557  ทสภ.จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศถึง 
46.24  ลา้นคน ซ่ึงเตม็ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศของอาคารผูโ้ดยสารหลกั  
และทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมเกิดความคบัคัง่ในปี พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป   
  ดงันั้น เพื่อเพิม่ขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท. จึงไดด้าํเนินการทบทวน
โครงการพฒันา ทสภ. ระยะท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2552-2557) ท่ี ทอท. ไดเ้สนอขออนุมติัโครงการฯ  
ต่อ คค. และ สศช. แลว้ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2551 โดยทาํการปรับปรุงขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบั
แนวนโยบาย สภาพปัจจุบนัและแนวโนม้การจราจรทางอากาศ โดยจดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2559) ใหมี้ขีดความสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดร้วม 80 ลา้นคนต่อปี (ผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ 60 ลา้นคนต่อปี และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 20 ลา้นคนต่อปี) ซ่ึงเพียงพอต่อการ
รองรับผูโ้ดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศไดถึ้งปี พ.ศ. 2562 โดยการสร้างและปรับปรุง 
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหส้ามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองได้
อยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถรักษาความเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการบิน (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2553 
คณะกรรมการ ทอท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบให ้ทอท. ปรับแผนงานในโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2553-2559) โดยตดังานก่อสร้างกลุ่มอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ งานก่อสร้างทางวิ่ง
เสน้ท่ี 3 งานชดเชยผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทางวิ่งเสน้ท่ี 3 และปรับราคางานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อควบคุม
งานก่อสร้างใหส้อดคลอ้งกบัเน้ืองานท่ีมีการปรับลด โดยให ้ทอท. จดัทาํรายละเอียดของโครงการ ฯ 
ท่ีปรับแผนเรียบร้อยแลว้เสนอ คค.พิจารณา และรายงานใหค้ณะกรรมการ ทอท. ทราบในการประชุม
คร้ังต่อไป 
  ทอท. ไดด้าํเนินการทบทวนโครงการพฒันา ทสภ. ตามท่ีไดเ้สนอขออนุมติัโครงการ ฯ ต่อ คค. 
และ สศช. ทั้งสองคราว เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 และวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552 แลว้นั้น ซ่ึงเป็นการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัมติคณะกรรมการ ทอท. โดยไดจ้ดัทาํเป็นโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2554-2559) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทสภ.ใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคน 
ต่อปี (ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 48 ลา้นคนต่อปี และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12  ลา้นคนต่อปี) โดย
โครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาความแออดัในอาคารผูโ้ดยสารหลกั และ เป็นการเพ่ิมระดบั
การใหบ้ริการผูโ้ดยสารและสายการบินมากข้ึน  
2. ความสอดคล้องกบันโยบายและแผนพฒันาของประเทศ 
 2.1   แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ใหค้วามสาํคญักบัการยดึคนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันาโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงจะสนบัสนุนการพฒันา
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ การใชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและระบบสารสนเทศกบัการจดัการภายใน
ระบบภายในท่าอากาศยานท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัภายนอกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการนาํระบบนํ้า ท่ีบาํบดัแลว้กลบัมาใชง้าน และการประหยดัพลงังาน เพื่อใหเ้กิด 
การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ละใชไ้ปใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมีส่วนสนบัสนุนการพฒันา
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) ยงัช่วย
สนบัสนุนใหเ้กิดการเช่ือมโยงคมนาคมไปสู่ภูมิภาค ซ่ึงนาํพาความเจริญและเกิดการกระจายรายไดสู่้
ภูมิภาคและชุมชนในภูมิภาคไดเ้ช่นกนั 
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 2.2 นโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดแ้ถลงนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี  
29 ธนัวาคม 2551 โดยในส่วนของนโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาและขยาย
ความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานหลกัในภูมิภาคใหส้ามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดอ้ยา่งเพียงพอในอนาคต พฒันาท่าอากาศยานดอนเมืองใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
และพฒันาอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ือสนบัสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบิน การท่องเท่ียว และการขนส่งสินคา้ทางอากาศชั้นนาํของเอเชีย 
โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) จะสามารถสนบัสนุนให ้ทสภ. มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั และเป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาค 
 2.3 นโยบายกระทรวงคมนาคม 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) ไดมี้แผนรองรับยทุธศาสตร์ของรัฐบาล โดย คค. ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์
ท่ีมุ่งมัน่พฒันาระบบการขนส่งและจราจรใหส้ะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั มีประสิทธิภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 
พฒันาใหเ้กิดการเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทุกระบบ เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศสู่การเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งและจราจรในภูมิภาค  
โดยกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีจะพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการขนส่งเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้น
เศรษฐกิจการคา้และบริการ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใหมี้ความปลอดภยัและโอกาสในการเขา้ถึง
ระบบการขนส่งสาธารณะ โดยโครงการพฒันา ทสภ. ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ของ คค. โดยการเพ่ิม 
ขีดความสามารถเพ่ือศกัยภาพในการแข่งขนัของการขนส่งทางอากาศของประเทศ ซ่ึงนอกจากจะส่งผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมแลว้ ยงัเกิดผลประโยชน์ต่อคน และสงัคมโดยรวมเช่นกนั 
3. ความจําเป็นของโครงการ 
  เน่ืองจากในปี พ.ศ.2554 คาดวา่ ทสภ. จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารรวม 47.304 ลา้นคน ซ่ึงเตม็ขีด
ความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารของอาคารผูโ้ดยสารหลกั และทาํให ้ทสภ. เร่ิมคบัคัง่ในปี พ.ศ.
2554 เป็นตน้ไป ดงันั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทสภ. ใหเ้พียงพอรองรับการเติบโตของปริมาณจราจร
ทางอากาศในอนาคต ทอท. ไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) โดยอยูบ่น
สมมติฐานท่ีจะเปิดใหบ้ริการ 2 สนามบินควบคู่กนัไป โดยท่ี ทดม. เปิดใหบ้ริการแก่สายการบิน
ภายในประเทศแบบ Point to Point บางส่วน (สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก) และเท่ียวบินแบบ 
ไม่ประจาํ (Non-Schedule) ส่วน ทสภ. เปิดใหบ้ริการแก่สายการบินภายในประเทศและสายการบิน
ระหวา่งประเทศท่ีใหบ้ริการแบบประจาํ (Schedule) ทั้งหมด โดยเม่ือโครงการพฒันา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2554 – 2559) แลว้เสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี 
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4. ประมาณการค่าก่อสร้าง 
 โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) จาํนวน 4 กลุ่มงาน ประมาณการค่าก่อสร้าง 
รวมทั้งส้ิน 62,503.214 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
และดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้าง) โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3 – 2 
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5. มูลค่าการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) มีมูลค่าการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ
ประมาณ 14,235 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
คิดเป็น 23.43% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด 
6. ความเหมาะสมทางกายภาพ 
 โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) เป็นโครงการท่ีดาํเนินการตามแนวทางการ
พฒันา ทสภ. ใน SBIA Master Layout Plan, Study of Phased Development ซ่ึงปรับปรุงโดยกลุ่มวศิวกร
ท่ีปรึกษา Project Management Consultant (PMC) เม่ือเดือนธนัวาคม 2546 นอกจากน้ีในการดาํเนิน
โครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะท่ี 1 ไดด้าํเนินการปรับปรุงคุณภาพดินไวแ้ลว้คงเหลืองานก่อสร้างลานจอด
อากาศยานสาํหรับอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 นอกจากน้ีไดก่้อสร้างโครงสร้างอุโมงคเ์ตรียมไว้
เพื่อเช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารกบัอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ไวเ้รียบร้อยแลว้ ดงันั้น 
โครงการจึงมีความเหมาะสมดา้นกายภาพ 
7. ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 
 โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559)ไดมี้การนาํเทคโนโลยใีหม่ท่ีท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไม่เคยใชม้าก่อน คือ ระบบขนส่งผูโ้ดยสารอตัโนมติั (Automated People Mover : APM)  
เพื่อใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารหลกั (Main Terminal Building : MTB) และ
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 (Satellite 1) โดยคาํนึงถึงความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีรวดเร็วในระดบัมาตรฐานสากล โดยระบบ APM จะลอดผา่นอุโมงค ์
ใตร้ะดบัลานจอดและทางขบัเป็นระบบอตัโนมติัไม่มีคนขบั มีตูโ้ดยสารประมาณขบวนละ 2 ตู ้สามารถ
ขนส่งผูโ้ดยสารไดว้นัละ 50,000 คนต่อวนั ทั้งเป็นเทคโนโลยท่ีีไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม
โครงการ เน่ืองจากขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้าช่วยลดภาวะโลกร้อน  โดยระบบน้ีจะขนส่งผูโ้ดยสาร
ภายในอุโมงคใ์ตล้านจอดอากาศยาน ไม่กีดขวางการจราจรของอากาศยานในเขตลานจอดจึงมีความ
เหมาะสมดา้นเทคนิค 
8. ความเหมาะสมทางด้านการเงิน  
 8.1 สมมติฐาน 
  ประกอบดว้ยสมมติฐานดา้นรายไดท่ี้เก่ียวกบักิจกรรมการบิน ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปริมาณเท่ียวบิน
และจาํนวนผูโ้ดยสาร และรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจกรรมการบิน ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดค่้าเช่าสถานท่ีและ
สาํนกังาน รายไดค่้าบริการ และรายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์จากการจาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ธุรกิจร้านคา้
ปลอดอากร ฯลฯ และสมมติฐานดา้นค่าใชจ่้าย ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายพนกังาน ค่าใชจ่้ายดาํเนินการ 
ค่าซ่อมแซม ค่าเส่ือมราคา อตัราเงินเฟ้อ โดยประมาณการรายได ้ค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์
ปริมาณการจราจรทางอากาศ และพ้ืนท่ีการใหบ้ริการท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยคิดบนหลกัการของ
รายไดค่้าใชจ่้ายส่วนเพิ่ม 
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8.2 ผลตอบแทนทางการเงนิ 
  ภายใตว้งเงินลงทุนและสมมติฐานประมาณการค่าใชจ่้ายและรายไดจ้ากการดาํเนินการโครงการ
พฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) ท่ีกาํหนดพบวา่ผลตอบแทนทางการเงิน (Internal Rate of 
Return : IRR) ของโครงการเท่ากบัร้อยละ 9.02 โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 645.484 ลา้นบาท 
และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 10 ปี 1 เดือน ซ่ึงสูงกวา่ตน้ทุนเฉล่ียทางการเงินของ ทอท. ท่ีมี
อตัราร้อยละ 8.88 (ภาคผนวก ค) 
 8.3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงิน (Sensitivity Analysis) 
  ทอท. ไดท้าํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการฯ 
โดยการปรับลดรายได,้ ค่าใชจ่้ายลง 10% และโดยการปรับเพิ่มรายได,้ ค่าใชจ่้ายข้ึน 10%, เงินลงทุนเพิ่ม 
10% ผลการวิเคราะห์เป็นดงัน้ี 
 

ตารางที ่3-3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงิน 
กรณี เพิม่/ลด (%) IRR (%) NPV (ล้านบาท) Payback Period (ปี) 

กรณีพืน้ฐาน  (Base Case)    9.02%    645.484 10 ปี   1  เดอืน 
รายได ้ +10% 10.14% 6,137.024   9 ปี   -   เดือน 
รายได ้ -10%  7.81% -4,846.056 11 ปี   6  เดือน 
ค่าใชจ่้าย +10%  8.56% -1,480.994 10 ปี   7  เดือน 
ค่าใชจ่้าย -10%  9.46%  2,771.962   9 ปี   8  เดือน 
เงินลงทุน +10%  8.38% -2,531.697  11 ปี   -  เดือน 

 

  เม่ือพิจารณาความอ่อนไหวของโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) ในแต่ละ
แนวทางพบวา่ โครงการฯ มีความอ่อนไหวในดา้นรายไดม้ากกวา่ดา้นค่าใชจ่้าย  คือ เม่ือรายไดล้ดลง 10% 
จะมีมูลปัจจุบนัสุทธิติดลบเท่ากบั 4,846.056 ลา้นบาท และหากค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 10% จะทาํใหมู้ลค่า
ปัจจุบนัสุทธิติดลบเท่ากบั 1,480.994  ลา้นบาท ดงันั้น ทอท. จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัเกบ็รายไดใ้ห้
เป็นไปตามประมาณการ หรือหาแนวทางท่ีจะเกบ็รายไดเ้พื่อใหโ้ครงการมีผลตอบแทนไดต้ามเป้าหมาย 

 8.4 อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 
  การประมาณการอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ท่ากบั 6.0% โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียสูงสุดจากสญัญาเงินกู ้
Japan International Cooperation Agency (JICA) ของ ทอท. ท่ีไดร้วมตน้ทุนการบริหารความเส่ียงจาก
อตัราการแลกเปล่ียนแลว้ 
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9. ผลต่อฐานะทางการเงิน 
 9.1 ผลประกอบการ 
  ทอท.ไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงิน (ปี 2553 – 2563) ภายใตส้มมติฐานท่ีกาํหนด 
(ภาคผนวก ง) เพื่อใหท้ราบฐานะทางการเงิน เม่ือ ทอท. ตอ้งลงทุนโครงการพฒันา ทสภ. ในช่วงปี 2554 
– 2559 ในวงเงิน 62,503.214 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และดอกเบ้ียระหวา่งการก่อสร้าง 1,761.600 ลา้นบาท) การศึกษาพบวา่ในช่วงปี  
2553 – 2563 ทอท. จะมีกาํไรสุทธิตลอดระยะเวลา 11 ปี ประมาณ 49,970.509 ลา้นบาท (ภาคผนวก ง) 
  ทอท. ไดจ้ดัทาํประมาณการกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2553 - 2563  พบวา่ ทอท. จะขาด 
สภาพคล่องในปี 2558-2559 รวมเป็นเงินประมาณ 17,450.000 ลา้นบาท (ภาคผนวก ง) 
 9.2 ภาพรวมฐานะการเงิน  
  ทอท. ไดจ้ดัทาํประมาณการสดัส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัในปีงบประมาณ 2553 - 2559 ซ่ึงมี
สาระสาํคญัดงัน้ี      

ตารางที ่3-4 อตัราส่วนทางการเงิน 
รายการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

Current Ratio (เท่า) 0.63 0.62 0.61 0.45 0.19 0.15 0.15 
Debt/Equity Ratio(เท่า) 1.47 1.39 1.32 1.23 1.14 1.21 1.19 
Debt Service Coverage Ratio (เท่า) 1.82 1.96 2.18 2.42 2.46 2.21 2.12 
Return on Assets : ROA (%)  2.37 2.62 3.16 3.83 3.67 3.30 3.17 
Return on Equity : ROE (%) 1.59 2.15 3.09 4.18 3.94 3.75 3.69 
Profit Margin on Sales (%) 4.80 6.09 8.26 10.75 10.07 9.59 9.46 

 
9.3 แหล่งทีม่าของเงินทุน 

  ทางเลือกในการระดมทุนมี 2 ช่องทางคือการกูเ้งินและการเพิ่มทุน โดยแต่ช่องทางมีตน้ทุนและ
ขั้นตอนในการดาํเนินการแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  9.3.1 การกู้เงิน  มี 2 ทางเลือก คือ การกูย้มืจาก Japan International Cooperation Agency 
(JICA) และการออกและเสนอขายหุน้กู ้
   (1) การกูย้มืจาก JICA  

 ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย 
       - อตัราดอกเบ้ียสกลุเยนท่ีจ่ายให ้JICA ประมาณ 0.80% สาํหรับระยะเวลา
การกู ้15 ปี (Grace Period 5 ปี) อา้งอิงจาก Terms and Conditions of Yen Loan ของ JICA ท่ีเป็น  
General Term 
      - การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยเปล่ียนหน้ีสกุลเยนเป็น
สกุลบาท ทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียจ่ายเปล่ียนจากสกลุเยนเป็นสกลุบาท ถา้อา้งอิงจากขอ้เสนอการบริหาร
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ความเส่ียงแบบ Plain Vanilla Cross Currency Swap ของสญัญาเงินกู ้29 ในวนัท่ี 22 ตุลาคม 2552  
จากอตัราดอกเบ้ียเยน 0.90% เป็นอตัราดอกเบ้ียบาทท่ี 3.71% ถา้อตัราดอกเบ้ียเยนเท่ากบั 0.80% อตัรา
ดอกเบ้ียสกลุบาทจะอยูท่ี่ประมาณ 3.61% 
       - ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัท่ีจ่ายใหก้ระทรวงการคลงั ตามกฎกระทรวง 
วา่ดว้ยเร่ืองการกาํหนดอตัราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัของกระทรวงการคลงั 
พ.ศ.2551 ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2551 หลกัเกณฑใ์นการคิด 
ค่าคํ้าประกนัคาํนวณตามความเส่ียงของผูกู้แ้ละระยะเวลาของการกู ้กระทรวงการคลงัจะคิดค่าธรรมเนียมใน
อตัราร้อยละต่อปีของยอดหน้ีคงเหลือดงัน้ี 
     ตารางที ่3-5 ค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนัทีจ่่ายให้กระทรวงการคลงั 

Rating Level < 1ปี 1-5 ปี 5-10 ปี > 10 ปี 
1 0.01 0.05 0.10 0.15 
2 0.05 0.1 0.15 0.20 
3 0.10 0.15 0.20 0.25 
4 0.15 0.20 0.25 0.30 
5 0.20 0.25 0.30 0.35 
6 0.25 0.30 0.35 0.40 
7 0.30 0.35 0.40 0.45 
8 0.35 0.40 0.45 0.50 

 
     การจดัอนัดบัความเส่ียงดาํเนินการโดยกระทรวงการคลงัและแจง้ใหแ้ก่
หน่วยงานเจา้ของเพียงหน่วยงานเดียว ในกรณีน้ีสมมติฐานให ้ทอท. ไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี 5 และ
ระยะเวลากูม้ากกวา่ 10 ปี ค่าธรรมเนียมจะเท่ากบัร้อยละ 0.35 ต่อปี ดงันั้น ตน้ทุนการกูเ้งินจาก  JICA 
โดยรวมประมาณร้อยละ 3.96 ต่อปี 

 ขั้นตอนการดาํเนินการกูเ้งินจาก JICA           
     รายละเอียดของขั้นตอนการดาํเนินการกูเ้งินจาก JICA มีรายละเอียด คือ ถา้ ทอท. 
จะกูเ้งินจาก JICA จะตอ้งยืน่โครงการใหก้บัคณะกรรมการนโยบายและกาํกบัการบริหารหน้ีสาธารณะ
พร้อมกบันาํเสนอสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และเม่ือ ครม. อนุมติั
โครงการแลว้จดัส่งใหก้ระทรวงการคลงั โดยสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จดัหาและทาบทาม 
JICA  ซ่ึงคาดวา่ใชเ้วลาอีกประมาณ 1-2  ปี  สญัญาเงินกูจึ้งมีผลใชบ้งัคบั หาก ทอท. เลือกแนวทางน้ี
สญัญาเงินกูต้อ้งมีผลบงัคบัใชก่้อนท่ีจะเปิดการประมูลก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

แผนภมิูแสดงการกูเ้งินเยนจากรัฐบาลญ่ีปุ่น

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

- เตรียมแนวทางพฒันาตามแนวทางท่ีกาํหนดไวต้ามแผนฯ
- ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้ง
- ทาํการออกแบบขั้นตน้ เพ่ือประเมินงบลงทุนของโครงการ

ครม.

- วิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ
- เสนอขออนุมติัจากกรรมการบริหาร สศช. ก่อนเสนอ ครม.

กระทรวงการคลงันาํเสนอคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบกรอบการเจรจาเงินกูจ้ากต่างประเทศ

พิจารณาอนุมติัโครงการแลว้ส่งให้
กระทรวงการคลงัจดัหาและทาบทามแหล่งเงินกู้

ทาบทามเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นทางการ

สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ นประจาํประเทศไทย

คณะผูแ้ทน JICA รวบรวมขอ้มูลและรับทราบสถานะโครงการ

คณะผูแ้ทน JICA ประเมินโครงการ

รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศการให้เงินกูอ้ยา่งเป็นทางการ

เจรจาในหนงัสือแลกเปล่ียนฯ & สญัญาเงินกู้

ลงนามในหนงัสือแลกเปล่ียนฯ & สญัญาเงินกู้

คณะกรรมการ
นโยบายและกาํกบั

การบริหารหน้ีสาธารณะ

สญัญาเงินกูมี้ผลใชบ้งัคบั

กระทรวงการคลงันาํเสนอคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบร่างสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

คณะผูแ้ทนรัฐบาลญ่ีปุ่ น

แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํปีงบประมาณ

หมายเหตุ-ระยะเวลาการกูเ้งินข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของโครงการ ระยะเวลาการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของไทย รวมทั้ง
ระยะเวลาการพิจารณาเงินกูข้องรัฐบาลญ่ีปุ่น  
รวมระยะเวลาดาํเนินการ 1-2 ปี

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

แผนภมิูแสดงการกูเ้งินเยนจากรัฐบาลญ่ีปุ่น

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

- เตรียมแนวทางพฒันาตามแนวทางท่ีกาํหนดไวต้ามแผนฯ
- ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้ง
- ทาํการออกแบบขั้นตน้ เพ่ือประเมินงบลงทุนของโครงการ

ครม.

- วิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ
- เสนอขออนุมติัจากกรรมการบริหาร สศช. ก่อนเสนอ ครม.

กระทรวงการคลงันาํเสนอคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบกรอบการเจรจาเงินกูจ้ากต่างประเทศ

พิจารณาอนุมติัโครงการแลว้ส่งให้
กระทรวงการคลงัจดัหาและทาบทามแหล่งเงินกู้

ทาบทามเงินกูจ้ากรัฐบาลญ่ีปุ่ นอยา่งเป็นทางการ

สถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่ นประจาํประเทศไทย

คณะผูแ้ทน JICA รวบรวมขอ้มูลและรับทราบสถานะโครงการ

คณะผูแ้ทน JICA ประเมินโครงการ

รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศการให้เงินกูอ้ยา่งเป็นทางการ

เจรจาในหนงัสือแลกเปล่ียนฯ & สญัญาเงินกู้

ลงนามในหนงัสือแลกเปล่ียนฯ & สญัญาเงินกู้

คณะกรรมการ
นโยบายและกาํกบั

การบริหารหน้ีสาธารณะ

สญัญาเงินกูมี้ผลใชบ้งัคบั

กระทรวงการคลงันาํเสนอคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบร่างสญัญาเงินกูแ้ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

คณะผูแ้ทนรัฐบาลญ่ีปุ่ น

แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจาํปีงบประมาณ

หมายเหตุ-ระยะเวลาการกูเ้งินข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของโครงการ ระยะเวลาการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของไทย รวมทั้ง
ระยะเวลาการพิจารณาเงินกูข้องรัฐบาลญ่ีปุ่น  
รวมระยะเวลาดาํเนินการ 1-2 ปี
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   (2) การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป และ/หรือนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ 
 ตน้ทุนการกูย้มื 
 - อตัราดอกเบ้ียหุน้กูก้าํหนดจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลบวกดว้ย 

ส่วนต่าง (Spread) ท่ีกาํหนดจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating)  
      สมมติฐาน ทอท.ไดรั้บการจดัอนัดบั AA [Rating บริษทั ปตท. จาํกดั
(มหาชน) (ปตท.) AAA, Rating บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) (บกท.) A]  
      อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 ระยะ 5 – 6 ปี 
เท่ากบั 3.80% – 3.97% 
      Average Spread สาํหรับ Rating AA ระยะเวลา 3 – 5 ปี เท่ากบั 1.1028% 
      Average Spread สาํหรับ Rating AA ระยะเวลา  > 5 ปี เท่ากบั 1.1868% 
      ขอ้มูลอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลและ Spread จาก Thai Bond Market 
Association ณ วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 

     ถา้ ทอท. เสนอขายหุน้กูร้ะยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ียประมาณ 4.9028% 
(3.80% + 1.1028%)  และหุน้กูร้ะยะเวลา 6 ปี ประมาณ 5.1568% (3.97% + 1.1868%)  (ขอ้มูลหุน้กูล่้าสุด 
ของ ปตท. และ บกท. ตามตารางท่ี 3 – 6) 

ตารางที ่3-6 รายละเอยีดหุ้นกู้ล่าสุดของ ปตท. และ บกท. 
Issue  Issue  Issue  Maturity Coupon Rate Reference Rate 
Date Size 

(ล้านบาท) 
Term 

(ปี) 
Date  Gov't Bond 

Yield * 
Spread * Total 

การบินไทย (A) 
2 Oct 08 4,000 1.6 2 Apr 10 

 
4.77% 3.625% 0.7259% 4.35% 

2 Oct 08 1,200 3 2 Oct 11 5.05% 3.750% 0.7259% 4.48% 
2 Oct 08 3,600 5 2 Oct 13 5.50% 4.010% 0.8630% 4.87% 

ปตท. (AAA) 
6 Mar 09 15,000 15 6 Mar 24 ปีท่ี 1-5     =  5.00%    

ปีท่ี 6-8     =  6.20%    
ปีท่ี 9-15   =  6.80% 

4.910% 
(15 ปี) 

1.5911% 6.50% 

31 Jul 09 8,500 3 31 Jul 12 3.20% 2.390% 0.8666% 3.26% 
31 Jul 09 17,100 7 31 Jul 16 ปีท่ี 1-5     =  4.25%    

ปีท่ี 6-7     =  5.25% 
3.400% 
(7 ปี) 

1.2712% 4.67% 

31 Jul 09 9,400 15 31 Jul 24 ปีท่ี 1-5     =  4.25%    
ปีท่ี 6-10   =  5.50%    
ปีท่ี 11-15 =  5.75% 

4.430% 
(15 ปี) 

1.2712% 5.70% 

หมายเหตุ :  *อตัรา ณ วนัท่ีออกหุน้กู ้
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  ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูอ่ื้น ๆ ประกอบดว้ย  
 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ประมาณ  0.20%  ของมูลค่าหุน้กู ้
 ค่าคาํขออนุญาต กลต. ประมาณ  0.01%  ของมูลค่าหุน้กู ้
 ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ประมาณ  0.01%  ของมูลค่าหุน้กูต่้อปี 
 ค่านายทะเบียนหุน้กู ้ ประมาณ  0.005%  ของมูลค่าหุน้กูต่้อปี 
 ค่าจดัอนัดบั Rating ประมาณ 2,000,000 บาท และ 0.015%  

  ของมูลค่าหุน้กูต่้อปี 
 ค่าจดทะเบียนกบั ThaiBMA  ประมาณ  0.01%  ของมูลค่าหุน้กูต่้อปี 
โดยรวมค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายคร้ังเดียวเม่ือออกหุ้นกูป้ระมาณ 0.25% ของ 

มูลค่าหุ้นกู ้  ถา้หุน้กูอ้าย ุ 5 ปี เฉล่ียปีละ 0.05% รวมกบัค่าใชจ่้ายต่อปี ประมาณ 0.04% ต่อปี รวมเป็น
ประมาณ 0.09% ต่อปี ประมาณการตน้ทุนรวมการออกหุน้กูด้งัน้ี 

 
ตารางที ่3-7 ประมาณการต้นทุนรวมการออกหุ้นกู้ 

ระยะเวลา Gov’t Bond 
Yield (%) 

Spread (%) Coupon (%) Expense/Year 
(%) 

Total Cost 
(%) 

5 ปี 3.80 1.10 4.90 0.09 4.99 
6 ปี 3.97 1.19 5.16 0.08 5.24 
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  ขั้นตอนการดาํเนินการออกหุน้กู ้ ใชร้ะยะเวลาทั้งหมดประมาณ 12 สปัดาห์  
นบัจากมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                                               

                                                                                                                  

  

 

 

 

9.3.2 การเพิม่ทุน 
   เน่ืองจากกระทรวงการคลงัจะคํ้าประกนัเงินกู ้JICA Phase 1 และเง่ือนไขของการ 
คํ้าประกนัคือกระทรวงการคลงัถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 70% ดงันั้นการเพิ่มทุนท่ีไม่ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้
ของกระทรวงการคลงัลดลง คือการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) 
   ตน้ทุนของการขายหุน้สามญั คือ อตัราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยปกติ
จะตอ้งสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 ตุลาคม 2552 ราคาปิดของ ทอท. 40.50 บาท  
เงินปันผลจ่ายในปี 2551 เท่ากบั 2.58 บาท  อตัราเงินปันผลตอบแทน เท่ากบั 6.37% 

คณะกรรมการ / ผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อกหุน้กู ้ 
และจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ยืน่แบบคาํขออนุญาตและ filing ต่อ กลต. 
เพื่อใหท้อท.เป็นผูเ้สนอขายหุน้กู ้การอนุญาตระยะ 2 ปี 

เสนอขายไดไ้ม่จาํกดัจาํนวนคร้ังและมูลค่าหุน้กู ้

-  แต่งตั้ง Underwriter 
-  สาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building)  
   เพื่อกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย 

ยืน่เอกสารเพ่ิมเติมต่อ กลต. เพื่อใหก้ารอนุญาต

เสนอขายหุน้กูต่้อนกัลงทุน 

ดาํเนินการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 

จดทะเบียนกบั ThaiBMA listing 
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   ขั้นตอนการดาํเนินการ จะตอ้งขอมติเพิ่มทุนจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และนาํมติไป
ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ทอท. จึงเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
โดยไม่จาํเป็นตอ้งผา่นขั้นตอนของ กลต. ทั้งน้ีคาดว่าใชร้ะยะเวลาดาํเนินการอยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์นบัจาก
มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  9.3.3 เปรียบเทยีบข้อดีข้อเสียในแต่ละแหล่งเงินทุน 

รายการ เงนิกู้ JICA หุ้นกู้ หุ้นสามญั (เพิม่ทุน) 

ประมาณการตน้ทุน 
(% ต่อปี) 

3.96 4.99 – 5.24 ไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียแต่ ทอท. 
มีภาระเงินปันผลท่ีเพ่ิมข้ึน
เพราะจาํนวนหุน้เพ่ิมข้ึน 

ขั้นตอนการดาํเนินการ ตอ้งดาํเนินการผา่น สบน. 
และใชร้ะยะเวลานานในการ
ดาํเนินการขอเงินกู ้และ 
JICA ตอ้งการรายงาน EIA 
สาํหรับงานท่ีใชเ้งินกู ้ JICA 
นอกจากน้ี  JICA จะเขา้มา
เก่ียวขอ้งในขั้นตอนต่างๆ 
ตั้งแต่การอนุมติั TOR,  
การประมูลและจดัทาํ
เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

ทอท.สามารถ
ดาํเนินการดว้ยตนเอง 
ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการ
ท่ีสั้นกวา่เงินกู ้JICA  

 

ผา่นขั้นตอนการขอ
งบประมาณจาก
กระทรวงการคลงั คาดวา่ 
การเพ่ิมทุนจาก
กระทรวงการคลงัคงมี 
ความเป็นไปไดน้อ้ย  
เพราะงบประมาณมีจาํกดั 

ผลกระทบต่อ Cashflow ชาํระคืนเป็นงวดๆ  
ปีละ 2 คร้ัง 

ชาํระคืนคร้ังเดียว
สาํหรับหุน้กูแ้ต่ละชุด 
ดงันั้นจะตอ้งมีการ
ประมาณการ Cashflow 
ท่ีค่อนขา้งแม่นยาํ 

ไม่ตอ้งชาํระคืน 

ผลกระทบต่อ WACC  WACC อาจจะเพ่ิมข้ึน
เพราะ Kd เพ่ิมข้ึน(อตัรา
ดอกเบ้ียหุน้กูจ้ะสูงกวา่
อตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัท่ี
ไดจ้าก JICA) 

WACC เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด
เพราะสัดส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน  

ผลกระทบต่อ D/E Ratio D/E เพ่ิมข้ึน  D/E เพ่ิมข้ึน D/E ลดลง 

ขยายฐานนกัลงทุน  เพ่ิมฐานนกัลงทุนใน 
ตราสารหน้ีของ ทอท. 
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จากการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียมีความเห็นวา่ ทอท. ควรใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูเ้งิน  
อยา่งไรกต็ามโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) มีความเร่งด่วนและการกูเ้งิน JICA ตอ้ง
ใชร้ะยะเวลานานและมีขั้นตอนการขอเขา้คิวเพื่อขอเงินกู ้ทาง ทอท. จึงจาํเป็นตอ้งแจง้สาํนกังานบริหาร
หน้ีสาธารณะวา่ ทอท.จะใชเ้งินกู ้JICA สาํหรับโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) ทั้งน้ี
เม่ือมีความชดัเจนของโครงการแลว้จะพิจารณาวา่จะกูเ้งิน JICA และ/หรือ การออกหุน้กูภ้ายในประเทศ 
10.  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและแนวทางการแก้ไข 
 ทอท. ไดว้า่จา้งท่ีปรึกษาในการดาํเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันา ทสภ. เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถใหร้องรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี โดยดาํเนินการศึกษาผลกระทบดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.1 อุทกวทิยานํา้ผวิดินและการระบายนํา้ 
  10.1.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   -   การชะลา้งตะกอนดินจากพื้นท่ีก่อสร้างลงสู่ทางระบายนํ้า ทาํใหเ้กิดการต้ืนเขิน 
หรือกีดขวางทางนํ้า 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ทาํแนวคนัดินกั้นตามแนวคลองขดุระบายนํ้าท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีก่อสร้าง  
   - จดัเกบ็วสัดุก่อสร้างใหเ้รียบร้อย ไม่ใหมี้เศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางทางนํ้าและ 
รางระบายนํ้า 
  10.1.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีการเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีภายในท่าอากาศยาน ทาํใหมี้ปริมาณนํ้าท่าเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงทาํใหร้ะยะเวลาในการสูบระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 2 ชัว่โมง แต่จะไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อพื้นท่ีภายนอก เน่ืองจากเม่ือการก่อสร้างคลองระบายนํ้าสายใหม่แลว้เสร็จและมีการติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้าในคลองท่ีอยูโ่ดยรอบแลว้ จะทาํใหก้ารระบายนํ้าของพื้นท่ีโดยรอบมีประสิทธิภาพข้ึน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ขดุลอกคลองระบายนํ้าภายในพื้นท่ีทสภ. และรักษาระดบันํ้าในบ่อพกันํ้าใหมี้ระดบัตํ่า  
   - ประสานงานกบักรมชลประทานเพื่อสูบระบายนํ้าออกจากบ่อพกันํ้าโดยสูบนํ้า 
ไม่เกิน 12 ลบ.ม./วินาที 
 10.2 คุณภาพนํา้ผวิดิน 
  10.2.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - อาจมีการชะพาตะกอนดินจากพื้นท่ีก่อสร้างลงสู่คลองระบายนํ้าและระบายออกสู่
คลองภายนอก 
   - มีนํ้ าเสียจากกิจกรรมของคนงานในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง และบา้นพกั รวมทั้งนํ้ าเสีย
จากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การลา้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ ประมาณ 140 ลบ.ม./วนั ซ่ึง
จะตอ้งมีการบาํบดัใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานก่อนระบายลงสู่คลองระบายนํ้าของ ทสภ. 
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   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัใหมี้หอ้งนํ้าหอ้งสว้มสาํหรับคนงานใหเ้พียงพอ 
   - ติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียชัว่คราว ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบาํบดันํ้าเสีย 
ท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้าง ทั้งในบริเวณสาํนกังาน และบา้นพกั ก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้า 
   - ขดุลอกตะกอนดินจากคลองขดุและทางระบายนํ้าภายใน ทสภ. และทาํแนวคนัดิน
ตามแนวคลองขดุและทางระบายนํ้าท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีก่อสร้าง 
  10.2.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีนํ้ าเสียเพ่ิมข้ึน จากกิจกรรมของผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึน และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  
โดยเม่ือมีผูโ้ดยสาร 80 ลา้นคนต่อปี จะมีนํ้าเสียประมาณ 17,886 ลบ.ม./วนั ซ่ึงระบบบาํบดันํ้าเสียของ 
ทสภ. ท่ีมีอยูปั่จจุบนั รองรับการบาํบดัได ้18,000 ลบ.ม./วนั จึงสามารถบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งเพยีงพอ  
และจากการประเมินพบวา่นํ้าท้ิงจากโครงการ จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงค่าความสกปรกในรูปบีโอดี
ของนํ้าในคลองหนองงูเห่าและคลองลาดกระบงันอ้ยมาก 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้บริเวณอาคารผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนใหเ้พยีงพอกบั
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเพิ่มข้ึน 
   - ควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้ และระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง 
ใหส้ามารถบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   - นํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ควรนาํมาหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ เช่น รดนํ้าตน้ไม ้
และลา้งถนน และไม่ควรระบายนํ้าท้ิงลงสู่คลองสาธารณะภายนอกโครงการในช่วงฤดูแลง้ 
   - ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบาํบดันํ้าเสียใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
ท่ีกาํหนด ก่อนระบายลงสู่คลองระบายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการ 
   - ตะกอนจากระบบบาํบดันํ้าเสียใหมี้ท่ีเกบ็ท่ีมีหลงัคาปกคลุม และนาํไปใชป้ระโยชน์
หรือกาํจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
   - ตรวจสอบคลองขดุและทางระบายนํ้าหากมีตะกอนดินใหท้าํการขดุลอก 
 10.3 คุณภาพอากาศ 
  10.3.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง การเปิดหนา้ดินและ 
การขนส่งของรถบรรทุก ซ่ึงบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบจะอยูใ่นพ้ืนท่ีท่าอากาศยาน และค่าความเขม้ขน้
สูงสุดยงัมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ฉีดพรมนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และเสน้ทางขนส่งวสัดุ 
   - ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งวสัดุก่อสร้าง เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ใหมิ้ดชิด เพื่อป้องกนัไม่ใหมี้การฟุ้ งกระจาย หรือการร่วงหล่นของเศษวสัดุ  
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   - ควบคุมความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นท่ีโครงการไม่ใหเ้กิน 30 กิโลเมตร 
ต่อชัว่โมง  
   - ฉีดลา้งลอ้รถบรรทุกใหส้ะอาดก่อนออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
  10.3.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีการระบายมลสารเพ่ิมข้ึน จากอากาศยาน และรถยนตท่ี์เพิ่มข้ึน รวมทั้งจาก 
หน่วยผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP)  ไดแ้ก่  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์ และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ แต่ยงัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัระเบียบการจราจรภายใน ทสภ. บริเวณอาคารผูโ้ดยสารและลานจอดรถ ไม่ให้
เกิดการติดขดั 
 10.4 เสียง 
  10.4.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีเสียงรบกวนจากการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตใ์นการก่อสร้าง รวมทั้ง
เสียงดงัจากรถยนตท่ี์ใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์ แต่ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดอยูภ่ายในพ้ืนท่ีของ ทสภ.  
ส่วนพื้นท่ีชุมชนท่ีอยูห่่างออกไประดบัเสียงจะลดลง โดยมีค่าระดบัเสียงรบกวนไม่เกินเกณฑม์าตรฐานท่ี
กาํหนดไว ้ 
   แนวทางแกไ้ข 
   - เลือกวิธีการก่อสร้างท่ีช่วยลดผลกระทบดา้นเสียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
   - ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการก่อสร้างท่ีช่วยลดระดบัเสียงดงั เช่น มีฉนวนหุม้  
มีการติดอุปกรณ์ป้องกนัเสียง เป็นตน้ 
   - ใหมี้ร้ัวลอ้มรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารสูง 3 เมตร 
   - กิจกรรมท่ีมีเสียงดงัใหด้าํเนินการเฉพาะช่วงกลางวนั (06.00-18.00 น.) 
   - จดัใหมี้สถานท่ีท่ีสามารถลดเสียงดงัใหค้นงานไดพ้กัในชัว่โมงพกัการทาํงาน 
   - ผูป้ฏิบติังานในบริเวณท่ีมีเสียงดงัเกินกวา่ 90 เดซิเบล (เอ) ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
เสียงส่วนบุคคล เช่น ปลัก๊อุดหู หรือท่ีครอบหู เป็นตน้ และตอ้งทาํงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดงัไม่เกินวนัละ  
8 ชัว่โมง 
  10.4.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - กรณีมีผูโ้ดยสาร 80 ลา้นคนต่อปี คาดการณ์วา่จะมีจาํนวนเท่ียวบินเพิ่มข้ึนเป็น 
446,040 เท่ียวบินต่อปี จะทาํใหมี้พื้นท่ีไดรั้บผลกระทบในเขต NEF มากกวา่ 40 เท่ากบั 9.87 ตาราง
กิโลเมตร และในเขต NEF 30-40 มีพื้นท่ี 46.65 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบเกือบทั้งหมด 
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อยูใ่นบริเวณเสน้เสียงตามมติ ครม. เม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. 2550 และมติ คณก. ทอท. เม่ือวนัท่ี 21 มิ.ย.2550  
แต่มีพื้นท่ีบางส่วนอยูน่อกแนวเสน้เสียงตามมติดงักล่าว โดยมีอาคารไดรั้บผลกระทบในเขต NEF 
มากกวา่ 40 เพิม่ข้ึนประมาณ 28 อาคาร และในเขต NEF 30-40 เพิ่มข้ึนประมาณ 630 อาคาร  
   แนวทางแกไ้ข 
   - ใชม้าตรการควบคุมภาคพื้นดิน ไดแ้ก่ การสร้าง Hush house เพื่อลดเสียงจากการ
ทดสอบเคร่ืองยนต ์สร้างกาํแพงกั้นเสียงบริเวณท่ีมีการทดสอบเคร่ืองยนต ์ การทดสอบเคร่ืองยนต ์ 
ในเวลากลางวนั และการวางแผนการจราจรทางอากาศท่ีเหมาะสม 
   - การลดเสียง ณ จุดผูไ้ดรั้บเสียงรบกวน ไดแ้ก่ ใหผู้ป้ฏิบติังานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
เสียง การติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร การสนบัสนุนการป้องกนัเสียงแก่สถานท่ีอ่อนไหว 
   - การควบคุมการใชท่ี้ดินโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหเ้หมาะสม 
   - การใชม้าตรการดา้นการจดัการ  เช่น  การกาํหนดสดัส่วนการใชท้างวิง่ 
ใหเ้หมาะสม เพ่ือลดผลกระทบดา้นเสียง การจาํกดัการใชเ้คร่ืองบินเสียงดงัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การกาํหนดใหน้กับิน และบริษทัสายการบิน ปฏิบติัตามระเบียบวิธีการบินท่ีท่ีก่อใหเ้กิดเสียง
รบกวนตํ่า และประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลการดาํเนินงานของท่าอากาศยานและรับฟังคาํร้องและคาํแนะนาํ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนทัว่ไป 
 10.5 นิเวศวทิยาบนบก 
  10.5.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - การพฒันาโครงการดาํเนินการอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับสภาพไวแ้ลว้ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยา 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ไม่มีมาตรการ 
  10.5.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - การพฒันาโครงการ ดาํเนินการในพื้นท่ีท่ีมีการปรับสภาพพื้นท่ีไวแ้ลว้ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาภายนอกเพิม่ข้ึน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - รักษาระดบัความสูงของหญา้ท่ีปลูกในพื้นท่ีท่าอากาศยานใหอ้ยูป่ระมาณ  
8 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลง และสตัวอ์าหารของนก   
   - ตดัตน้ไมแ้ละพุม่ไมใ้นรัศมี 180 เมตร จากแนวทางวิ่งและทางขบั 
   - ควบคุมพืชนํ้า วชัพืช แมลง และสตัว ์เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งอาหารและท่ีอยูอ่าศยัของนก 
   - ทาํลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของไสเ้ดือน แมลง และหนอน 
   - ใหเ้จา้หนา้ท่ี รวบรวมและขดัส่งซากสตัวท่ี์ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางการบินไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํแนกชนิดอยา่งถูกตอ้งเพื่อนาํมาใชใ้นการกาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ขปัญหาต่อไป 
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 10.6 นิเวศวทิยาทางนํา้ 
  10.6.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - อาจมีการปนเป้ือนของนํ้าเสียจากกิจกรรมของคนงานในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง  
และบา้นพกั รวมทั้งนํ้ าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การลา้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ ลงสู่ 
แหล่งนํ้าและส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้า 
   - อาจมีการชะลา้งตะกอนดินจากพื้นท่ีก่อสร้างลงสู่แหล่งนํ้า ทาํใหน้ํ้ าขุ่นและ 
มีผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในนํ้า 
   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัใหมี้หอ้งนํ้าหอ้งสว้มสาํหรับคนงานใหเ้พียงพอ และติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสีย
ชัว่คราว ท่ีมีประสิทธิภาพเพยีงพอในการบาํบดันํ้าเสียท่ีเกิดจากคนงานก่อสร้าง ทั้งในบริเวณสาํนกังาน 
และบา้นพกั ก่อนระบายออกสู่แหล่งนํ้า 
   - ทาํคนัดินลอ้มรอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง และมีบ่อตกตะกอนก่อนระบายลงสู่ทาง ระบายนํ้า 
และจดัเกบ็วสัดุก่อสร้างใหเ้ป็นระเบียบ 
  10.6.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีนํ้ าเสียเพ่ิมข้ึน จากกิจกรรมของผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึน และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  
แต่จากการประเมินผลกระทบดา้นคุณภาพนํ้า พบวา่นํ้าท้ิงของโครงการจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
ค่าความสกปรกในรูปบีโอดีนอ้ยมาก และมีจุดผสมตวัอยูห่่างจากจุดระบายนํ้าท้ิงเพยีง 23 เมตร จึงมี
ผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาทางนํ้าในระดบัตํ่า 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้บริเวณอาคารผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนใหเ้พยีงพอกบั
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเพิ่มข้ึน 
   - ควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้ และระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง 
ใหส้ามารถบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   - นํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ควรนาํมาหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ เช่น รดนํ้าตน้ไม ้
และลา้งถนน และไม่ควรระบายนํ้าท้ิงลงสู่คลองสาธารณะภายนอกโครงการในช่วงฤดูแลง้ 
   - ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบาํบดันํ้าเสียใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กาํหนด ก่อนระบายลงสู่คลองระบายนํ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
 10.7 การใช้ทีด่ิน 
  10.7.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีคนงานก่อสร้างประมาณ 2,000 คน อาจส่งผลต่อการขยายตวัของท่ีพกัอาศยั
ชัว่คราวในยา่นชุมชนพกัอาศยัเดิม และเกิดยา่นพาณิชยกรรมสนบัสนุนการใชชี้วิตประจาํวนั รวมถึง 
มีความตอ้งการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ ในชุมชนเพิม่ข้ึน  
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   แนวทางแกไ้ข 
   - กาํหนดใหผู้รั้บเหมาใหจ้ดัพ้ืนท่ีพกัอาศยัของคนงานก่อสร้างใหเ้พียงพอ มีการจดั
ระเบียบ มีร้ัวลอ้มรอบมิดชิด  
   - จดัระบบการเขา้-ออกพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยั 
   - ใหผู้รั้บเหมาจดัระบบสุขาภิบาลท่ีดี และจดัหานํ้าด่ืม นํ้าใช ้ไฟฟ้าใหเ้พยีงพอ 
รวมทั้งเม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ ใหท้าํการร้ือถอน และปรับสภาพพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย  
  10.7.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - การพฒันาท่าอากาศยาน ทาํใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึน เกิดการขยายตวัของ 
ภาคธุรกิจท่ีต่อเน่ือง และยา่นพาณิชยกรรม รวมทั้งการขยายตวัของพื้นท่ีพกัอาศยั 
   - ผลกระทบดา้นเสียงจากการพฒันาท่าอากาศยาน จะทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของการ
ปลูกสร้างอาคารในบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ 
   - เม่ือการจดัทาํผงัพื้นท่ีเฉพาะของพื้นท่ีโดยรอบท่าอากาศยานแลว้เสร็จ จะสามารถ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการใชท่ี้ดินใหเ้ป็นระเบียบและลดปัญหาความขดัแยง้ของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินได ้
   แนวทางแกไ้ข 
   - ประสานงานกบักรมโยธาธิการและผงัเมือง รวมทั้งหน่วยงานอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง  
ในจงัหวดัสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมการใชท่ี้ดินและการก่อสร้างอาคารในพ้ืนท่ี
โดยรอบท่าอากาศยานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักิจกรรมของท่าอากาศยาน ในเขตปลอดภยัการ
เดินอากาศ และพ้ืนท่ีไดรั้บผลกระทบจากท่าอากาศยาน 
   - ใช ้พรบ. ควบคุมอาคาร ควบคู่กบั พรบ.ผงัเมืองเฉพาะพ้ืนท่ีโดยรอบท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในการใหอ้นุญาตส่ิงปลูกสร้างใหม่ เพื่อควบคุมการใชท่ี้ดินและการก่อสร้างอาคารโดยรอบ 
ใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมของท่าอากาศยาน 
   - ประสานงานกบักรมโยธาธิการ และผงัเมือง และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อศึกษาและวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหช้ดัเจน 
   - จดัซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในเขต NEF มากกวา่ 40 เพื่อแกไ้ขปัญหาในระยะยาว 
 10.8  การคมนาคม 
  10.8.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - กิจกรรมการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อาจทาํใหถ้นนชาํรุดเสียหาย
และก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุบนถนน 
   - มีปริมาณการจราจรเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง รวมทั้งการขนส่งคนงานก่อสร้าง อาจทาํใหกี้ดขวางการจราจรของผูใ้ชถ้นน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนบางนา-ตราด) จะมีสภาพติดขดั  
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   แนวทางแกไ้ข 
   - ใหผู้รั้บเหมาวางแผนการใชเ้สน้ทางการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ เพื่อเสนอต่อ ทอท. 
ก่อนดาํเนินการ โดยพิจารณาเลือกใชเ้สน้ทางหลกัท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
   - จาํกดัความเร็วของรถบรรทุกตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะบริเวณทางร่วม 
ทางแยกและบริเวณชุมชน  
   - หลีกเล่ียงการขนส่งวสัดุก่อสร้างในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เชา้ – เยน็ โดยเฉพาะในช่วง
เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 - 19.00 น.   
   - ใชผ้า้ใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกใหมิ้ดชิด เพื่อป้องกนัเศษวสัดุตกหล่นบนถนน 
และป้องกนัการเกิดฝุ่ นละออง 
   - จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกในการเขา้ - ออกพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ  
เพื่อช่วยป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
   - กรณีการขนส่งของโครงการ ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัถนนผูรั้บเหมาจะตอ้ง
ดาํเนินการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และซ่อมแซม แกไ้ขทนัที 
   - รถยนตท่ี์นาํมาใชใ้นการขนส่งวสัดุอุปกรณ์หรือคนงาน ตอ้งเป็นไปตาม พรบ.
การจราจรทางบก พ.ศ.2522 
   - ติดตั้งป้ายเตือนในงานก่อสร้างต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม พรบ.การจราจรทางบก  
พ.ศ.2522 
   - ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใชเ้สน้ทาง และ
ประชาสมัพนัธ์เสน้ทางใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ 
  10.8.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีจาํนวนเท่ียวบินและผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขดั แต่การเปิดใชโ้ครงการขนส่งมวลชน Airport Link และการขยาย
เสน้ทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะทาํใหก้ารคมนาคมบริเวณพ้ืนท่ีมีความสะดวกข้ึน และลดปริมาณ
การจราจรบนถนนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการได ้ 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการดูแลระบบสญัญาณไฟจราจร 
ใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 
   - ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการอาํนวยการจราจรบริเวณ
เสน้ทางเขา้สู่ท่าอากาศยาน 
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 10.9 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  10.9.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีความตอ้งการใชน้ํ้ า ไฟฟ้า และโทรศพัท ์เพิ่มข้ึนในพื้นท่ีก่อสร้างและบริเวณ
บา้นพกัคนงาน ซ่ึงระบบสาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัสามารถใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งเพียงพอ 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ใหผู้รั้บเหมาจดัหาสาธารณูปโภค สาธารณูปการสาํหรับพื้นท่ีก่อสร้าง สาํนกังาน
ควบคุมงาน และบา้นพกัคนงานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชง้าน  
  10.9.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - ทสภ. มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนเป็น 70 เมกะวตัต ์ ซ่ึง DCAP และ 
การไฟฟ้านครหลวงยงัสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
   - ทสภ. มีความตอ้งการใชน้ํ้ าเพิ่มข้ึนเป็น 32,035 ลบ.ม./วนั  ซ่ึงการประปานครหลวง
ยงัสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเพียงพอ  
   - ทสภ. มีความตอ้งการใชเ้ลขหมายโทรศพัทเ์พิ่มข้ึนเป็น 4,000 เลขหมาย ซ่ึงระบบ 
ของโครงการท่ีมีอยูย่งัรองรับไดอ้ยา่งเพียงพอ 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐท่ีใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง  
เพื่อขยายระบบการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกนัการขยายตวัของชุมชนโดยรอบ ทสภ. 
 10.10  การจัดการของเสีย 
  10.10.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีขยะมูลฝอยทัว่ไปจากกิจกรรมของคนงานบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ  
880 กก./วนั ซ่ึงกาํหนดใหผู้รั้บเหมาวา่จา้งบริษทัเอกชนมาจดัเกบ็และนาํไปกาํจดัอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล
   - มีขยะมูลฝอยบริเวณบา้นพกัคนงานประมาณ 1,420 กก./วนั ผูรั้บเหมาตอ้งจดัวาง
ถงัรองรับและประสานงานใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบมาจดัเกบ็ไปกาํจดั 
   - มีของเสียอนัตรายและขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง ผูรั้บเหมาตอ้งนาํไปกาํจดั
อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยใหเ้พียงพอ และแยกประเภทเป็น ขยะเปียก ขยะแหง้ 
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย และรณรงคใ์หค้นงานและเจา้หนา้ท่ีคดัแยกขยะ 
   - ขยะอนัตราย ตอ้งมีสถานท่ีรวบรวมและพกัขยะ แยกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป และมี
ระบบป้องกนันํ้าชะขยะลงสู่ระบบระบายนํ้า 
   - ใหมี้การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยทัว่ไปวนัละ 1 คร้ัง สาํหรับขยะมูลฝอยจากการ
ก่อสร้าง ตอ้งรวบรวมและขนออกไปกาํจดันอกพื้นท่ี 
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   - พาหนะรองรับขยะตอ้งมีฝาปิดมิดชิด 
   -  กาํหนดไม่ใหมี้การกาํจดัขยะโดยการเผากลางแจง้ในพื้นท่ีโครงการ 
  10.10.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - เม่ือมีผูโ้ดยสาร 80 ลา้นคนต่อปี จะมีของเสียรวม 83.61 ตนัต่อวนั ซ่ึงระบบ 
ขนถ่ายขยะท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถรองรับได ้100 ตนัต่อวนั  ดงันั้น ระบบท่ีมีอยูจึ่งสามารถรองรับ 
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งเพียงพอ  
   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยใหเ้พียงพอ และมีฝาปิดมิดชิด 
   - จดัใหมี้บุคลากร อุปกรณ์ และรถขนถ่ายใหเ้พียงพอกบัของเสียท่ีจะเพิ่มข้ึน 
   - รณรงคก์ารลดขยะ และการคดัแยกขยะ 
   - การจดัเกบ็ขยะมูลฝอยตอ้งดาํเนินการอยา่งนอ้ย วนัละ 1 คร้ัง  
   - มีการบนัทึกปริมาณมูลฝอย และขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นการวางแผน 
การจดัการขยะ 
 10.11 การจัดการนํา้เสีย 
  10.11.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีนํ้ าเสียจากคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้างสูงสุด 140 ลบ.ม./วนั ผูรั้บเหมาตอ้งจดั 
ใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูปเพื่อบาํบดันํ้าเสียใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ 
คลองระบายนํ้าในพื้นท่ีท่าอากาศยาน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - จดัเตรียมหอ้งนํ้าหอ้งสว้มใหเ้พียงพอ และมีระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูปสามารถ
รองรับการบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
   - รณรงคก์ารใชน้ํ้ าอยา่งประหยดั และจาํกดับริเวณท่ีก่อใหเ้กิดนํ้าเสียใหมี้จาํนวน
จุดนอ้ยท่ีสุด 
   - เม่ือดาํเนินการแลว้เสร็จ ตอ้งมีการร้ือยา้ยถงับาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูปออกจากพ้ืนท่ี 
  10.11.2  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - เม่ือมีผูโ้ดยสาร 80 ลา้นคนต่อปี จะมีนํ้าเสียรวม  17,886 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั  
ซ่ึงระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถรองรับได ้18,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ดงันั้นระบบท่ีมีอยู่
จึงสามารถรองรับการบาํบดันํ้าเสียท่ีเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งเพียงพอ  
   แนวทางแกไ้ข 
   - ติดตั้งระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้บริเวณอาคารผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนใหเ้พยีงพอกบั
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเพิ่มข้ึน 
   - ควบคุมดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียเบ้ืองตน้ และระบบบาํบดันํ้าเสียส่วนกลาง 
ใหส้ามารถบาํบดันํ้าเสียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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   - นํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ควรนาํมาหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ เช่น รดนํ้าตน้ไม ้
และลา้งถนน และไม่ควรระบายนํ้าท้ิงลงสู่คลองสาธารณะภายนอกโครงการในช่วงฤดูแลง้ 
   - ตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบาํบดันํ้าเสียใหมี้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีกาํหนด ก่อนระบายลงสู่คลองระบายนํ้าภายในพื้นท่ีโครงการ 
   - รณรงคก์ารใชน้ํ้ าอยา่งประหยดัภายในอาคาร เลือกใชสุ้ขภณัฑแ์ละอุปกรณ์
ประหยดันํ้า 
 10.12 เศรษฐกจิ-สังคม 
  10.12.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - มีการก่อสร้างบา้นพกัคนงานในชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ อาจทาํใหเ้กิดชุมชนแออดั และเส่ียงต่อการเกิดปัญหาดา้นสงัคม อาชญากรรม และ
สาธารณสุข  
   - ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงอาจไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น เสียงดงั  
ฝุ่ นละออง รวมทั้งการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 
   - การเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม และ
รายได ้เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงทางรายได ้แต่อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการ
ดว้ยกนัเอง 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ควบคุมผูรั้บเหมาใหจ้ดัพื้นท่ีพกัอาศยัของคนงานก่อสร้างใหเ้ป็นระเบียบ มีร้ัว
ลอ้มรอบมิดชิด จดัระบบสุขาภิบาลท่ีดี และจดัหานํ้าด่ืม นํ้าใช ้ไฟฟ้าใหเ้พียงพอ รวมทั้งมีการ
ควบคุมดูแลมิใหค้นงานก่อใหเ้กิดปัญหากบัชุมชน 
   - ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
   - กรณีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนผลกระทบจากการก่อสร้างใหน้าํขอ้ร้องเรียนมาพิจารณา
หาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว 
  10.12.2  ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - จะทาํใหศ้กัยภาพของการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้เพิ่มมากข้ึน สร้างการ
ขยายตวัของธุรกิจบริการท่ีต่อเน่ืองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
   - มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนอยูอ่าศยัโดยรอบท่าอากาศยาน โดยเฉพาะผลกระทบดา้นเสียง  
   แนวทางแกไ้ข 
   - ประชาสมัพนัธ์และแจง้ผลการตรวจวดัระดบัเสียง รวมทั้งการดาํเนินงาน 
ดา้นการป้องกนัและลดผลกระทบใหป้ระชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบรับทราบ 
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   - ดาํเนินการสาํรวจรายละเอียดอาคารบา้นเรือนท่ีไดรั้บผลกระทบดา้นเสียงท่ี
เพิ่มข้ึนจากปัจจุบนั เพื่อทาํการชดเชย ดงัน้ี 

 พื้นท่ีในเขต NEF 40 ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม (ซ่ึงสร้างก่อนปี 2544) ให ้ทอท.เจรจา
ซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างกรณีเจา้ของไม่ประสงคท่ี์จะขาย ทอท. ตอ้งสนบัสนุนและปรับปรุง หรือติดตั้ง
วสัดุลดเสียงแก่อาคาร 

 พื้นท่ีในเขต NEF 30-40  ท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม (ซ่ึงสร้างก่อนปี 2544) ให ้ทอท. 
ทาํการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) หากพบวา่โครงการทาํใหมี้ระดบัเสียงรบกวนเกิน 10 dBA ให้
สนบัสนุนการปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างเพ่ือใหส้ามารถลดระดบัเสียงได ้รวมทั้งพิจารณาสนบัสนุนการป้องกนั
เสียงแก่สถานท่ีท่ีตอ้งการความเงียบเป็นพิเศษ เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาล เป็นตน้ 

 นาํผลการตรวจวดัระดบัเสียงต่อเน่ืองมาประมวลผลกระทบดา้นเสียง 
ในหน่วย NEF ทุก 2 ปี เพื่อจดัหามาตรการชดเชยสาํหรับผูท่ี้อยูอ่าศยัในเสน้เสียง NEF มากกวา่ 30 

 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจต่อการดาํเนินงานของ ทอท. ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน  
และบทบาทของ ทอท. รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

 ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลดผลกระทบดา้นเสียง มีการจดัขั้นตอน 
การประชาสมัพนัธ์ และการดาํเนินงานดา้นมวลชนสมัพนัธ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มต่าง ๆ 
 10.13 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  10.13.1 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง 
   - อาจเกิดสภาพท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในพื้นท่ีก่อสร้าง และบา้นพกัคนงาน หากไม่มี
การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทาํใหก้ลายเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและสตัวพ์าหะนาํโรค  
   - คนงานต่างถ่ินท่ีเขา้มาทาํงานอาจนาํโรคติดต่อเขา้มาแพร่กระจายบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และอาจจะแพร่กระจายไปสู่ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง  
   - อาจเกิดอุบติัเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง และอุบติัเหตุจากการขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง ทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ 
   - กิจกรรมการก่อสร้างและการขนส่งวสัดุ อุปกรณ์ อาจก่อใหเ้กิดการฟุ้ งกระจาย
ของฝุ่ นละออง และมีเสียงดงั ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียง 
   แนวทางแกไ้ข 
   - กาํหนดใหผู้รั้บเหมาจดัทาํแผนการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานก่อสร้าง 
และแผนปฏิบติังานเสนอต่อ ทอท. ก่อนดาํเนินการ 
   - ควบคุมผูรั้บเหมาใหจ้ดัพื้นท่ีพกัอาศยัของคนงานก่อสร้างใหเ้ป็นระเบียบ มีร้ัว
ลอ้มรอบมิดชิด จดัระบบสุขาภิบาลท่ีดี โดยจดัเตรียมหอ้งนํ้า – หอ้งสว้ม ระบบบาํบดันํ้าเสียใหเ้พยีงพอ 
รวมทั้งจดัหานํ้าด่ืม นํ้าใช ้ไฟฟ้าใหเ้พียงพอ  
   - ใหมี้การตรวจร่างกายคนงานก่อนรับเขา้ทาํงาน เพื่อป้องกนัการนาํโรคติดต่อ 
เขา้มาแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีก่อสร้างและชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
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   - จดัใหมี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพื่อใหก้าร 
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ในกรณีท่ีมีการเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย และจดัใหมี้รถยนตเ์พื่อนาํผูป่้วยส่งโรงพยาบาล
ในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็รุนแรง  
   - ใหผู้รั้บเหมาควบคุมดูแลคนงานใหท้าํงานดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติังาน
ตามขอ้กาํหนดอยา่งเคร่งครัด มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ และจดัหา
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัประเภทงาน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการ
ทาํงาน 
   - กาํหนดแนวเขตก่อสร้างและปิดลอ้มพื้นท่ีก่อสร้างใหมิ้ดชิด และติดป้ายเตือน
อนัตรายจากเขตก่อสร้าง เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปในบริเวณเขตก่อสร้าง 
  10.13.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการ 
   - มีผลกระทบจากเสียงดงัรบกวนท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบ ซ่ึงปัจจุบนับางส่วนไดมี้การชดเชยเพ่ือลดผลกระทบไวแ้ลว้ 
   - การพฒันาท่าอากาศยานจะทาํใหมี้ผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณขยะมูลฝอย 
และนํ้าเสียเพิม่มากข้ึน ซ่ึงหากไม่มีการรวบรวมและกาํจดัท่ีดี อาจทาํใหเ้กิดเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของ 
เช้ือโรคและสัตวพ์าหะนาํโรค ซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการแพร่โรคต่าง ๆ ได ้
   - การเพิ่มข้ึนของผูโ้ดยสารและการขยายตวัของชุมชน อาจทาํใหมี้ความตอ้งการ
บริการดา้นสาธารณสุขเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเพียงพอและศกัยภาพของทรัพยากร
สาธารณสุขในปัจจุบนั 
   - อาจมีความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุและปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในการ 
ดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 
   แนวทางแกไ้ข 
   - ควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
   - เพิ่มเจา้หนา้ท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานดา้นความปลอดภยั 
   - กาํหนดแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานของ ICAO  
11.  ความเหมาะสมด้านการบริหารโครงการ 
 เน่ืองจากโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีจาํนวน 
งานก่อสร้างหลายงาน และ มีความยุง่ยากและซบัซอ้น  ซ่ึงตอ้งการการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในระดบัมาตรฐานสากล ทั้งทางดา้นเทคนิคทางวิศวกรรม และ ดา้นการบริหารจดัการ
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพภายในเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด  จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความชาํนาญ และมีประสบการณ์สูง ทั้งดา้นเทคนิค  และการบริหารจดัการโครงการขนาดใหญ่
เป็นจาํนวนมาก โดย ทอท. จะดาํเนินการคดัเลือกและวา่จา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาและบริษทัรับเหมา 
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ก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นผูด้าํเนินการตามโครงการ โดย ทอท.  
เป็นผูค้วบคุมดูแลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 11.1 บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อช่วย ทอท.ในการบริหารโครงการ (Project Management  
Consultant : PMC) 
 11.2 บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อสาํรวจ ศึกษา และออกแบบ 
 11.3 บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง 
 11.4 บริษทัรับจา้งก่อสร้าง 
 โดยมีรูปแบบการบริหารโครงการดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  ผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกจิโดยตรง 
 ในจาํนวนมูลค่าการลงทุนของโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) จาํนวน 60,741.614
ลา้นบาท มีมูลค่าของตน้ทุนในประเทศ 46,506 ลา้นบาท หรือ ประมาณ 76.56 % ของเงินลงทุนทั้งหมด 
และตน้ทุนต่างประเทศประมาณ 14,236 ลา้นบาท หรือประมาณ 23.44 % ของเงินลงทุนทั้งหมด ซ่ึงแสดงวา่
ทุกๆ บาท ท่ีใชใ้นการดาํเนินโครงการ 77 สตางคจ์ะหมุนเวยีนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีส่วนท่ี
ใชใ้นการจดัซ้ืออุปกรณ์ส่ิงอาํนวยความสะดวกจากต่างประเทศ จาํนวน 23 สตางค ์ซ่ึงจะมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจเพียงเลก็นอ้ย 
13.  การส่งเสริมงานวจัิยและพฒันา และการเสริมสร้างบุคลากร 
 ทอท. ตระหนกัถึงความสาํคญัของทรัพยากรบุคคลวา่เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีทาํใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและสลบัซบัซอ้น และ 
การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเคร่ืองมือการบริหารท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง สาํหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง สร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และสามารถพฒันาองคก์รใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
จึงมุ่งลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคลในองคก์รใหไ้ดรั้บการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหท้นัต่อ
สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่าอากาศยานในปัจจุบนั และเพิ่มศกัยภาพความชาํนาญในระบบงาน 

ทอท. 

Project Management Consultant 

บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา
ศึกษา สาํรวจ ออกแบบ

บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา 
เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง 

ผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
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เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานสากลดา้นการขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะมาตรฐานขององคก์ร
การบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) รวมทั้งขบัเคล่ือนใหท่้าอากาศยานในความรับผดิชอบเป็น 
ท่าอากาศยานชั้นนาํท่ีมีการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล ทั้งน้ี ทอท. ไดจ้ดัทาํแผนพฒันา
บุคคลเป็นรายปีทุกปี  
 สาํหรับโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) ทอท. ไดว้างแผนการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี
ของ ทอท. ใหส้ามารถดูแลติดตั้ง บาํรุงรักษาอุปกรณ์และการใชง้านอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีติดตั้งภายใต้
โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) โดยการกาํหนดในสญัญาใหมี้การฝึกอบรมในอุปกรณ์
แต่ละชนิดท่ีสาํคญั 
14.  ผลประโยชน์ต่อ “คน” 
 โครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2559) จะทาํใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์จากระดบั 
การใหบ้ริการท่ีดีของ ทสภ. จากการมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอรองรับ 
ความตอ้งการซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใหบ้ริการ นอกเหนือจากความปลอดภยั 
ซ่ึงเป็นหวัใจของการดาํเนินการของท่าอากาศยาน นอกจากน้ีโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ  
2554-2559) ยงัก่อใหเ้กิดการจา้งงานจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบินเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
สร้างรายไดต่้อคนท่ีอยูโ่ดยรอบ ทสภ. และประเทศโดยรวม ทั้งยงัช่วยในการกระจายความเจริญสู่ชุมชน
และประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ดว้ย  
15. ผลประโยชน์หรือรายได้ทีเ่กดิจากโครงการ 
 15.1 ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากโครงการ 
  เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับปริมาณการจราจร 
ทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการและมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นศูนยก์ลางดา้นการบิน (HUB) ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

15.2   รายได้ทีเ่กดิจากโครงการ 
  รายไดท่ี้เกิดจากโครงการ เป็นรายไดท่ี้เกิดจากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และ
รายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการบิน (Non-Aeronautical Revenue) โดยมีสดัส่วนรายไดท่ี้เกิดจากกิจการการบิน 
(Aeronautical Revenue) คิดเป็นร้อยละ 52.75 และมีสดัส่วนรายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการการบิน (Non- 
Aeronautical Revenue) คิดเป็นร้อยละ 47.25 
16.  การติดตามประเมินผลโครงการ    
 ทอท. มีขั้นตอนในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยใชแ้ผนการดาํเนินงานและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการเป็นตวัช้ีวดัในการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของโครงการโดยมีการรายงาน
เพื่อแกไ้ขกรณีการดาํเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งรายงานใหห้น่วยงานภายนอกทั้ง สศช. 
และ คค. ทราบความกา้วหนา้เป็นรายเดือนอยา่งต่อเน่ือง 
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ผนวก ก-1 

 

งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 

1. สภาพปัจจุบัน 
  ปัจจุบนัอาคารเทียบเคร่ืองบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มอาคารผูโ้ดยสาร
ประกอบดว้ย อาคารโถงผูโ้ดยสาร ขาเขา้- ขาออก และอาคารเทียบเคร่ืองบิน 7 หลงั (Concourse A-G) มี
ประตูทางออกท่ีเช่ือมต่อกบัหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคาร (Contact gates) จาํนวน 51 หลุมจอด ซ่ึงใน
การพฒันาระยะท่ี 1 น้ีไดอ้อกแบบไวเ้พ่ือรองรับผูโ้ดยสารสูงสุด 45 ลา้นคนต่อปี 
2. ลกัษณะปัญหา 

ตารางผนวก ก-  1    
การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                                                                                         (หน่วย : พนัคน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551 31,608 6,993 38,603 -6.3% 

2552 30,000 10,099 40,099 3.9% 
2553 32,850 10,890 43,740 9.1% 

2554 35,741 11,563 47,304 8.1% 
2555 38,633 12,190 50,823 7.4% 
2556 41,619 12,735 54,354 6.9% 
2557 44,355 13,270 57,625 6.0% 
2558 47,140 13,824 60,964 5.8% 
2559 49,923 14,345 64,268 5.4% 
2560 52,665 14,891 67,556 5.1% 
2561 55,319 15,421 70,740 4.7% 
2562 58,008 15,970 73,978 4.6% 
2563 60,811 16,533 77,344 4.6% 
2564 63,552 17,109 80,661 4.3% 
2565 66,386 17,639 84,025 4.2% 
2566 69,283 18,141 87,424 4.0% 
2567 72,221 18,611 90,832 3.9% 
2568 75,201 19,043 94,244 3.8% 
2569 78,150 19,428 97,578 3.5% 
2570 81,083 19,767 100,850 3.4% 
2571 83,828 20,083 103,911 3.0% 
2572 86,468 20,368 106,836 2.8% 

                 ท่ีมา  :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท.   
        2551  : Actual Data 
                2552-2572 :  Forecast 



ผนวก ก-2 

 

   2.1 จากสถิติอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผูโ้ดยสาร ตามตารางผนวก ก- ทอท.คาดการณ์
วา่ผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินของ ทสภ.ในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นช่วงการพฒันาระยะท่ี 1 จะสามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารเตม็ขีดความสามารถ 45 ลา้นคนต่อปีไดถึ้งปี พ.ศ. 2554 น้ีเท่านั้น ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ี ทอท.
จะตอ้งเร่งดาํเนินการพฒันา ทสภ.ระยะท่ี 2    ซ่ึงรวมถึงการออกแบบก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Midfield 
Satellite) หลงัท่ี 1 เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด โดยมี
เป้าหมาย ใหมี้ขีดความสามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี   

ตารางผนวก ก-  2    

ตารางแสดงการคาดหมายปริมาณจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปี พ.ศ. 
จํานวน
เทีย่วบนิ 

จํานวนเทีย่วบนิ
ขึน้-ลง ในช่ัวโมง

เร่งด่วน 

ความต้องการ
หลุมจอด

ประชิดอาคาร 

จํานวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 

(พนัคน) 

จํานวนผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 

(พนัคน) 

จํานวน
ผู้โดยสารรวม 

(พนัคน) 

Capacity 
ระยะที ่1 - 76 51 33 12 45 
Capacity 
(54-59) - 76 79 48 12 60 

2552 254,619 57 65 30,000 10,099 40,099 

2553 272,293 60 67 32,850 10,890 43,740 

2554 292,053 62 68 35,741 11,563 47,304 

2555 310,937 63 71 38,633 12,190 50,823 

2556 329,558 67 76 41,619 12,735 54,354 

2557 346,337 71 77 44,355 13,270 57,625 

2558 363,345 74 82 47,140 13,824 60,964 

2559 379,906 77 86 49,923 14,345 64,268 

2560 396,237 80 90 52,665 14,891 67,556 

2561 411,850 83 91 55,319 15,421 70,740 

2562 427,649 85 93 58,008 15,970 73,978 

2563 443,952 86 94 60,811 16,533 77,344 

2564 459,801 89 99 63,552 17,109 80,661 

2565 475,645 92 101 66,386 17,639 84,025 

2566 491,332 95 105 69,283 18,141 87,424 

2567 506,859 98 109 72,221 18,611 90,832 

2568 522,182 100 111 75,201 19,043 94,244 

2569 536,755 103 112 78,150 19,428 97,578 

2570 550,798 105 116 81,083 19,767 100,850 

2571 563,488 108 119 83,828 20,083 103,911 

2572 575,294 110 122 86,468 20,368 106,836 
ท่ีมา : ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน ทอท.   



ผนวก ก-3 

 

  2.2 จากสภาพปัญหาท่ีเร่ิมปรากฏในปัจจุบนั หลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารท่ีมีอยู ่51 หลุมจอด 
ยงัไม่พอเพียงต่อความตอ้งการของสายการบินในชัว่โมงคบัคัง่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
ซ่ึงมีความตอ้งการใชบ้ริการหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารเป็นอยา่งมากเพื่อความสะดวกสบายของ
ผูโ้ดยสาร  
  ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 เพื่อใหมี้ 
หลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารเพิ่มอีก 28 หลุมจอด ซ่ึงทาํให ้ทสภ. มีหลุมจอดอากาศยานประชิด
อาคารรวมเป็น 79 หลุมจอด เพ่ือยกระดบัการให้บริการผูโ้ดยสารและสายการบินใหไ้ดรั้บความ
สะดวกสบายตามมาตรฐานสากล และในจาํนวนน้ีควรจดัใหมี้หลุมจอดสาํหรับอากาศยานขนาด A-380 
(Code F) ดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัมี หลุมจอดท่ีสามารถรองรับอากาศยานดงักล่าวเพียง  5 หลุมจอดเท่านั้น 
 
3. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผูโ้ดยสาร รวมถึงอาคารเทียบเคร่ืองบินของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารไดจ้าํนวน 60 ลา้นคนต่อปี และสามารถเพ่ิมการใหบ้ริการหลุม
จอดอากาศยานประชิดอาคารสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศอีก 28 หลุมจอด โดย 8 หลุมจอดสามารถ
รองรับอากาศยานขนาด A-380 (Code F) และ 20 หลุมจอดสามารถรองรับอากาศยานขนาด B-747 (Code E)           
เพื่อยกระดบัการใหบ้ริการใหไ้ดม้าตรฐานสากลเพ่ือใหผู้โ้ดยสารและสายการบินใหไ้ดรั้บความสะดวก 
สบายมากข้ึน  
 
4. เป้าหมาย   
  ก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Midfield Satellite) หลงัท่ี 1 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่ิงอาํนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นกิจกรรมการบินอยา่งครบถว้น รวมทั้งสะพานเทียบ
เคร่ืองบินระบบ Docking Guidance, Gate Assignment, ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ Baggage 
Handling  ซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างอาคารผูโ้ดยสารหลกัและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง ทั้งน้ีมุ่งใหบ้ริการ
เท่ียวบินระหวา่งประเทศ  โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในปี พ.ศ.2559   อาคารเทียบเคร่ืองบินรองมีลกัษณะ
เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 216,000  ตารางเมตร มีจาํนวนประตูทางออกท่ีเช่ือมต่อกบัหลุมจอด
ประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด A-380 (Code F) ได ้8 หลุมจอด และอากาศยาน
ขนาด B-747 (Code E) ได ้ 20 หลุมจอด 
 
5. แนวทางดําเนินการ 
 5.1 ทอท.จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Terms of Reference) และคดัเลือกบริษทัวิศวกร            
ท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
 5.2 ศึกษา สาํรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา โดยใช ้Unit Concept 
Design (UCD) ท่ี PMC ไดจ้ดัทาํไวเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ 
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 5.3 ทอท.จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Terms of Reference) บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อ                  
ควบคุมงาน 
 5.4 ดาํเนินการจดัหาบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 5.5 ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
 5.6 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
 5.7 ดาํเนินการควบคุมงานโดยบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 
6. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
  งานก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 จะใชเ้วลาในการดาํเนินการดงัน้ี 
  6.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference) 
เพื่อจดัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลาประมาณ 
6 เดือน 
  6.2 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554                   
ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน  
  6.3 บริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ และออกแบบในปีงบประมาณ 2554 - 2555                 
ใชเ้วลาประมาณ 12 เดือน  
  6.4 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ใชเ้วลา
ประมาณ 8 เดือน 
  6.5 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 
35 เดือน 
  6.6  จดัหาผูรั้บจา้ง ก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน 
  6.7 ดาํเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 30 เดือน 
  6.8 ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปี 2558 - 2559 ใชร้ะยะเวลาประมาณ  
6 เดือน 
 
7. วงเงินลงทุน 
  ใชเ้งินลงทุนเป็นเงินประมาณ  27,864.653  ลา้นบาท  (ไม่รวมสาํรองราคาและปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  แบ่งเป็น 
 7.1 ค่าออกแบบ       533.294   ลา้นบาท 
 7.2 ค่าก่อสร้าง             26,664.740   ลา้นบาท 
 7.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง    666.619   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2555  ประมาณ         488.853 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2556  ประมาณ         4,222.494 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2557  ประมาณ         8,955.197 ลา้นบาท 
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  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2558  ประมาณ         8,955.197 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2559  ประมาณ         5,242.912 ลา้นบาท 
 
8. ผลประโยชน์ 
  ทาํใหเ้พิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหร้องรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี           
และเพิม่จาํนวนหลุมจอดอากาศยานประชิดอาคารใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้โ้ดยสารและสายการบินมีความสะดวกสบายข้ึน  



งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทยีบเครื่องบินรองหลงัที ่1

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ปีงบประมาณ 2554-2559)

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลงัที่ 1



ผงัพื้นและรูปตดั อาคารเทียบเครื่องบิน 1 

ที่มา: UNIT CONCEPTUAL DESIGN FOR 1ST MIDFIELD SATELLITE              

FOR THE PHASE-2 DEVELOPMENT OF SBIA
May 2004
By Project Management  Consultant
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งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 
 

1. สภาพปัจจุบัน 
 ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจาํนวนหลุมจอดอากาศยานจาํนวน 120 หลุมจอด แบ่งเป็น หลุม
จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด (ระหวา่งประเทศ 39 หลุมจอด และภายในประเทศ 12 หลุมจอด)                   
หลุมจอดระยะไกล 69 หลุมจอด   
 
2. ลกัษณะปัญหา 
 จากการประเมินของ ทอท. ในปี พ.ศ.2552 ความตอ้งการหลุมจอดประชิดอาคารในชัว่โมงคบัคัง่ 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะมีจาํนวน 65 หลุมจอด ในขณะท่ีจาํนวนหลุมจอดประชิดอาคารในปัจจุบนัมี
เพียง 51 หลุมจอด ในจาํนวนน้ีมีเพยีง 5 หลุมจอดเท่านั้นท่ีสามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ Code F 
เช่น A-380 ได ้ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเพ่ิมเติม ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
3. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
4. เป้าหมาย 
 ก่อสร้างลานจอดอากาศยานโดยรอบอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 เพ่ือรองรับหลุมจอด             
อากาศยานจาํนวน 28 หลุมจอด ซ่ึงทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
โดย 8 หลุมจอดสาํหรับรองรับอากาศยานขนาด A-380 (Code F) และ 20 หลุมจอดสาํหรับรองรับอากาศยาน
ขนาด B-747-400 (Code E) พร้อมก่อสร้างระบบทางขบัเพื่อเขา้สู่ลานจอดรวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมพื้นท่ีประมาณ 960,000 ตารางเมตร 
 
5. แนวทางดําเนินการ 
 ทอท.ไดด้าํเนินการปรับปรุงคุณภาพดินและออกแบบลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบ
เคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 แลว้เสร็จในแผนพฒันาระยะท่ี 1 คงเหลืองานก่อสร้างลานจอด ทางขบั และ               
ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะดาํเนินการต่อไปดงัน้ี 
 5.1 ทอท.จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Terms of Reference) บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงาน 
 5.2 ดาํเนินการจดัหาบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
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 5.3 ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
 5.4 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
 5.5 ดาํเนินการควบคุมงาน โดยบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

6. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 ในขั้นตอนการก่อสร้างผวิจราจรลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1           

จะมีขั้นตอนการดาํเนินงานต่อไป ดงัน้ี 
    6.1  คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555-2556  ใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน 
    6.3 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลา
ประมาณ 35 เดือน 
    6.4 จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้างลานจอดอากาศยานในปีงบประมาณ 2555-2556 ใชเ้วลา
ประมาณ 9 เดือน 
    6.5 ผูรั้บจา้งเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างลานจอดอากาศยาน พร้อมทางขบัเขา้สู่ลานจอด                
ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 30 เดือน 
    6.6  ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้างในปีงบประมาณ 2558-2559 ใช้
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

7. วงเงินลงทุน 
  ใชเ้งินลงทุนโครงการเป็นเงินประมาณ  4,907.342  ลา้นบาท (ไม่รวมสาํรองราคาและปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  แบ่งเป็น 
 7.1 ค่าก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 
  พร้อมทางขบัเขา้สู่ลานจอดอากาศยาน    4,764.410   ลา้นบาท 
 7.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง                   142.932   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2556  ประมาณ         1,016.614 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2557  ประมาณ         1,608.266 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2558  ประมาณ        1,608.266 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2559  ประมาณ         674.196 ลา้นบาท 

 
8. ผลประโยชน์ 
 การเพิ่มพ้ืนท่ีลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินตามความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคตจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใหมี้คุณภาพการใหบ้ริการผูโ้ดยสารและสายการบินเทียบเท่า
มาตรฐานสากล  



งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทยีบเครื่องบินรองหลงัที ่1

 โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ปีงบประมาณ 2554-2559)

ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทยีบ
เครื่องบินรองหลงัที ่1
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งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทศิใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) 
 

1. สภาพปัจจุบัน 
อาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นอาคารเด่ียว กล่าวคือ ตวัอาคาร

ส่วนอาคารผูโ้ดยสารหลกั (Main Terminal Building) และอาคารเทียบเคร่ืองบิน (Concourse Building) 
จาํนวน 7 หลงั ไดแ้ก่ Concourse A ถึง Concourse G วางตวัประชิดกนัเหมือนเป็นอาคารหลงัเดียวกนั จึง
ใชเ้พียงทางเดินเล่ือน (Moving Walk Ways) และรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกท่ี
จะช่วยใหผู้โ้ดยสารสามารถเดินทางจากส่วนหน่ึงของอาคารไปยงัอีกส่วนหน่ึงไดเ้ร็วข้ึน   

การเตรียมการสาํหรับอนาคตท่ีจะเช่ือมต่ออาคารผูโ้ดยสารเขา้กบัอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
(Midfield Satellite) ไดมี้การสร้างอุโมงคจ์ากอาคารผูโ้ดยสารลอดใตท้างขบัและลานจอดอากาศยาน
สาํหรับเป็นช่องทางเพื่อวางแนวระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) โดยขณะน้ีไดเ้ตรียมไวเ้ฉพาะโครงสร้าง
ของอุโมงคค์อนกรีตเสริมเหลก็ ปัจจุบนัมีโครงสร้างอุโมงคท่ี์ไดส้ร้างเตรียมไวเ้พื่อเช่ือมระหวา่งอาคาร
ผูโ้ดยสารกบัอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ท่ีจะก่อสร้างข้ึนใหม่ทางดา้นทิศใต ้โดยโครงสร้างอุโมงค์
ท่ีเตรียมไวน้ี้มีความยาวประมาณ 812 เมตร กวา้ง 45 เมตร ภายในอุโมงคไ์ดเ้ตรียมพื้นท่ีไวส้าํหรับระบบ
ขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) และระบบลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระ (BHS) ตลอดจนช่องทางสาํหรับระบบ
สาธารณูปโภคและถนน Spine roads เพ่ือเช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง  

 
2. ลกัษณะปัญหา 

อุโมงคท่ี์สร้างไวใ้นการพฒันาระยะท่ี 1  ขณะน้ีเป็นอุโมงคป์ลายตนั เม่ือมีโครงการสร้างอาคารเทียบ
เคร่ืองบินรอง (Midfield Satellite) จึงมีความจาํเป็นตอ้งต่อเช่ือมอุโมงคใ์นแผนระยะท่ี 1 น้ี ไปยงัอาคาร
เทียบเคร่ืองบินรองรวมถึงการพฒันาในระยะท่ี 2 เม่ือมีการสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ข้ึนทาง 
ดา้นทิศใตข้องอาคารผูโ้ดยสารโดยอยูห่่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ทาํใหมี้ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้
มีระบบขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสาร และอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง เพื่อใชข้นส่งผูโ้ดยสาร
ระหวา่งทั้งสองอาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ขดัขวางกิจกรรมต่าง ๆ บนทางขบัและลานจอดอากาศยาน 
ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการวางระบบรถไฟฟ้าสาํหรับขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) ระหวา่งอาคารผูโ้ดยสาร
และอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง โดยวางไปในช่องอุโมงคท่ี์ลอดใตล้านจอดอากาศยานและทางขบัท่ีได้
สร้างเตรียมไวแ้ลว้ 

 
3. วตัถุประสงค์  

เพ่ือต่อเช่ือมอุโมงคส์าํหรับระบบขนส่งผูโ้ดยสาร  กระเป๋าสมัภาระและเป็นช่องทางสาํหรับวาง
ระบบสาธารณูปโภคและถนน Spine roads เช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง 
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และ เพื่อใหมี้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
(Midfield Satellite) ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและไม่กีดขวางกิจกรรมบนทางขบัและลานจอดอากาศยาน 

 
4. เป้าหมาย 

ก่อสร้างอุโมงคส์าํหรับส่วนต่อเช่ือมระหวา่งปลายอุโมงคด์า้นท่ีปลายตนัมายงัอาคารเทียบ
เคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 และสร้างต่อโดยลอดลานจอดอากาศยานและทางขบัดา้นทิศใตข้องอาคารเทียบ
เคร่ืองบินรอง หลงัท่ี 1 ท่ีจะสร้างข้ึนในการพฒันาระยะท่ี 2 รวมเป็นความยาวของอุโมงคส่์วนท่ีจะสร้าง
ต่อเติมทั้งส้ินประมาณ 700 เมตร รวมถึงวางระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) เช่ือมต่อระหวา่งอาคาร
ผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับผูโ้ดยสารท่ีจะใช้
บริการอาคารเทียบเคร่ืองบินรองใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ 

 
5. แนวทางดําเนินการ 
  5.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.2 ทอท. ดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.3 ศึกษา สาํรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยบริษทัท่ีปรึกษา 
  5.4 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงาน  
  5.5 ทอท. ดาํเนินการจดัหาบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
  5.6 ทอท. ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.7 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.8 ดาํเนินการควบคุมงานโดยบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 
6.    ขั้นตอนดาํเนินงาน 

โครงการก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM)จะดาํเนินการ 
ดงัน้ี 
  6.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference) 
เพื่อจดัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน 
  6.2 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือน  
  6.3 บริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ และออกแบบในปีงบประมาณ 2554 - 2555                 
ใชเ้วลาประมาณ 12 เดือน 
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  6.4 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555-2556 ใชเ้วลา
ประมาณ 8 เดือน 
  6.5 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ     
35 เดือน 
  6.6  จดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2555-2556 ใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน 
  6.7 ดาํเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 30 เดือน 
  6.8    ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปี 2558-2559 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 
เดือน 
 
7. วงเงินลงทุน 
  ใชเ้งินลงทุนโครงการเป็นเงินประมาณ  7,973.072  ลา้นบาท (ไม่รวมสาํรองราคาและปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  แบ่งเป็น 
 7.1 ค่าออกแบบ          94.370   ลา้นบาท 
 7.2 ค่าก่อสร้าง     7,615.870   ลา้นบาท 
 7.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง     262.832   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2554  ประมาณ         7.864 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2555  ประมาณ         85.506 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2556  ประมาณ         1,629.956 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2557  ประมาณ         2,582.581 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2558  ประมาณ         2,582.581 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2559  ประมาณ         1,083.584 ลา้นบาท 
 
8. ผลประโยชน์ 

การก่อสร้างอุโมงคด์า้นทิศใตเ้ป็นโครงสร้างของช่องทางเช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารและ
อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 สาํหรับใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารและกระเป๋าสมัภาระ และเป็นช่องทาง
สาํหรับวางแนวระบบสาธารณูปโภค และถนน Spine roads ซ่ึงการวางระบบต่าง ๆ ไปในช่องอุโมงคท์าํให้
ไม่เป็นการกีดขวางกิจกรรมต่าง ๆ บนทางวิ่ง ทางขบั และลานจอดอากาศยาน รวมถึงเป็นการเตรียมการ
สาํหรับส่วนต่อขยายไปยงัอาคารเทียบเคร่ืองบินหลงัท่ี 2 ในอนาคต     
 ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) ทาํให้อาํนวยความสะดวกในการขนส่งผูโ้ดยสารระหว่าง
อาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินรองไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดปริมาณการจราจร
สาํหรับกิจกรรมของ GSE บนทางขบัและลานจอดอากาศยาน 



ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทศิใต้

งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทศิใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) 

(ปีงบประมาณ 2554-2559)

ระบบขนส่งผู้โดยสาร(APM)



 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานที ่2 
กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร 
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งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทศิตะวนัออก 
 

1. สภาพปัจจุบัน 
  อาคารผูโ้ดยสารหลกัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนท่ีเป็นอาคารโถงผูโ้ดยสารขาเขา้-ขาออก           
ในปัจจุบนั มีขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคนต่อปี เป็นอาคาร 7 ชั้น และชั้นใตดิ้น                         
2 ชั้น อาคารมีขนาดกวา้ง 108 เมตร ยาว 441 เมตร พื้นท่ีใชส้อยรวมประมาณ 182,000 ตารางเมตร และมี             
ส่ิงอาํนวยความสะดวกหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีการตรวจผูโ้ดยสาร และลาํเลียงสัมภาระของผูโ้ดยสาร ดงัน้ี 

1.1 เคาน์เตอร์ตรวจบตัรโดยสาร 
-  10 แถว (ภายในประเทศ 3 แถว และระหวา่งประเทศ 7 แถว) โดยมี 36 เคาน์เตอร์ต่อแถว 

    -  ภายในประเทศ 108 เคาน์เตอร์ และระหวา่งประเทศ 252 เคาน์เตอร์ แต่ละแถวห่างกนั 
30 เมตร 

1.2 เคาน์เตอร์ตรวจหนงัสือเดินทาง 
-  ขาเขา้ 120 เคาน์เตอร์ ขาออก 72 เคาน์เตอร์ 
-  เคาน์เตอร์ผูโ้ดยสารเปล่ียนลาํภายในประเทศ/ระหวา่งประเทศ 10 เคาน์เตอร์ 
-  เคาน์เตอร์ผูโ้ดยสารเปล่ียนลาํระหวา่งประเทศ/ระหวา่งประเทศ 58 เคาน์เตอร์ 

1.3 เคาน์เตอร์ศุลกากร 
-  ขาออก 8 เคาน์เตอร์ และขาเขา้ 26 เคาน์เตอร์ 

1.4 สายพานลาํเลียงกระเป๋า 
-  ระบบตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระแบบ 100% In-line Security Screening System 
-  สามารถรองรับกระเป๋าได ้9,600 ใบต่อชัว่โมง 
-  สายพานลาํเลียงกระเป๋าจากเคาน์เตอร์ตรวจบตัรโดยสารจาํนวน 20 เส้น 
-  สายพานเพื่อรองรับการเปล่ียนเคร่ือง 8 เส้น 
-  สายพานคดัแยกสมัภาระ 37 เสน้ 
-  สายพานรับกระเป๋าสาํหรับผูโ้ดยสาร 20 เสน้ 
- ระบบจดัเกบ็กระเป๋า 3,400 ใบ เพ่ือรองรับการเช็คอินล่วงหนา้ของผูโ้ดยสารระหวา่ง

ประเทศ 
-  ระบบจดัเกบ็กระเป๋า 720 ใบ เพ่ือรองรับการเช็คอินล่วงหนา้ของผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
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2. ลกัษณะปัญหา 
ตารางผนวก ก-3 

การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(หน่วย : พนัคน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 31,608 6,993** 38,603 -6.3% 

2552 30,000 10,099 40,099 3.9% 
2553 32,850 10,890 43,740 9.1% 

2554 35,741 11,563 47,304 8.1% 
2555 38,633 12,190 50,823 7.4% 
2556 41,619 12,735 54,354 6.9% 
2557 44,355 13,270 57,625 6.0% 
2558 47,140 13,824 60,964 5.8% 
2559 49,923 14,345 64,268 5.4% 
2560 52,665 14,891 67,556 5.1% 
2561 55,319 15,421 70,740 4.7% 
2562 58,008 15,970 73,978 4.6% 
2563 60,811 16,533 77,344 4.6% 
2564 63,552 17,109 80,661 4.3% 
2565 66,386 17,639 84,025 4.2% 
2566 69,283 18,141 87,424 4.0% 
2567 72,221 18,611 90,832 3.9% 
2568 75,201 19,043 94,244 3.8% 
2569 78,150 19,428 97,578 3.5% 
2570 81,083 19,767 100,850 3.4% 
2571 83,828 20,083 103,911 3.0% 
2572 86,468 20,368 106,836 2.8% 

             ท่ีมา  :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท.   
                Note * 2550, 2551: Actual  , ** สายการบินไทย, สายการบินนกแอร์ และสายการบินวนัทูโก ใหบ้ริการ ณ ทดม. 
 

  จากสถิติอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผูโ้ดยสาร ตามตารางผนวก ก-4  ทอท.คาดการณ์วา่           
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบนัซ่ึงเป็นช่วงการพฒันาระยะท่ี 1 จะสามารถรองรับผูโ้ดยสารเตม็ขีดความ 
สามารถ 45 ลา้นคนไดจ้นถึงประมาณปี พ.ศ.2554  ซ่ึงเป็นระยะ เวลาเพียง  1  ปีขา้งหนา้เท่านั้น  ดงันั้นจึงมี 
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ความจาํเป็นท่ี ทอท.จะตอ้งเร่งดาํเนินการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ ต่อไป ซ่ึงรวมถึงการขยาย
อาคารผูโ้ดยสารเพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด           
โดยมีเป้าหมายใหมี้ขีดความสามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้60 ลา้นคนต่อปี ตามตารางผนวก ก-4 

ตารางผนวก ก-4 
ตารางแสดงการคาดหมายปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ปี พ.ศ. 

จํานวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 

(พนัคน) 

จํานวน
ผู้โดยสาร

ภายในประเทศ 
(พนัคน) 

จํานวนผู้โดยสาร
รวม (พนัคน) 

จํานวนผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 
ในช่ัวโมงคบัคัง่ 

(1 way) 

จํานวนผู้โดยสาร
ภายในประเทศ 
ในช่ัวโมงคบัคัง่ 

(1 way) 

Capacity 
ระยะที ่1 33 12 45 - 

 
- 

Capacity 
(54-59) 48 12 60 - 

 
- 

2552 30,000 10,099 40,099 5,847 2,253 

2553 32,850 10,890 43,740 6,235 2,408 

2554 35,741 11,563 47,304 6,523 2,557 

2555 38,633 12,190 50,823 6,676 2,695 

2556 41,619 12,735 54,354 7,092 2,816 

2557 44,355 13,270 57,625 7,558 2,934 

2558 47,140 13,824 60,964 8,033 2,964 

2559 49,923 14,345 64,268 8,507 3,076 

2560 52,665 14,891 67,556 8,974 3,193 

2561 55,319 15,421 70,740 9,426 3,203 

2562 58,008 15,970 73,978 9,885 3,317 

2563 60,811 16,533 77,344 10,362 3,434 

2564 63,552 17,109 80,661 10,378 3,439 

2565 66,386 17,639 84,025 10,841 3,545 

2566 69,283 18,141 87,424 11,314 3,701 

2567 72,221 18,611 90,832 11,794 3,670 

2568 75,201 19,043 94,244 12,280 3,755 

2569 78,150 19,428 97,578 12,762 3,831 

2570 81,083 19,767 100,850 13,241 3,898 

2571 83,828 20,083 103,911 13,689 3,960 

2572 86,468 20,368 106,836 14,120 4,017 
ท่ีมา : ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน ทอท. 
 



 ผนวก ก-14 

3. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของอาคารผูโ้ดยสารหลกัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหส้ามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารไดจ้าํนวน 60 ลา้นคนต่อปี โดยการขยายอาคารผูโ้ดยสารหลกัไปทางทิศตะวนัออก ซ่ึงจะทาํให้
สามารถปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อการใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายและบริการท่ีรวดเร็ว 

4. เป้าหมาย   
  ก่อสร้างส่วนขยายของอาคารผูโ้ดยสารทางดา้นทิศตะวนัออกบนพื้นท่ีขนาดกวา้ง 108 เมตร               
ยาว 135 เมตร พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหอ้าคารผูโ้ดยสารหลกั
และทาํใหมี้พื้นท่ีใชส้อยท่ีขยายเพิ่มข้ึนประมาณ 60,000 ตารางเมตร 

5. แนวทางดําเนินการ 
  5.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.2 ทอท. ดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.3 ศึกษา สาํรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยบริษทัท่ีปรึกษา 
  5.4 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงาน  
  5.5 ทอท. ดาํเนินการจดัหาบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
  5.6 ทอท. ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.7 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.8 ดาํเนินการควบคุมงานโดยบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  งานก่อสร้างส่วนขยายของอาคารผูโ้ดยสารหลกัทางดา้นทิศตะวนัออก ใชเ้วลาในการดาํเนินการดงัน้ี 
  6.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference) 
เพื่อจดัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน 
  6.2 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือน  
  6.3 บริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ และออกแบบในปีงบประมาณ 2554 - 2555                 
ใชเ้วลาประมาณ 12 เดือน 
  6.4 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ใชเ้วลา
ประมาณ 8 เดือน 
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  6.5 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ                    
35 เดือน 
  6.6  จดัหาผูรั้บจา้ง ก่อสร้าง ในปีงบประมาณ2555 -  2556 ใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน 

6.7 ดาํเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 30 เดือน 
6.8 ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปี 2558 - 2559 ใชร้ะยะเวลาประมาณ  

6 เดือน 
 
7. วงเงินลงทุน 
  ใชเ้งินลงทุนเป็นเงินประมาณ  6,780.190  ลา้นบาท  (ไม่รวมสาํรองราคาและปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  แบ่งเป็น 
 7.1 ค่าออกแบบ       129.764   ลา้นบาท 
 7.2 ค่าก่อสร้าง               6,488.220   ลา้นบาท 
 7.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง    162.206   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2555  ประมาณ         118.950 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2556  ประมาณ         1,027.442 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2557  ประมาณ         2,179.030 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2558  ประมาณ         2,179.030 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2559  ประมาณ         1,257.738 ลา้นบาท 
 
8. ผลประโยชน์ 
  ทาํใหเ้พิ่มขีดความสามารถ ในการรองรับจาํนวนผูโ้ดยสารของอาคารผูโ้ดยสารหลกัเป็น 60 ลา้น
คนต่อปี แบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 48 ลา้นคนต่อปีและ ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคนต่อปี 
เพื่อบรรเทาความแออดัจากปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัช่วยใหส้ามารถปรับปรุง
พื้นท่ีภายในอาคารผูโ้ดยสารเพื่อการใหบ้ริการท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 



งานออกแบบและก่อสร้างขยายอาคารผู้โดยสารด้านทศิตะวนัออก 

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ปีงบประมาณ 2554-2559)

ขยายอาคารผู้โดยสาร
ทางด้านทศิตะวนัออก
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งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสํานักงานและทีจ่อดรถด้านทิศตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) 
 

1. สภาพปัจจุบัน 
  1.1 ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอาคารท่ีทาํการสาํนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)                 
สูง 6 ชั้น ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของอาคารท่ีจอดรถ 1 ห่างจากอาคารผูโ้ดยสารหลกัประมาณ 330 เมตร           
โดยไม่มีทางเช่ือมท่ีมีหลงัคาคลุมกนัแดดและฝน มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 26,000 ตารางเมตร เป็นท่ีตั้ง             
ของสาํนกังานหน่วยสุวรรณภูมิ พื้นท่ีประมาณ 20,000 ตารางเมตร และสาํนกังานของสายการบินพื้นท่ี
ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ในส่วนของ Concourse A และ G มีพื้นท่ีสาํนกังานสายการบินอีกประมาณ 
12,000 ตารางเมตร 
  1.2 ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอาคารจอดรถระยะสั้น (Short Term) สาํหรับผูโ้ดยสาร
และผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยาน จาํนวน 2 หลงั คือ อาคารจอดรถ 2  และอาคารจอดรถ 3 ตั้งอยู่
ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร มีลกัษณะเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ สูง 5 ชั้น และมีชั้นดาดฟ้า           
อีก 1 ชั้น  จากอาคารจอดรถยนตท์ั้ง 2 หลงั มีสะพานลอยเป็นทางเดินเทา้จากชั้น 5 ของอาคารจอดรถเช่ือม
กบั Curb Front ของชั้น 3 ของอาคารผูโ้ดยสารไดโ้ดยตรง ซ่ึงผูท่ี้จอดรถชั้นอ่ืน ๆ จะสามารถใชลิ้ฟทเ์พ่ือ
ข้ึนมายงัชั้น 5 ไดโ้ดยสะดวก คิดเป็นพื้นท่ีจอดรถยนตอ์าคารละ 2,497 คนั รวมทั้ง 2 อาคารจอดรถได้
จาํนวน 4,994 คนั นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีลานจอดรถดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสารอีก 2 แห่ง คือ ลานจอด 1 ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกของอาคารจอดรถ 2  และลานจอดรถ 4 ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของอาคารจอดรถ 3 จอด
รถยนตไ์ดแ้ห่งละ 500 คนั รวมทั้ง 2 ลานจอดได ้1,000 คนั รวมเป็นพื้นท่ีท่ีเตรียมไวส้าํหรับจอดรถระยะสั้น
ทั้งในและนอกอาคารทั้งหมด 5,994 คนั 
 
2. ลกัษณะปัญหา 
 2.1 เน่ืองจากปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยงัมีพื้นท่ีสาํนกังานสาํหรับสายการบินไม่เพียงพอ 
มีสายการบินท่ีแจง้ความประสงคท่ี์จะขอพื้นท่ีสาํนกังานเพ่ิมประมาณ 5,500 ตารางเมตร และสายการบิน           
ท่ีตอ้งการจะยา้ยสาํนกังานจากอาคาร AOB เน่ืองจากมีระยะทางไกลจากอาคารผูโ้ดยสาร โดยตอ้งการพื้นท่ี
อีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร นอกจากนั้นยงัตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีทดแทนพ้ืนท่ีสาํนกังานสายการบินท่ีอาจ
ถูกยา้ยจาก Concourse A และ G เพื่อปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีหอ้งรับรองผูโ้ดยสาร (Airline Lounge) ซ่ึงยงั
ขาดแคลนอีกประมาณ 6,000 ตารางเมตร และยงัตอ้งมีการสาํรองพื้นท่ีของสายการบินในอนาคตอีกดว้ย  
 2.2 จากการสาํรวจโดย ทอท. ในปี พ.ศ.2550 ผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจาํนวน 
41.7 ลา้นคน ในขณะเดียวกนัไดท้าํการสาํรวจการใชพ้ื้นท่ีจอดรถยนตใ์นอาคารจอดรถ 2 และ 3  เม่ือวนัท่ี         
1 – 30 ตุลาคม 2550 ระหวา่งเวลา 07.00 – 09.00 น., 16.00 – 18.00 น. และ 22.00 – 01.00 น. พบวา่มี
จาํนวนรถยนตม์าใชจ้าํนวน 3,000 - 3,500 คนั รวมรถยนตท่ี์จอดในลานจอด 1 และ 4 อีก 1,000 คนั                  
คิดเป็นผูม้าใชบ้ริการทั้งส้ิน 4,000 - 4,500 คนั 
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 จากปัญหาดงักล่าว ในส่วนของพื้นท่ีสาํนกังานปัจจุบนัมีความตอ้งการพื้นท่ีสาํนกังานสายการ
บินเพิ่มข้ึนเกินกวา่พื้นท่ีปัจจุบนัจะรองรับได ้และ จะตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีสาํหรับความตอ้งการในอนาคต             
ในส่วนของท่ีจอดรถประมาณการไดว้า่เม่ือผูโ้ดยสารท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจนถึง              
60 ลา้นคนต่อปี จะมีความตอ้งการพื้นท่ีจอดรถยนตร์ะยะสั้นสาํหรับผูโ้ดยสารและผูป้ระกอบการรวม
ทั้งส้ินประมาณ 6,500 คนั เกินกวา่พื้นท่ีจอดรถยนต ์ท่ีเตรียมไวใ้นปัจจุบนัจะรองรับได ้ดงันั้น จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งจดัพ้ืนท่ีจอดรถเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีจะเพิ่มข้ึนดว้ย   
 
3. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อใหมี้พื้นท่ีสาํหรับสาํนกังานสายการบินและอาคารจอดรถยนตร์ะยะสั้นสาํหรับใหบ้ริการ
รถยนตท่ี์มาจอดรับ-ส่งผูโ้ดยสารและรถยนตข์องผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยา่ง
เพียงพอกบัความตอ้งการในช่วงการพฒันา โดยใหอ้าคารจอดรถยนตห์ลงัน้ีมีทางเดินรถเช่ือมต่อกบั
อาคารจอดรถ 2 และมีสะพานลอยสาํหรับเดินเทา้เช่ือมต่อกบัชานชาลา ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสารดว้ย 
 
4. เป้าหมาย   
  ก่อสร้างอาคารสาํนกังานพร้อมท่ีจอดรถยนตใ์นพ้ืนท่ีซ่ึงปัจจุบนัเป็นลานจอดรถ 1  โดยสร้างเป็น
อาคาร 2 ส่วน ดา้นหนา้เป็นอาคารสาํนกังานสูง 4 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 35,100 ตารางเมตร โดยจดัเตรียม
พื้นท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในส่วนของพ้ืนท่ีเช่าจดัใหเ้ฉพาะระบบสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็น โดยให ้             
ผูเ้ช่ามาตกแต่งสาํนกังานเอง ส่วนดา้นหลงัเป็นอาคารท่ีจอดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ สูง 5 ชั้น 
และดาดฟ้าอีก 1 ชั้น พื้นท่ีประมาณ 32,000 ตารางเมตร ซ่ึงอาคารจอดรถ 1 ท่ีจะสร้างข้ึนน้ีจะสามารถจอด
รถยนตไ์ดป้ระมาณ 1,000 คนั พร้อมสร้างทางเดินรถเช่ือมต่อกบัอาคารจอดรถยนตท่ี์อยูข่า้งเคียงและ
สร้างทางเดินเทา้เช่ือมต่อกบั ชานชาลา ดา้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร 
  ในการน้ีจะทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นท่ีจอดรถระยะสั้นภายในอาคารจอดรถ
1, 2 และ 3 รวมประมาณ 6,000 คนั และมีพื้นท่ีจอดรถนอกอาคาร ไดแ้ก่ ลานจอด 4 ซ่ึงสามารถจุรถได้
อีก 500 คนั รวมเป็นพื้นท่ีจอดรถท่ีจะเตรียมไวท้ั้งส้ิน 6,500 คนั  
 
5. แนวทางดําเนินการ 
  5.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.2 ทอท. ดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.3 ศึกษา สาํรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยบริษทัท่ีปรึกษา 
  5.4 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงาน และผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
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  5.5 ทอท. ดาํเนินการจดัหาบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
  5.6 ทอท. ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.7 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.8 ดาํเนินการควบคุมงานโดยบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 
6.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  งานก่อสร้างอาคารสาํนกังานและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก (อาคารจอดรถ 1) จะใชเ้วลาในการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
  6.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference) 
เพื่อจดัจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลาประมาณ                   
6 เดือน 
  6.2 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือน  
  6.3 บริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ และออกแบบในปีงบประมาณ 2555 ใชเ้วลา
ประมาณ 12 เดือน 
  6.4 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556 ใชเ้วลาประมาณ             
8 เดือน 
  6.5 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2558 ใชเ้วลาประมาณ 
24 เดือน 
  6.6  จดัหาผูรั้บจา้ง ก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 ใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน 

6.7 ดาํเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 - 2558 ใชเ้วลาประมาณ 20 เดือน 
6.8 ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปี 2558 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

 
7. วงเงินลงทุน 
  ใชเ้งินลงทุนเป็นเงินประมาณ  625.673  ลา้นบาท  (ไม่รวมสาํรองราคาและปริมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  แบ่งเป็น 
 7.1 ค่าออกแบบ       11.975   ลา้นบาท 
 7.2 ค่าก่อสร้าง                598.730   ลา้นบาท 
 7.3 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง   14.968   ลา้นบาท 
 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2555  ประมาณ         9.979 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2556  ประมาณ         87.610 ลา้นบาท 
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  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2557  ประมาณ         301.406 ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ  2558  ประมาณ         226.678 ลา้นบาท 
 
8. ผลประโยชน์ 
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถระยะสั้นสาํหรับใหบ้ริการ
ผูโ้ดยสารและผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยานอยา่งเพียงพอ 



งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสํานักงานสายการบินและทีจ่อดรถด้านทศิตะวนัออก 

โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (ปีงบประมาณ 2554-2559)

อาคารสํานักงานสายการ
บินและทีจ่อดรถ



 
 
 
 
 
 
 

งานที ่3 
งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
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งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
 

1.  สภาพปัจจุบัน 
 ตามแผนแม่บทของ ทสภ.  การก่อสร้างสาธารณูปโภคไปยงัอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง (Midfield 
Satellite) สามารถวางแนวท่อไปตามแนวอุโมงคท่ี์เช่ือมต่อระหวา่งอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบิน
ซ่ึงปัจจุบนัมีโครงสร้างอุโมงคท่ี์ไดส้ร้างเตรียมไวแ้ลว้ส่วนหน่ึงเป็นอุโมงคป์ลายตนั มีความยาวประมาณ               
812 เมตร แต่เน่ืองจากปัจจุบนัยงัไม่มีอาคารเทียบเคร่ืองบินรองจึงยงัไม่ไดมี้การเตรียมวางระบบสาธารณูปโภค
ไวแ้ต่อยา่งใด 
 ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง  โดยมีสถานีตน้ทาง              
อ่อนนุช และสถานีตน้ทางหนองจอก  ขนาดแรงดนั 115 kv.  จ่ายพลงังานไฟฟ้าใหส้ถานีไฟฟ้ายอ่ย ทอท.               
มีหมอ้แปลงไฟฟ้ากาํลงั จาํนวน 4 ชุด  ขนาดชุดละ 60 MVA. มีกาํลงัไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 240 MVA. และมี
โรงไฟฟ้าของ บริษทัผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP)  ขนาด 50 MV.  จ่ายไฟฟ้าใหก้บัท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ โดยมีระบบจ่ายไฟฟ้า 11 Loop จ่ายไฟฟ้าท่ีแรงดนั 24 kv.  เพ่ือจ่ายกาํลงัไฟฟ้าใหก้บัพ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายใน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีระบบควบคุมและสัง่การระบบ โดยมีศนูยค์วบคุมท่ีสถานีไฟฟ้ายอ่ย ทอท.  

ในส่วนของนํ้าประปาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับนํ้าประปาจาก การประปานครหลวง ดา้นทิศ
เหนือของท่าอากาศยาน  โดยจ่ายนํ้ าลงถงัเกบ็นํ้าประปาขนาด 40,000 ลบ.ม.  ซ่ึงจะสามารถรองรับการใชน้ํ้ า
ไดป้ระมาณ 2.3 วนั ในกรณีนํ้ าประปาจากการประปานครหลวงขดัขอ้ง  การจ่ายนํ้าประปาภายในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภมิู จะมีสถานีสูบนํ้ าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งนํ้าไปยงัอาคารต่างๆดว้ยระบบท่อซ่ึงวางไว้
ใตดิ้น ในส่วนของระบบบาํบดันํ้าเสีย  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดด้าํเนินการก่อสร้างในระยะท่ี 2  ไปแลว้                       
ซ่ึงสามารถรองรับนํ้าเสียได ้18,000 ลบ.ม. ต่อวนั  โดยนํ้าเสียทั้งหมดจะมารวมท่ีบ่อพกั 19 บ่อ และถูกส่ง 
ผา่นระบบท่อไปยงัโรงบาํบดันํ้าเสีย 
 
2.  ลกัษณะปัญหา 
 จากแผนแม่บทของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ปีงบประมาณ 
2554-2559) มีความจาํเป็นตอ้งก่อสร้าง อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  ก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้น
ทิศใตพ้ร้อมติดตั้งระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM)  ขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก ขยายอาคารท่ีจอด
รถดา้นทิศตะวนัออก เพื่อรองรับผูโ้ดยสาร 60 ลา้นคนต่อปี  ในการน้ีจึงจาํเป็น ตอ้งเดินระบบสาธารณูปโภค 
ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ นํ้าเยน็สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ    เช่ือมจากอาคารผูโ้ดยสารและ
อาคารเทียบเคร่ืองบินหลกั  เขา้สู่อาคารเทียบเคร่ืองบินรองเพ่ือจ่ายระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ใหก้บัระบบ
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ต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าส่องลานจอด  ระบบไฟฟ้า 400 Hz. ระบบนาํจอด
เคร่ืองบิน ระบบทาํความเยน็ ระบบสายพานลาํเลียงกระเป๋า และอ่ืน ๆ ซ่ึงปริมาณการใชก้าํลงัไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนเหล่าน้ี  ไม่สามารถต่อรับจากอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินเดิมได ้
และจากการสาํรวจสภาพการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้ายอ่ย ทอท. เดิม ตอ้งเดินสายเคเบ้ิล 24 kv. ผา่น
แนวอุโมงคท่ี์เช่ือมต่อจากสถานีไฟฟ้ายอ่ย ทอท. มายงัอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบินสภาพ
ปัจจุบนัมีการวางสายเคเบ้ิลใชง้านไปแลว้  ประกอบกบักาํลงัไฟฟ้าจากหมอ้แปลง ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
ทอท.ปัจจุบนัจะตอ้งเตรียมเผื่อไวส้าํหรับการเพ่ิมปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ี  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เตรียมไวใ้นการพฒันา 

 
3.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใหมี้ระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบนํ้าเยน็สาํหรับคร่ือง           
ปรับอากาศสาํหรับอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) และทางว่ิงเส้นท่ี 3ใน
อนาคตอยา่งพอเพียงกบัความตอ้งการใชง้าน 
 
4.  เป้าหมาย 
 วางระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบนํ้าเยน็สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ  
เช่ือมเขา้สู่อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  ทางว่ิงเสน้ท่ี 3  และระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM)  ของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kv.  ต่อรับจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้านครหลวง  
ดา้นทิศใตข้องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เขา้สถานีไฟฟ้ายอ่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 ซ่ึงจะก่อสร้างใหม่           
และ ก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าระยะท่ีสอง โดยติดตั้งสวิทชเ์กียร์ ขนาด 24 kv. หมอ้แปลงไฟฟ้า ระบบควบคุม 
และสัง่การ SCADA มาท่ีอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 ระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) และทางวิ่งเสน้ท่ี 3 
ในอนาคต รวมถึงก่อสร้างท่อเมนประปาจากการประปานครหลวงดา้นทิศใตข้องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขา้
สถานีสูบนํ้าประปาและถงัเกบ็ท่ีก่อสร้างใหม่มาท่ีอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 พร้อมทั้งก่อสร้างระบบ   
ท่อส่งนํ้ าเสียเช่ือมต่อกบัระบบเดิม 
 
5.  แนวทางดาํเนินการ 
  5.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) 
คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
  5.2 ทอท. ดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา สาํรวจ และออกแบบ 
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  5.3 ศึกษา สาํรวจ และออกแบบรายละเอียดโดยบริษทัท่ีปรึกษา 
  5.4 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดการจา้ง (Term of Reference) บริษทั
ท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมงาน  
  5.5 ทอท. ดาํเนินการจดัหาบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
  5.6 ทอท. ดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.7 ดาํเนินการก่อสร้างโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง 
  5.8 ดาํเนินการควบคุมงานโดยบริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
6.  ขั้นตอนดาํเนินงาน 
 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค จะดาํเนินการดงัน้ี 
  6.1 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) จดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference)            
เพื่อจดัจา้งบบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554   ใชเ้วลาประมาณ           
6 เดือน 
  6.2 คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา สาํรวจ และออกแบบ ในปีงบประมาณ 2554 ใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือน  
  6.3 บริษทัท่ีปรึกษาดาํเนินการศึกษา สาํรวจ และออกแบบในปีงบประมาณ 2554 - 2555                 
ใชเ้วลาประมาณ 12 เดือน 

6.4  คดัเลือกบริษทัท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ใชเ้วลาประมาณ              
8 เดือน 
  6.5 บริษทัท่ีปรึกษาควบคุมงานเร่ิมดาํเนินการในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ                
35 เดือน 
  6.6  จดัหาผูรั้บจา้ง ก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2555 - 2556 ใชเ้วลาประมาณ 9 เดือน 
  6.7 ดาํเนินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 ใชเ้วลาประมาณ 30 เดือน 
  6.8    ดาํเนินการทดสอบระบบโดยผูรั้บจา้งก่อสร้าง ในปี 2558 - 2559 ใชร้ะยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
7.  วงเงนิลงทุน 
 ใชเ้งินลงทุนโครงการเป็นเงินประมาณ 2,693.219 ลา้นบาท (ไม่รวมสาํรองราคาและประมาณงาน
เปล่ียนแปลงและภาษีมลูค่าเพ่ิม) แบ่งเป็น 
 7.1  ค่าออกแบบ    64.124    ลา้นบาท 
 7.2  ค่าก่อสร้าง                   2,564.970    ลา้นบาท 
 7.3  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง  64.125     ลา้นบาท 
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คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2554  ประมาณ      5.344  ลา้นบาท 
คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2555  ประมาณ    58.780   ลา้นบาท 

  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2556  ประมาณ  545.473   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2557  ประมาณ               861.431   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2558  ประมาณ               861.431   ลา้นบาท 
  คาดวา่จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2559  ประมาณ               360.760   ลา้นบาท 
 
8.   ผลประโยชน์ 

เป็นระบบสาธารณูปโภคท่ีสนบัสนุนการใหบ้ริการอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 และระบบ
ขนส่งผูโ้ดยสาร (APM)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสาร 
60 ลา้นคนต่อปี ตามแผนพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ปีงบประมาณ 2554-2559) 
 
 



งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ปีงบประมาณ 2554-2559)

ระบบสาธารณูปโภค



 
 
 
 
 
 
 

งานที ่4 
งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
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งานจ้างทีป่รึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 
 

1. สภาพปัจจุบัน 
 ปัจจุบนัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับปริมาณ
ผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี  โดยแบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 33 ลา้นคนต่อปี  และผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ  12  ลา้นคนต่อปี  แต่จากสถิติอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของผูโ้ดยสาร และ                   
การท่ีบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ยา้ยฐานเท่ียวบินภายในประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมือง               
มาใหบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2552  โดยคาดวา่ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิจะมีผูโ้ดยสารรวมในปี พ.ศ.2554  จาํนวน 47.30 ลา้นคน แบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ 35.74 ลา้นคน และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 11.56  ลา้นคน ซ่ึงจะเตม็ขีดความสามารถในการ
รองรับผูโ้ดยสาร และทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่ิมเกิดความคบัคัง่ในปี พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
  
2. ลกัษณะปัญหา 
 จากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทอท.จึงจาํเป็นตอ้งเร่งดาํเนินการ
พฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับจาํนวนผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิจาก 45 ลา้นคนต่อปีเป็น 60 ลา้นคนต่อปี และเพื่อเป็นการบรรเทาความแออดัของอาคาร
ผูโ้ดยสารหลกั  
  ในการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ปีงบประมาณ 2554-2559) น้ี มีงานก่อสร้างส่ิงอาํนวย
ความสะดวกท่ีจาํเป็น ตอ้งดาํเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานดงัน้ี 
  2.1 กลุ่มงาน อาคารเทยีบเคร่ืองบินรองหลงัที ่1 
   2.1.1   งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1   
   2.1.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1    
   2.1.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้และระบบขนส่งผูโ้ดยสาร 
(APM)  
  2.2 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร 
   2.2.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก     
   2.2.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินและท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก  
  2.3 งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค   
   เน่ืองจากโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และหลายงานมีความยาก
และซบัซอ้น ซ่ึงตอ้งการการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัมาตรฐานสากล ทั้งทางดา้นเทคนิค           
ทางวิศวกรรมและดา้นการบริหารจดัการเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพภายในเวลาและวงเงินงบประมาณ           
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ท่ีกาํหนด  ทอท. จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ และมีประสบการณ์สูง ทั้งดา้นเทคนิค         
และการบริหารจดัการโครงการขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงในปัจจุบนับุคลากรของ ทอท. มีไม่เพียงพอ   
ท่ีจะทาํหนา้ท่ีดงักล่าว    ดงันั้น ทอท. จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาจา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีประกอบดว้ย
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญจากภายนอกมาทาํหนา้ท่ีท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (Project Management 
Consultants)  
 
3. วตัถุประสงค์ 
  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งดา้นการควบคุมการใชง้บประมาณในโครงการใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีกาํหนด  และการบริหารใหง้านมีความ 
กา้วหนา้ไปตามแผนงาน  และแลว้เสร็จตามเวลารวมทั้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 
 
4. เป้าหมาย 
  จดัจา้งกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (Project Management Consultant (PMC) 
โดยมีเป้าหมายให ้PMC เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ตน้ปีงบประมาณ 2554 เป็นตน้ไปจนส้ินสุดโครงการ            
เป็นเวลาประมาณ 6 ปี  
 
5. ขอบเขตของงาน 
  ดาํเนินการจดัจา้งกลุ่มบริษทัท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ(Project Management Consultant: 
PMC) โดยมีเป้าหมายให้ PMC เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นตน้ไปจนส้ินสุดโครงการเป็น
เวลาประมาณ 6 ปี โดยขอบเขตของงานในความรับผดิชอบของ PMC จะรวมถึง แต่ไม่จาํกดัอยูเ่พยีงการ
บริหารจดัการและดาํเนินการต่าง ๆ  ดงัน้ี 

 5.1 การบริหารจดัการโครงการในภาพรวม  ซ่ึงจะดูแลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ          
ในภารกิจประจาํวนัของฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการ  ทั้งน้ี PMC จะจดัระบบขั้นตอนการดาํเนินการบริหาร
จดัการต่าง ๆ ใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2 การควบคุมคุณภาพของงาน โดยการจดัทาํแผนควบคุมคุณภาพของงานบริหารจดัการ                  
ซ่ึงรวมถึงการจดัระบบการบริหารงานในโครงสร้างของ PMC เอง  การระบบควบคุมเอกสาร  การตรวจสอบ 
ภายใน  การฝึกอบรม  ตลอดจนวางระบบในการประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิ  ผูว้า่จา้ง  
ทีมงานภายในของ PMC เอง  ผูอ้อกแบบ  ผูค้วบคุมงาน  ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  และผูผ้ลิตหรือตวัแทนจาํหน่าย
ผลิตภณัฑห์รืออุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 

 5.3 การบริหารจดัการงานออกแบบดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อใหก้ารดาํเนินการ
ของผูอ้อกแบบแลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา ผลงานออกแบบมีประโยชน์ใชส้อยครบถว้น สอดคลอ้งกบั
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รูปแบบเบ้ืองตน้ท่ีไดก้าํหนดไว ้(UCD และ Schematic design) รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การประสานงาน
กนัระหวา่งผูอ้อกแบบในสญัญาต่าง ๆ ท่ีมีงานท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

 5.4 การบริหารงานจดัจา้งและบริหารสญัญา โดยการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน และช่วยให้
ขอ้เสนอแนะและช่วยดาํเนินการในกระบวนการประเมิน คดัเลือก จดัจา้งบริษทั และการจดัทาํเอกสาร
สญัญา รวมทั้งการบริหารงานในโครงการใหเ้ป็นไปตามสญัญา 

 5.5 การควบคุมและรายงานดา้นงบประมาณและค่าใชจ่้าย โดยจะรับผดิชอบในการบริหาร
จดัการ ทั้งน้ี PMC จะจดัทาํรายละเอียดของงาน (Work breakdown) เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ ทอท. 
และแหล่งเงินกูเ้พื่อขออนุมติังบประมาณ  ตลอดจนควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในโครงการมิใหเ้กินจาก
งบประมาณท่ีกาํหนด  นอกจากในกรณีท่ีมีการขออนุมติัเพิ่มเติม 

 5.6 การบริหารจดัการโครงการและการรายงานความกา้วหนา้ โดยรับผดิชอบในการ
ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหง้านดาํเนินไปตามแผนในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึง PMC จะตอ้ง
ติดตามประเมินผลและรายงานความกา้วหนา้ของงาน อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้งใหผู้รั้บจา้งทราบ ตลอดจน
เสนอแนะการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

 5.7 การบริหารจดัการงานก่อสร้าง โดยรับผดิชอบในการจดัทาํขอบเขตรายละเอียดของงาน 
(TOR) ในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูค้วบคุมงาน  ตลอดจนประเมิน ใหข้อ้เสนอแนะ และประสานงาน
ระหวา่งผูค้วบคุมงานและฝ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี PMC จะติดตามตรวจสอบ ทั้งในดา้นความกา้วหนา้
ของงานก่อสร้าง คุณภาพของการควบคุมงาน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นและ
เสนอแนะแก่ผูว้า่จา้ง เพื่อพิจารณาในกรณีท่ีผูอ้อกแบบหรือผูค้วบคุมงานมีความเห็นวา่ มีความจาํเป็น ตอ้ง
ปรับเปล่ียนแบบหรือรายการประกอบแบบ ตลอดจนแผนงานและงบประมาณไปจากท่ีไดรั้บอนุมติัไวเ้ดิม 

 5.8 งานติดต่อประสานงานและบริหารทัว่ไป รวมถึงงานควบคุมบริหารจดัการดา้นเอกสาร 
จดัทาํระบบเกบ็บนัทึก - สาํเนา  หนงัสือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารในโครงการทั้งหมด อยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจดัทาํรายงานความกา้วหนา้ของงานและรายงานการดาํเนินงานของ PMC                   
เพื่อส่งใหผู้ว้า่จา้งทราบและพิจารณา โดยจดัทาํเป็นรายเดือน นอกจากน้ียงัตอ้งจดัทาํรายงานโดยสรุปสาํหรับ
ผูบ้ริหารทุก 3 เดือน และรายงานเฉพาะกิจตามท่ีผูว้า่จา้งร้องขอโดยเป็นการบนัทึกประเดน็สาํคญั เม่ือมีการ
หารือกนัระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นประเดน็ดา้นเทคนิคและสญัญา 

 
 
6. แนวทางดําเนินการ 

ทอท. ดาํเนินการจดัจา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการโดยวิธีคดัเลือก ทั้งน้ีโดยให้
เป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และคู่มือวา่ดว้ยการ
พสัดุ ทอท. พ.ศ.2547 
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7. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 โครงการจดัจา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2553-2559) จะใชเ้วลาดาํเนินการดงัน้ี  
  7.1 ทอท.ดาํเนินการจดัทาํขอบเขตรายละเอียดงานจา้ง (Terms of Reference) เพื่อจดัจา้ง 
บริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในประมาณตน้ปีงบประมาณ 
2553 ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน 
  7.2 ทอท.คดัเลือกและจดัจา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการในปีงบประมาณ 
2553 ใชเ้วลาประมาณ 3 เดือน 
  7.3 บริษทัท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการเร่ิมดาํเนินการตามสญัญา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 
ไปจนส้ินสุดโครงการในปีงบประมาณ 2559 เป็นเวลาดาํเนินการตามสญัญาประมาณ 6 ปี   
 
8. วงเงินลงทุน 

ประมาณค่าใชจ่้ายในการจา้งท่ีปรึกษาคาดวา่จะเป็นเงินรวมทั้งส้ิน 763 ลา้นบาท (ไม่รวมสาํรอง
ราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หรือประมาณร้อยละ 1.5 ของวงเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการ แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายในหมวดค่าจา้ง (Personnel Costs)  ประมาณ 670 ลา้นบาท   และ
ค่าใชจ่้ายในส่วนสาํนกังานและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (Direct Costs) ประมาณ 93 ลา้นบาท โดยจ่ายค่าจา้งและ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

 
ทั้งน้ี คาดวา่จะมีการใชจ่้ายในแต่ละปีงบประมาณดงัน้ี 
 -  ปีงบประมาณ 2554 169.495       ลา้นบาท 
 -  ปีงบประมาณ 2555 111.834       ลา้นบาท  
 -  ปีงบประมาณ 2556  111.834       ลา้นบาท  
 -  ปีงบประมาณ 2557 111.834       ลา้นบาท 
 -  ปีงบประมาณ 2558     111.834       ลา้นบาท 
 -  ปีงบประมาณ 2559          146.169       ลา้นบาท  
  

 
9. ผลประโยชน์ 
  การบริหารจดัการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหก้ารพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554-2559) ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
และแลว้เสร็จภายในเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด 
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บทที ่1 
สภาพปัจจุบันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
1.1 ความเป็นมา 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ (ช่ือเดิม : สนามบินหนองงูเห่า) เป็น
สนามบินตั้งอยูท่ี่ ถนนบางนา-ตราด ในตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เปิดใชง้านวนัท่ี 
28 กนัยายน พ.ศ. 2549 โดยใชง้านแทนท่าอากาศยานดอนเมือง นโยบายรัฐบาลไดก้าํหนดท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลกัของประเทศ และจะเป็นศูนยก์ลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงมีการ
พฒันาโดยลาํดบัดงัน้ี 
 
พ.ศ.2503  รัฐบาลไทยวา่จา้งบริษทั Litchfield Whiting Bowne and Associate ศึกษาและวางแผนผงั

เมืองกรุงเทพ ผลการศึกษามีขอ้เสนอวา่ ไทยควรเตรียมจดัใหมี้สนามบินพาณิชยแ์ห่งใหม่ 
พ.ศ.2504  กระทรวงคมนาคมไดศึ้กษาเปรียบเทียบพื้นท่ีหลายแห่งเพื่อก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ 
พ.ศ.2506-2516  กรมการบินพาณิชยจ์ดัซ้ือและเวนคืนท่ีดิน 
พ.ศ.2521  กระทรวงคมนาคมวา่จา้งบริษทั Lippets Abbott Mocarthy Aviation ศึกษาทบทวนความ 
  เหมาะสมของพ้ืนท่ีสนามบินแห่งใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงผลการศึกษายงัคงยนืยนัความเหมาะสม 

ในลกัษณะเดิม 
พ.ศ.2533  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา Louis Berger International ศึกษา

และจดัทาํแผนแม่บทระบบท่าอากาศยานทัว่ประเทศ ไดข้อ้สรุปวา่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ท่ีก่อสร้างไวเ้ดิมจะถึงจุดอ่ิมตวัในปี 2543 

พ.ศ.2534  คณะรัฐมนตรีอนุมติัการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่โดยมอบใหก้ารท่าอากาศยานแห่ง 
  ประเทศไทย ดาํเนินการในช่วงแรก 
พ.ศ.2535  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยวา่จา้งบริษทัวิศวกรท่ีปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บท

รวมทั้งการออกแบบเบ้ืองตน้และควบคุมบริหารงานก่อสร้างในวงเงิน 914 ลา้นบาท 
ระยะเวลา ดาํเนินงาน 7 ปี 6 เดือน 

พ.ศ.2538  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจ้ดัตั้งบริษทั ท่าอากาศยานกรุงเทพสากลแห่งใหม่ จาํกดั               
(บทม.) ข้ึน 

พ.ศ.2539  กระทรวงการคลงัจดทะเบียนจดัตั้ง บทม.โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักดักระทรวง 
คมนาคม และมีกระทรวงการคลงั และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้ 

พ.ศ.2543  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้พระราชทานนาม “ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ” เป็นช่ือท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ 

พ.ศ.2549 ไดเ้ปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการเม่ือ 28 กนัยายน 2549 
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Item Description 

1. Airport Description :  
  - Name of Airport Suvarnabhumi International Airport 
 - Designation ICAO : VTBS 
  IATA : BKK 
 - ICAO Classification :  4F 
 - Operational Status : International/Domestic 
 - Operating Authority Airports of Thailand Public Company Limited 
 - Contact Info : Suvarnabhumi International Airport 
  99 Mu 10 Bangna-Trad Highway, KM 15 , Rachathewa, 
  Bangphli, Samut Prakan  10540, Thailand 
  Tel : (662) 723-0000 
  Telefax : (662) 723-0010 
  E-mail :  nbia@bangkokairport.co.th 
  URL : www.suvarnabhumiairport.com 
  AFS : VTBSYDYX 
 - Reference Point : Longitude : 100 44 56 E 
  Latitude    :   13 41 09 N  
  Location : Midpoint between taxiways G, H, H2 and H3 
 - Elevation : 1.4 m. 
 - Reference Temperature : 35 C 
 - Area : 20,000 Rai (32 Sq.km.) 
 - Direction/Distance from City 25 Km East of Bangkok 
 - Type of Traffic Permitted : IFR / Authorized VFR 
 - Operational Hour : 24 hours 
 - Capable of Night Operations : Yes 
 - Seasonal Availability : Available all seasons 
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Item Description 

2. Aircraft Operational Data  
 - Operational Category Precision Instrument Approach 
 - Established Procedures LOC/DME for RWY 01L, 01R, 19L and 19R 
  DVOR/DME for RWY 01L, 01R, 19L and  19R 
 - Transition Altitude  11,000 ft. MSL 
 - Local Flying Restrictions Nil 
 - Pre-Flight Altimeter Check 

Point and Elevation 
Location : At Apron  
Elevation : 1.8 m. (5.9 ft.) 

   
3. Airside Facilities - Runway  
 - Orientation : 01R/19L and 01L/19R 
 - Length 4,000 m. and  3,700 m. (01R/19L and 01L/19R) 
 - Width 60 m. Both  
 - Stopway Length Nil 
 - Slope 0% 
 - Surface Material Asphalt 
 - Shoulder Width 7.5 m. Both 
 - Strip Dimension 4,120 x 300 for 01R/19L 
  3,820 x 300 for 01L/19R 
 - Pavement Strength PCN 137/F/D/X/T  for 01R/19L 
  PCN 137/F/D/X/T for 01L/19R 
   
4. Airside Facilities–Parallel    
    Taxiway 

TWY B, C, D, E 

 - Width : 30 
 - Surface Material : Asphalt 
 - Pavement Strength : PCN 137/F/D/X/T 
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Item Description 

5. Airside Facilities - Taxiway  
 - TWY  B1-B13, C1-C10, E1-E21, D1-D9, H, H1-H4, G, T1-

T17 
   Configuration Connection 
   Width 30 
   Surface Asphalt 
   Strength PCN 137/F/D/X/T 
   
6. Airside Facilities - Apron  
 - Area :  
 - Surface Material : Concrete 
 - Pavement Strength : PCN 126/R/D/X/T 
 - Lighting Conditions : Adequate Apron Lighting Provided 
 - Parking Bays 120 Aircraft Stands 
  51 Contact Gates 
  69 Remote Stands 
   
7. Navigational Aids  
 - Control Tower Yes 
 - ILS  CAT II Yes 
 - VOR Yes 
 - DME Yes 
 - TACAN No 
 - NDB No 
 - Radar Yes 
   
8. Lighting  
 - General  
    Airport Beacon Yes 
    Runway Edge Yes 
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Item Description 

    Runway Centerline  Yes 
    Touchdown Zone Yes 
    Taxiway Edge Yes 
    Taxiway Centerline Yes 
 - RWY 01R  
    Approach Lights Precision Approach Lights CAT II 
    Threshold Yes 
    REIL Yes 
    PAPI Yes 
 - RWY 19L  
    Approach Lights Precision Approach Lights CAT II 
    Threshold Yes 
    REIL Yes 
    PAPI Yes 
 - RWY 01L  
    Approach Lights Precision Approach Lights CAT II 
    Threshold Yes 
    REIL Yes 
    PAPI Yes 
 - RWY 19R  
    Approach Lights Precision Approach Lights CAT II 
    Threshold Yes 
    REIL Yes 
    PAPI Yes 

  

9. Meteorological System  
 - MET Office : Suvarnabhumi Airport 
 - Hour of Service : 24 Hours 
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Item Description 

 - Supplementary equipment 
available for provide 
information 

AWOS, Windshear, Radar, Lightning, SAT, SADIS, 
ISCS 

   
10. Passenger Terminal Building  
 Total Floor Area 182,000 Sq.m. 
 Concourse Floor Area 381,000 Sq.m. (Concourse A, B, C, D, E, F and G) 
 Capacity 45 MAP (Int. 33 MAP + Dom. 12 MAP) 
 Structure 7 Storey and 2 Basements, Reinforced Concrete with 

Steel Structure Roof  
   
11. Cargo Terminal  
 - Total Area  568,000 Sq.m. 
 - Capacity 3,000,000 Tones per year 
 - Cargo Aircraft Stand 20 Stands 
 - Description The cargo building is located to the North East of  

Airport 
 - Structure Reinforced Concrete 
   
12. Crash, Fire, Rescue  
 - Category for Fire Fighting CAT 10 
 - Rescue Equipment  CAT 10  
 - Disable Aircraft Removal Capable of handling all aircraft up to B747 
 - Station 2 Stations located to the South of Terminal near TWY 

D9 and TWY C10  
  

13. Fueling System  
 - Jet A1  
    Distribution System Hydrant System 
    Fuelling facilities Available from BAFS and ASIG. 
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Item Description 

 - AV Gas  
    Distribution System Trucking 
    Fuelling facilities Available from BAFS and ASIG. 
   
14. Access Road  
 - Route : Surface New Bangkok-Chonburi Expressway : Asphal 
  Rom Klao Road : Asphaltic Concrete 
  Bangna-Trat Road : Asphaltic Concrete 
  On Nut Road : Asphaltic Concrete 
  Wat King Kaew Road : Asphaltic Concrete 
   
15. Parking & Public Transport  
 - Public Car Parking Building  
   Structure 5 Storey, Reinforced Concrete  
   Capacity Cars : 5,028  
 - Public Car Parking Area  
    Capacity Cars : 1,116  
 - Long Term Parking Area  
    Capacity Cars : 4,300 , Bus : 78  

  

16. Electrical Supply  
 - Source Available from MEA 115 KVA, 2 Substations with 
  60 MVA Transformer 4 Sets  
  Available from DCAP 50 MVA  
   
17. Water Supply  
 - Source  Available from MWA 
 - Water Storage 40,000 m3  
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Item Description 

18. Wastewater Treatment  
 - Capacity 18,000 m3/day 
   
19. Telecommunication System  
 - Source Available from TOT 
   
20. Security  
 - Landside Chain-link fence and canal 
 - Airside Barbed-wire security fencing 
 - CCTV Yes 
   
   
ท่ีมา  :  ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน 
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บทที ่2 
ขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

  
 การประเมินขีดความสามารถ (Capacity) ของท่าอากาศยานเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัในการวางแผน
พฒันาท่าอากาศยาน การประเมินขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน
จะตอ้งดาํเนินการประเมินในทุกๆ องคป์ระกอบของทุกส่ิงอาํนวยความสะดวก เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงสมดุล
ขององคป์ระกอบต่าง ๆ 
 ขีดความสามารถขององคป์ระกอบ หรือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัหน่ึงอนัใดนั้น หมายถึง ตวัช้ีวดั 
ซ่ึงแสดงถึงความสามารถ (Capability) ในการใหบ้ริการขององคป์ระกอบหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกนั้น ๆ 
ภายใตร้ะดบัการใหบ้ริการ (Level of Service) ท่ีกาํหนดใหห้รือจดัใหมี้ 
 ขีดความสามารถอาจจะช้ีถึงศกัยภาพในการรองรับ (Static Capacity) อาทิเช่น พื้นท่ีในส่วนต่าง ๆ 
ของอาคาร จาํนวนท่ีจอดรถยนตใ์นลานจอดรถยนต ์เป็นตน้ ขีดความสามารถยงัหมายถึงความสามารถของ          
ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการรองรับการไหลเวียน (Dynamic Capacity) ของการจราจร (Traffic Flow) ของ 
ส่ิงต่างๆ เช่น ผูโ้ดยสาร สมัภาระ ซ่ึงมาใชบ้ริการของท่าอากาศยาน 
 ขีดความสามารถสาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัใดอนัหน่ึงนั้น สามารถเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากข้ึน
หรือนอ้ยลงไดต้ามการเปล่ียนแปลงของระดบัการใหบ้ริการ (Level of Service) ซ่ึงจะกล่าวถึงในรายละเอียด
ภายหลงั และ ระดบัการใหบ้ริการน้ีจะลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือส่ิงอาํนวยความสะดวกนั้นใกลจุ้ดอ่ิมตวัของ       
ขีดความสามารถสูงสุด 
 
2.1  วธีิการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน 

วิธีการประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยานมีหลายวิธี แต่อยา่งไรกต็ามโดยทัว่ไปแลว้ 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 วิธีดงัน้ี 
 2.1.1  การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) วิธีน้ีสามารถกระทาํไดโ้ดยการบนัทึกลกัษณะและ
ปริมาณของการจราจรท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ท่าอากาศยานท่ีตอ้งการประเมินขีดความสามารถ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในชัว่โมงคบัคัง่ ทาํการบนัทึกปริมาณและอตัราของการจราจรท่ีเขา้สู่หรือออกไปจากระบบส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ บนัทึกเวลาล่าชา้ (Delay Time) เวลาในการใหบ้ริการ (Processing Time) และตรวจสอบขอ้มูล
การจราจรท่ีบนัทึกไดว้า่มีความสมัพนัธ์กบัตารางบินในลกัษณะใดจากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวม
มาได ้เราสามารถท่ีจะคาํนวณหาการใชป้ระโยชน์ของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆในรูปของความหนาแน่น 
เวลาท่ีล่าชา้ปริมาณการไหลเวียนของการจราจรต่อหน่วยเวลาได ้และ เม่ือกาํหนดระดบัการใหบ้ริการแลว้ 
เรากส็ามารถท่ีจะคาํนวณหาขีดความสามารถขององคป์ระกอบ หรือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน             
ท่าอากาศยานได ้
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 2.1.2  วธีิเปรียบเทยีบ (Comparison)   อาจจะประเมินขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวก
ของท่าอากาศยานแห่งหนึงได ้โดยเปรียบเทียบกบัท่าอากาศยานอีกแห่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัและ
ทราบถึงขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
 2.1.3  วธีิใช้รูปแบบจําลองทางคณติศาสตร์ (Mathematical Modeling)  วิธีน้ีจาํเป็นตอ้งใช ้Computer 
เพื่อช่วยในการทดลองปฏิบติัจากรูปแบบจาํลอง (Simulation) ผลกระทบท่ีเกิดต่อส่ิงอาํนวยความสะดวก             
ต่าง ๆโดยอาศยัรูปแบบและปริมาณการจราจรจากตารางการบิน (Flight Schedule) ท่ีคาดคะเนข้ึนซ่ึงผลท่ีไดจ้าก
การทดลองปฏิบติัจากรูปแบบจาํลองน้ี สามารถนาํมาใชก้ารประเมินขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ได ้
 แต่อยา่งไรกต็าม ไม่วา่จะใชว้ิธีใดในการประเมินขีดความสามารถมีองคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการ          
ท่ีจะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอ ในการพิจารณาขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ กล่าวคือ 
    ความสะดวกสบายของผูม้าใชท่้าอากาศยานนั้น ข้ึนอยูโ่ดยตรงกบัขีดความสามารถและ
ระดบัการใหบ้ริการของส่ิงอาํนวยความสะดวก 
    ขีดความสามารถและระดบัการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์กนัโดยตรงจะตอ้งพจิารณาไป
ดว้ยกนัเสมอ 
 
2.2  ระดับการให้บริการ (Level of Service) 
 ระดบัการใหบ้ริการ หมายถึง คุณภาพในการใหบ้ริการของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในแง่ของ
ความสะดวกสบายท่ีใหแ้ก่ผูท่ี้มาใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกนั้นๆ สามารถท่ีจะวดัออกมาไดใ้นรูปของความ
หนาแน่น ความรวดเร็ว เวลาท่ีใชใ้นการรอคอย เป็นตน้ 
 หากขีดความสามารถ  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความสามารถในการใหบ้ริการของส่ิงอาํนวย
ความสะดวกใตร้ะดบัการใหบ้ริการท่ีกาํหนดไวใ้หแ้ลว้ จะเห็นไดว้า่เม่ือระดบัการใหบ้ริการเปล่ียนแปลงไป
ขีดความสามารถกจ็ะตอ้งเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย หรือในทางตรงกนัขา้ม  ตวัอยา่งเช่น หอ้งพกัคอย
ผูโ้ดยสารสามารถใหผู้โ้ดยสารจาํนวน 100 คนเขา้ไปอยูไ่ดโ้ดยมีความหนาแน่นพอดีท่ีไม่ทาํใหเ้กิด
ความรู้สึกอึดอดั  หรืออาจพดูไดว้า่หอ้งพกัคอยผูโ้ดยสารมีขีดความสามารถรองรับผูโ้ดยสาร 100 คนโดยมี
ระดบัการใหบ้ริการเพียงพอท่ีไม่ทาํใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดัหรือมีระดบัการใหบ้ริการท่ีดี แต่หากผูโ้ดยสาร 
150 คน เขา้ไปใชห้อ้งพกัคอยผูโ้ดยสารหอ้งเดียวกนันั้นจะทาํใหค้วามหนาแน่นเพิ่มข้ึนอาจจะทาํใหรู้้สึกอึด
อดัซ่ึงแสดงถึงระดบัการให ้บริการทีดีไม่เพียงพอ หรือ ลดลงจากเดิม แต่หอ้งพกัคอยผูโ้ดยสารหอ้งเดิมกลบั
มีขีดความสามารถในการรองรับเพิ่มข้ึนจาก 100 คนเป็น 150 คน 
 เพื่อท่ีจะสามารถเปรียบเทียบระดบัการใหบ้ริการขององคป์ระกอบหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ในท่าอากาศยานได ้หรือ เพือ่แสดงถึงระดบัการใหบ้ริการขององคป์ระกอบหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
IATA ไดน้าํหลกัการในเร่ืองของระดบัการใหบ้ริการในวชิา Highway Engineering มาประยกุตใ์ชใ้นการ
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ประเมินขีดความสามารถของท่าอากาศยาน โดยกาํหนดระดบัการใหบ้ริการเป็น 6 ระดบั จาก A ถึง F โดยให้
ความหมายของระดบัการใหบ้ริการในระดบัต่าง ๆไวด้งัน้ี 
              Level of Service Framework 
A Excellent level of service; condition of free flow; no delays; excellent level of comfort. 
B High level of service; condition of  stable flow; very few delays; high level of comfort. 
C Good level of service; condition of  stable flow; acceptable delays; good level of comfort. 
D Adequate level of service; condition of unstable flow; acceptable delays for short periods  
 Of time; adequate level of comfort. 
E Inadequate level of service; condition of  unstable flow; unacceptable delays; inadequate          

level of comfort. 
F Unacceptable level of service; condition of  cross-flows; system breakdown and unacceptable  
 delays; unacceptable level of comfort. 

 
2.3  ขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 2.3.1  ทางวิง่ (Runway) 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทางวิ่ง 2 เสน้วางตวัในแนวคู่ขนาน ประกอบดว้ย ทางวิง่ 01R/19L 
มีความยาว 4,000 เมตร  ความกวา้ง 60 เมตร ไหล่ทางวิ่งขา้งละ 7.5 เมตร  ทางวิ่ง 01L/19R  มีความยาว 3,700 
เมตร ความกวา้ง 60 เมตร ไหล่ทางวิ่งขา้งละ 7.5 เมตร ทั้งสองทางวิ่งไม่มี Stop Way ทั้งสองดา้น แต่มี 
Clearway ดา้นหวัทางวิ่ง 01R  ยาว 550 เมตร  กวา้ง 150 เมตร Clearway  ดา้นหวัทางวิ่ง 01L ยาว 700 เมตร 
กวา้ง 150 เมตร และ Clearway ดา้นหวัทางวิ่ง 19R  ยาว 1,100 เมตร  กวา้ง 150 เมตร  ทางวิ่ง และไหล่ทางวิ่ง
เป็น Asphalt ความลาดเอียงของทางวิ่ง 0% ซ่ึงไม่เกินความลาดเอียงเฉล่ียท่ี ICAO กาํหนดไว ้Runway Strip 
ของทั้งสองทางวิ่งกวา้ง 300 เมตร ไดต้ามมาตรฐานท่ี ICAO กาํหนดไว ้ (300 เมตร) ความยาวของ Runway 
Strip ของทางวิ่ง 01R/19L 4,120 เมตร ความยาวของ Runway Strip ของทางวิ่ง 01L/19R 3,820 เมตร และ
ทางวิ่งทั้ง 2 ขา้งไม่มี Runway End Safety Area และ ทางวิ่งทั้ง 2 เสน้ห่างกนั 2,200 เมตร ซ่ึงสามารถ 
independent operation ได ้
  Aerodrome Reference Code คือ 4F และ Operational Category เป็นแบบ Precision 
Instrument Approach  
  ค่าความแขง็แรงของทางวิ่งทั้งสองขา้งมีค่า PCN 137/F/D/X/T  เพียงพอท่ีจะรองรับ              
อากาศยานแบบ B47-400 บรรทุกนํ้าหนกัเตม็พิกดัได ้
  ทางวิ่งมีขีดความสามารถรองรับเคร่ืองบินข้ึน- ลงไดช้ัว่โมงละ 76 เท่ียว (จากการประเมิน
ของ ICAO) 
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 2.3.2  ทางขับ (Taxiway) 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี Parallel Taxiway จาํนวน 4 เสน้ (TWY B, C, D และ E)               
โดยเสน้ท่ีใกลก้บัทางวิ่งคือ ทางขบัสาย B และ E มีระยะห่างจากก่ึงกลางทางวิ่ง 200 เมตร ซ่ึงไดต้าม
มาตรฐาน ICAO (สาํหรับอากาศยาน Code 4F 190 เมตร) และระยะห่างระหวา่ง Parallel Taxiway                    
มีระยะห่าง 104 เมตร ซ่ึงไดต้ามมาตรฐาน ICAO (สาํหรับอากาศยาน Code F  97.5 เมตร)  ทางวิ่ง 01R/19L 
มี Exit Taxiway 13 เสน้ คือ ทางขบัสาย B1-B13  สาํหรับทางขบัสาย B3, B5, B7, B8, B10 และ B11 นั้นเป็น 
Rapid Exit Taxiway และ ทางวิ่ง 01L/19R มี Exit Taxiway 12 เสน้ คือ ทางขบัสาย E1, E2, E5-E9, E12, 
E13, E15, E19 และ E21 สาํหรับทางขบัสาย E5, E7, E9, E12, E13 และ E15 นั้นเป็น Rapid Exit Taxiway 
ซ่ึงทางขบัทั้งหมดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความกวา้ง 30 เมตร ลกัษณะพ้ืนผวิเป็น Asphalt มีค่าความ
แขง็แรงเป็น PCN 137/F/D/X/T 
 2.3.3  ลานจอด (Apron) 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีลาดจอดเคร่ืองบิน 3 พื้นท่ี คือ East Apron, Main Apron และ West 
Apron  มีพื้นท่ีรวม 1,053,000  ตารางเมตร 
 East Apron รองรับอากาศยานท่ีมาจอด ณ อาคารเทียบเคร่ืองบิน (Concourse) A, B และ C            
และลานจอดระยะไกลฝ่ังตะวนัออกของอาคารผูโ้ดยสาร มีพื้นผวิเป็น Reinforce Concrete ค่าความแขง็แรง 
PCN 126/R/D/X/T และ Taxi Lane มีพื้นผวิเป็น Asphalt มีค่าความแขง็แรง PCN 137/F/D/X/T สามารถจอด
เคร่ืองบินได ้54 หลุมจอด เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 17 หลุมจอด และเป็นหลุมจอดระยะไกล 37 หลุมจอด 
 Main Apron รองรับอากาศยานท่ีมาจอด ณ อาคารเทียบเคร่ืองบิน (Concourse) C, D และ E 
และลานจอดระยะไกลดา้นใตข้องอาคารผูโ้ดยสาร มีพื้นผวิเป็น Reinforce Concrete ค่าความแขง็แรง PCN 
126/R/D/X/T  และ Taxi Lane มีพื้นผวิเป็น Asphalt มีค่าความแขง็แรง PCN 137/F/D/X/T สามารถจอด
เคร่ืองบินได ้26 หลุมจอด เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 18 หลุมจอด และเป็นหลุมจอดระยะไกล 8 หลุมจอด 
 West Apron   รองรับอากาศยานท่ีมาจอด ณ อาคารเทียบเคร่ืองบิน (Concourse) E, F และ G 
และลานจอดและลานจอดระยะไกลฝ่ังตะวนัตกของอาคารผูโ้ดยสาร มีพื้นผวิเป็น Reinforce Concrete          
ค่าความแขง็แรง PCN 126/R/D/X/T และ Taxi Lane มีพื้นผวิเป็น Asphalt มีค่าความแขง็แรง PCN 
137/F/D/X/T สามารถจอดเคร่ืองบินได ้44 หลุมจอด เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 16 หลุมจอด เป็นหลุมจอด
ระยะไกล 8 หลุมจอด และหลุมจอดระยะไกลหนา้อาคารคลงัสินคา้ 20 หลุมจอด 
 ดงันั้นลานจอดเคร่ืองบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถจอดเคร่ืองบินได ้120 หลุมจอด 
เป็นหลุมจอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด หลุมจอดระยะไกล 69 หลุมจอด รองรับแบบอากาศยานไดด้งัน้ี 
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ตารางภาคผนวกที ่2.1 
ความสามารถของหลุมจอดในการรองรับอากาศยาน 

Aircraft Code Remote Gate Contact Gate 
E 66 36 
D 3 14 
C 0 1 

ท่ีมา  :  ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีอากาศยาน Code F สามารถกาํหนดใหจ้อดได ้5 หลุม คือ หลุมจอด C3, C7, E4, E8 
และ G3  
 2.3.4  อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) 

 อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นอาคาร 7 ชั้น และชั้นใตดิ้นอีก 2 ชั้น  มีพื้นท่ี            
ใชส้อยรวม 182,000 ตารางเมตรโครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็นโครงเหลก็            
วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระจก ชั้นใตดิ้น เป็นสถานนีรถไฟฟ้า ชั้นท่ี 1 เป็น Bus Lobby ของทั้งผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ และผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้นท่ี 2 เป็นส่วนหอ้งผูโ้ดยสารขาเขา้ และ Baggage Claim 
ของผูโ้ดยสารภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ ชั้นท่ี 3 ใหบ้ริการร้านคา้ต่าง ๆ ร้านอาหาร จุดนดัพบ 
หอ้ง CIP และใชเ้ป็นทางเช่ือมต่อไปสู่อาคารท่ีจอดรถ ชั้นท่ี 4 เป็นส่วนบริการผูโ้ดยสารขาออก 
ประกอบดว้ย พื้นท่ีบริการผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศและระหวา่งประเทศ พื้นท่ีบริการผูโ้ดยสาร 
Premium ของสายการบินไทย จุดตรวจหนงัสือเดินทางของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง จุดตรวจของ
สาํนกังานศุลกากร ส่วนหน่ึงของสาํนกังานส่วนราชการ เคาน์เตอร์ของสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์
ท่าอากาศยาน ชั้นท่ี 5 เป็นสาํนกังานของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มสายการบินพนัธมิตร 
Star Alliance ชั้นท่ี 6 ใหบ้ริการ ภตัตาคาร ชั้นท่ี 7 เป็นส่วนชมทศันียภาพของท่าอากาศยาน 
 อาคารเทียบเคร่ืองบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีใชส้อย 381,000  ตารางเมตร 
ประกอบดว้ย Concourse A, B, C, D, E, F และ G สามารถใหบ้ริการหลุมจอดประชิดอาคารได ้51 หลุมจอด 
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเป็นโครงเหลก็ วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระจกสลบัผา้ใย
สงัเคราะห์เคลือบเทฟล่อน 
 อาคารเทียบเคร่ืองบิน A และ B ใชบ้ริการผูโ้ดยสารภายในประเทศ ดงัน้ี  

- อาคารเทียบเคร่ืองบิน A ใชบ้ริการผูโ้ดยสารภายในประเทศ ความยาวประมาณ 432 เมตร
เคร่ืองบินจอดเทียบได ้ 6 เคร่ือง และ มีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล           
1 ประตู  

- อาคารเทียบเคร่ืองบิน B ใชบ้ริการผูโ้ดยสารภายในประเทศ ความยาวประมาณ                  
270 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้6 เคร่ือง และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอด
ระยะไกล  2 ประตู  
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 อาคารเทียบเคร่ืองบิน C, D, E, F และ G ใชบ้ริการผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ดงัน้ี  
- อาคารเทียบเคร่ืองบิน C มีความยาวประมาณ 459 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้                  

10 เคร่ือง และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล 2 ประตู  
-   อาคารเทียบเคร่ืองบิน D มีความยาวประมาณ 909 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้8 เคร่ือง 

และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล 2 ประตู  
- อาคารเทียบเคร่ืองบิน E มีความยาวประมาณ 459 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้                   

10 เคร่ือง และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล 2 ประตู  
-  อาคารเทียบเคร่ืองบิน F  มีความยาวประมาณ 270 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้6 เคร่ือง 

และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล 2 ประตู  
-  อาคารเทียบเคร่ืองบิน G  มีความยาวประมาณ 432 เมตร เคร่ืองบินจอดเทียบได ้  5 เคร่ือง 

และมีประตูทางออกสาํหรับไปข้ึนเคร่ืองบินท่ีจอด ณ หลุมจอดระยะไกล 1 ประตู นอกจากนั้นอาคารเทียบ
เคร่ืองบินหลงัน้ีมีส่วนของหอ้งรับรองพิเศษอยูด่ว้ย  

 
ตารางภาคผนวกที ่2.2 

พืน้ทีส่่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

 
 
 

Function Spaces Total Area (Sqm.) 
1. Domestic Arrival and Departure Corridor 11,850 
2. International Arrival Corridor 34,150 
3. International Departure Corridor 29,180 
4. International Departure Corridor 18,200 
5. Check-In Hall 27,215 
6. Passport Control – Outbound 2,570 
7. International Hold Room 27,970 
8. Domestic Hold Room 7,890 
9. International Bus Gate 6,990 
10. Domestic Bus Gate 1,998 
11. Passport Control – Inbound 3,970 
12. Arrival Lounge-International (Baggage Claim) 17,420 
13. Arrival Lounge-Domestic (Baggage Claim) 6,580 
14. Customs Queuing Area  1,258 
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2.3.5  ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
  - สะพานเทียบเคร่ืองบิน   51 ชุด (Int. 39, Dom. 12) 

- เคาน์เตอร์ตรวจคนเขา้เมือง  ขาเขา้  124  เคาน์เตอร์  
 ขาออก  80  เคาน์เตอร์  
- เคาน์เตอร์ศุลกากร         ขาเขา้  32 เคาน์เตอร์  

       ขาออก  8  เคาน์เตอร์  
- สายพานรับกระเป๋า    22  สายพาน(Int. 17, Dom. 5) 
- เคาน์เตอร์ตรวจบตัรโดยสาร   360  เคาน์เตอร์  
- ทางเล่ือนอตัโนมติั    119  ชุด  
- ลิฟต ์     106  ตวั  
- บนัไดเล่ือน     101  ตวั  

 2.3.6  ขีดความสามารถของส่วนประกอบต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร 
 ในการประเมินขีดความสามารถของส่วนประกอบต่าง ๆ  ภายในอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมินั้น ไดร้ะบุขีดความสามารถในรูปแบบของจาํนวนผูโ้ดยสารในชัว่โมงคบัคัง่ (Peak Hour Passenger)  

 
ตารางภาคผนวกที ่2.3 

ขีดความสามารถของส่วนประกอบต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร 

Function Space Capacity (Pax./Peak-hr) 
Curb Front Length  
     Departure 6,050 
     Arrival 6,050 
Check-in Counters  
     International 5,400 
     Domestic 2,430 
Passport Control Counters – Departures 6,200 
Security Check-Hand Baggage X-Ray  
     International 6,200 
     Domestic 2,500 
Departure Lounge Area  
     International 6,200 
     Domestic 2,500 
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Function Space Capacity (Pax./Peak-hr) 
Passport Control Counters – Arrivals 6,200 
Baggage Claim Area  
     International 6,200 
     Domestic 2,500 
Customs Counters – Arrival 6,200 
Arrival Hall  
     International 5,400 
     Domestic 2,430 
 

2.3.7  ทีจ่อดรถ และชานชาลา 
 อาคารจอดรถยนต ์มี 2 อาคารอยูด่า้นหนา้อาคารผูโ้ดยสาร เป็นอาคาร 6 ชั้น รองรับรถยนตไ์ด้
ประมาณ 5,000 คนั และมีพื้นท่ีจอดรถระดบัพื้นดินอยูด่า้นขา้งของแต่ละอาคารจอดรถไดป้ระมาณ 1,100 
คนั นอกจากนั้นมีลานจอดรถ Long Term Parking ซ่ึงจอดรถยนตไ์ดป้ระมาณ 4,000 คนั และรถบสั 78 คนั  
 2.3.8 ศูนย์การขนส่งสาธารณะ 
 ศูนยก์ารขนส่งสาธารณะ มีพื้นท่ีประมาณ 42,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 26 ไร่ ภายใน
แบ่งเป็น พื้นท่ีจอดพกัคอยรถประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ รถแทก็ซ่ี รถลีมูซีน รถเช่า นอกจากนั้นภายใน                      
ศูนยข์นส่งยงัมีอาคาร Bus Terminal  ซ่ึงเป็นสถานีจอดรถรับ - ส่งสาธารณะ 2 ประเภท คือ รถประจาํทาง 
ขสมก. และ บขส.โดยภายในศูนยข์นส่งมีป๊ัมนํ้ามนัและร้านคา้ใหบ้ริการ  

2.3.9 รถโดยสารปรับอากาศ (Airport Express)  
 จะมีการใหบ้ริการ Airport Express มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท่้าอากาศยานมีบริการรถปรับอากาศ
ชนิดพิเศษท่ีมีพื้นท่ีสามารถจดัวางสมัภาระได ้ เพื่อใหบ้ริการรับ - ส่งผูโ้ดยสารและผูใ้ชบ้ริการท่าอากาศยาน           
ณ ทสภ. โดยมีเสน้ทางเดินรถระหวา่ง ทสภ. กบัโรงแรม  ศูนยก์ารขนส่ง หรือ สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัท่ีอยูภ่ายใน
ตวัเมืองและต่างจงัหวดั  
 2.3.10 ระบบถนนภายในท่าอากาศยาน 

 ทางเขา้ดา้นเหนือจาก Motorway ถึงเขตท่าอากาศยานเป็นถนนยกระดบัไป-กลบั 8 ช่อง
จราจร และเม่ือเขา้พื้นท่ีท่าอากาศยานจะเป็น 10 ช่องจราจรเขา้สู่หนา้ชานชาลาอาคารผูโ้ดยสาร  

2.3.11 ระบบการคมนาคมทีเ่ช่ือมเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยาน  
ทิศเหนือ    เป็นถนนยกระดบัขนาด 8 ช่องจราจร จากถนนกรุงเทพ – ชลบุรีสายใหม่ เขา้สู่

อาคารผูโ้ดยสาร  
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ     เป็นถนนขนาด 6 ช่อง เช่ือมกบัทางยกระดบัจากถนนร่มเกลา้ และ 

ถนนก่ิงแกว้  
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ทิศใต ้       เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เช่ือมกบัถนนบางนา – ตราด และทางด่วนบูรพาวิถี  
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ        เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เช่ือมกบัถนนอ่อนนุช  
ทิศตะวนัตก       เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เช่ือมกบัถนนก่ิงแกว้  

 2.3.12  อาคารคลงัสินค้า 
  พื้นท่ีอาคารคลงัสินคา้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             
มีพื้นท่ีรวมทั้งสิน 568,000 ตารางเมตร โดยมีหลุมจอดเคร่ืองบินขนสินคา้โดยเฉพาะหนา้อาคารคลงัสินคา้
จาํนวน 20 หลุมจอด สามารถรองรับปริมาณสินคา้ได ้3,000,000 ตนัต่อปี มีการใหบ้ริการแบบเขตปลอดพิธี
การศุลการกร (Custom Free Zone) ตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงการบริหารจดัการคลงัสินคา้แบบใหม่น้ี เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการคลงัสินคา้ของท่าอากาศยานใหมี้ความทนัสมยัสะดวกรวดเร็วดว้ยการบริหาร 
จดัการเตม็รูปแบบผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และ บริการต่าง ๆ ครบครัน
สาํหรับผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ทางอากาศ หรือ บริษทัผูป้ระกอบการนาํเขา้-ส่งออก ท่ีประกอบกิจกรรม
หรือดาํเนินกิจการภายในเขตปลอดอากรจะไดรั้บความสะดวกรวดเร็วจากการดาํเนินพธีิการทางดา้น
ศุลกากรรูปแบบใหม่ซ่ีงใหบ้ริการอยา่งลดขั้นตอนพิธีการ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.3.14 อาคารสถานีดับเพลงิ และกู้ภัย 

อาคารสถานีดบัเพลิง และกูภ้ยั มี 3 สถานี คือสถานีหลกั (Main Station) รับผดิชอบการ
ดบัเพลิงอาคาร ส่วนอีก 2 สถานี เป็น Substation ตั้งอยูใ่นเขต Airside บริเวณแนวก่ึงกลางทางวิ่งฝ่ัง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก รับผดิชอบการดบัเพลิงอากาศยาน ขีดความสามารถของการดบัเพลิงกูภ้ยัจดัอยู่
ใน Category 10 ซ่ึงเพียงพอท่ีจะรองรับอากาศยานท่ีมีลาํตวักวา้งไม่เกิน 8 เมตร และอากาศยานท่ีมีความยาว
นอ้ยกวา่ 90 เมตรลงมา 
 2.3.15 ระบบไฟฟ้า 

มีสถานีไฟฟ้ายอ่ยซ่ึงแปลงแรงดนัไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงจากระบบ 115 กิโลโวลต ์
เป็น 24  กิโลโวลต ์ในสถานี  ประกอบดว้ยอาคารหลกั  2  อาคาร คือ  

อาคาร GIS   ทาํหนา้ท่ีเป็นสวิทซ์ควบคุมการปลด - สบั จ่ายกระแสไฟฟ้าดา้นไฟฟ้าเขา้ 
และไฟฟ้าออก  

อาคารควบคุมระบบ   ซ่ึงติดตั้งระบบควบคุม ระบบป้องกนั ระบบไฟฟ้าสาํรอง ระบบปรับ
อากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้(ภายในสถานีไฟฟ้ายอ่ย)  

 อาคารผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ดาํเนินการ  โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (District 
Power System and Power Plant Co., Ltd. หรือ DCAP) ซ่ึง DCAP เป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงพลงังาน
ร่วมทุนโดย ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง โดยลงทุนก่อสร้างระบบ District Cooling 
System and Power Plant ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบพลงังาน
ร่วมเพ่ือป้อนใหก้บั ทสภ.นอกจากนั้นยงันาํพลงังานเหลือใชจ้ากการผลิตไฟฟ้าคือพลงังานความร้อนมาผลิต
นํ้าเยน็และไอนํ้าส่งให ้ทอท.เพื่อใชท้าํระบบปรับอากาศในอาคารผูโ้ดยสาร  
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 2.3.16 ระบบประปา 
               สถานีประปาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะรับนํ้าจากการประปานครหลวงเพ่ือจ่ายใหอ้าคาร
ผูโ้ดยสารและอาคารต่าง ๆ ใน ทสภ. ผา่นเครือข่ายท่อประปาใตดิ้นท่ีมีความยาวกวา่ 35 กิโลเมตร สถานี
ประปาสามารถเกบ็สาํรองนํ้าไดม้ากถึง 40,000 ลูกบาศกเ์มตร และมีศกัยภาพในการใหบ้ริการนํ้าแก่ผูบ้ริโภค
ไดถึ้ง 60 ลา้นคนต่อปี ในขณะท่ีเม่ือเปิดใช ้ทสภ.ในระยะแรก จะรองรับผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคนต่อปี  
 2.3.17 ระบบบําบัดนํา้เสีย 
               โรงบาํบดันํ้าเสีย ตั้งอยูใ่กลเ้คียงกบัสาํนกัอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ทาํหนา้ท่ีรับนํ้าท่ีใชแ้ลว้จาก
อาคารผูโ้ดยสารและอาคารต่าง ๆ ผา่นทางท่อใตดิ้นเพื่อนาํมาบาํบดั ปัจจุบนัสามารถบาํบดันํ้าเสียไดว้นัละ 
18,000 ลูกบาศกเ์มตร นํ้าเสียท่ีผา่นการบาํบดัแลว้จะนาํกลบัมาใชร้ะบายความร้อนในระบบปรับอากาศ และ
ใชร้ดนํ้าตน้ไม ้
 2.3.18  ระบบกาํจัดขยะ   

            Solid Waste Transfer Station หรือ จุดพกัมูลฝอยส่วนกลาง  เม่ือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดใหบ้ริการคาดวา่จะมีขยะประมาณ 66.5 ตนัต่อวนั แยกเป็นขยะท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ เช่น 
กระดาษ พลาสติก ขยะท่ีไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ ซ่ึงไดแ้ก่ เศษอาหารต่าง ๆ รวมทั้งขยะจากบน
เคร่ืองบิน และขยะติดเช้ือ โดยจะมีถงัขยะแยกประเภทขยะตั้งไวต้ามจุดต่าง ๆ ของอาคารเพ่ือรอเจา้หนา้ท่ีมา
รวบรวม และ ขนไปไวท่ี้จุดพกัมูลฝอยส่วนกลาง ซ่ึงเป็นอาคาร 2 ชั้น ใกลก้บักลุ่มอาคารบาํรุงรักษา                    
ท่าอากาศยาน จากนั้นจะมีรถเกบ็ขยะมาขนออกไปภายนอกท่าอากาศยาน  
 2.3.19 ระบบป้องกนันํา้ท่วม 
            ระบบป้องกนันํ้าท่วมมีการสร้างเข่ือนดินสูง  สูง 3.5 เมตร  กวา้ง 70 เมตร  โดยรอบพ้ืนท่ี                    
ท่าอากาศยาน และมีอ่างเกบ็นํ้าภายใน 2 แห่งสามารถรองรับนํ้าได ้3,200,000 ลุกบาศเมตร  
 2.3.20  ระบบสารสนเทศ 

                ระบบบริหารและสารสนเทศท่าอากาศยาน (Airport Information Management System : 
AIMS)  มีการดาํเนินการท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพโดยนาํระบบบริหารและสารสนเทศท่าอากาศยาน 
(AIMS)  มาใช ้เพื่อรองรับการใหก้ารบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และเช่ือมต่อกบัระบบบริการดา้น           
ต่าง ๆ เช่น ระบบสายพานรับส่งกระเป๋า ระบบภาพและเสียงประกาศเท่ียวบิน ระบบควบคุมลานจอดอากาศยาน 
การบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย ์และยงัมีระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศในเขตปลอดอากร (Free Zone) ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกต่อกิจการขนส่งสินคา้
ทางอากาศอีกดว้ย นอกจากน้ี AIMS ยงัมีส่วนเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก ทอท. ดงัน้ี  

- ขอ้มูลดา้นการบิน จะเช่ือมต่อกบัระบบของ บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย 
จาํกดั สายการบิน  สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง  สาํนกังานศุลกากร  กรมการขนส่งทางอากาศ  และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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- ขอ้มูลดา้นกิจกรรมเชิงพาณิชย ์ ระบบ AIMS จะมีโปรแกรมบริหารเชิงพาณิชย ์
(POS: Point Of Sales) ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาดาํเนินกิจการภายในท่าอากาศยานจะตอ้งส่งขอ้มูลดา้น
การเงินเขา้สู่ระบบ AIMS  

- ขอ้มูลดา้นรักษาความปลอดภยั ขอ้มูลและสญัญาณภาพจากระบบรักษาความ
ปลอดภยั ต่าง ๆ เช่น ระบบ Access Control ระบบโทรทศัน์วงจรปิดจะส่งมายงัระบบ AIMS ซ่ึงเป็นศูนย์
ควบคุมกลาง  

- ขอ้มูลดา้นการซ่อมบาํรุงและขอ้มูลของระบบอุปกรณ์ต่างๆ มีระบบการบริหารการ
ซ่อมบาํรุงเพื่อรองรับ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ AIMS คือปัจจยัสาํคญัท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารงาน ทสภ.อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2.3.21  ระบบโทรศัพท์ 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บอนุญาตจาก ทอท. ใหเ้ป็นผูบ้ริการระบบโทรศพัท ์และ
ส่ือสารโทรคมนาคมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงการใหบ้ริการประกอบดว้ย บริการประเภท Voice  
เช่น Fixed Line & Value Added Services, IP Phone, Centrex, ISDN, Web Phone, Combine Payphone, 
International Call ส่วนประเภท Data เช่น Video Conference, Broadband Internet, Metro Land มีขีด
ความสามารถในการรองรับได ้20,000 เลขหมาย 
 2.3.22  ระบบเติมนํา้มันเคร่ืองบิน 
 บริษทั เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูใ้หบ้ริการเติมนํ้ามนัเคร่ืองบิน              
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใหบ้ริการทั้งระบบเติมนํ้ามนัทางท่อ และ การเติมนํ้ามนัโดยรถเติมนํ้ามนั                       
ซ่ึงชนิดของนํ้ามนัท่ีใหบ้ริการเติม ไดแ้ก่  JET A-1  และ AV GAS   
 2.3.23  โรงแรม 
             โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ (Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel) มีจาํนวน 2  อาคาร               
แต่ละอาคารสูง 5 ชั้น สามารถใหบ้ริการหอ้งพกัทั้งหมด 600 หอ้ง  
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บทที ่3 
สถิติ และพยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ 

 
3.1  สถิติข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศ 
 ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน และฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ได้
รวมรวมขอ้มูลปริมาณจราจรทางอากาศประเภทต่าง ๆ ท่ีผา่นมา และไดแ้ยกแยะลกัษณะปริมาณการจราจร
ทางอากาศในประเภทต่าง ๆ ไว ้ เพื่อใหท้ราบถึงอตัราการเจริญเติบโตของการขนส่งทางอากาศ และรูปแบบ
เฉพาะของการจราจรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

ตารางผนวก ข 3-1 
สถิติข้อมูลปริมาณการจราจรทางอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ชนิดของข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2551 2550 

Annual Aircraft Movements   
   International (Movements) 188,706 194,457 
   Domestic (Movements) 57,013 67,135 
   Grand Total (Movements) 245,719 261,592 
   
Annual Passenger   
   International   
          Embark + Disembark (Pax.) 30,103,661 31,632,716 
          Transit (Pax.) 1,503,839 1,667,051 
          Total (Pax.) 31,607,500 33,299,767 
          Transfer (Pax.) 3,179,873 3,625,276 
   Domestic   
          Embark + Disembark (Pax.) 6,993,132 7,910,314 
          Transfer (Pax.) 668,829 679,173 
   Grand Total (Pax.) 38,603,490 41,210,081 
          Transfer (Pax.) 3,848,702 4,304,449 
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ชนิดของข้อมูล 
ปี พ.ศ. 

2551 2550 

Freight   
   International   
          Inbound+Outbound (Tones) 1,140,300 1,178,000 
          Transit (Tones) 36,527 51,529 
           Total (Tones) 1,176,827 1,229,529 
   Domestic   
          Inbound+Outbound (Tones) 23,070 31,720 
   Grand Total (Tones) 1,199,897 1,261,249 
   
 

3.1.1. การขึน้-ลงของอากาศยาน 
          ปี 2551 ปริมาณการข้ึน - ลง ของอากาศยานรวม 245,719 เท่ียวบิน  ลดลงจากปี 2550  คิดเป็น

ร้อยละ6.07  เป็นเท่ียวบินระหวา่งประเทศจาํนวน 188,706 เท่ียวบิน และภายในประเทศ  57,013 เท่ียวบิน 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.96 และ 15.08 ตามลาํดบั ในจาํนวนเท่ียวบินระหวา่งประเทศทั้งหมดนั้น อตัราส่วน
ระหวา่งจาํนวนเท่ียวบินทาํการรับ-ส่งผูโ้ดยสารต่อจาํนวนเท่ียวบินทาํการขนส่งสินคา้เท่ากบัร้อยละ 94 : 6 
การลดลงของปริมาณจราจรทางอากาศเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลก ราคานํ้า มนัท่ีสูงข้ึนในช่วงตน้ปี 51              
การยา้ยเท่ียวบินในประเทศบางส่วนกลบัมาท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งแต่ 25 มี.ค. 50 และเหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมืองในช่วงปลายปีในปี 2551 จาํนวนสายการบินทาํการบินระหวา่งประเทศแบบประจาํรับส่ง
ผูโ้ดยสารผสมสินคา้รวม 89 สายการบิน ไม่รวมสายการบินแบบประจาํท่ีไม่ใชเ้คร่ืองบินของตนเองทาํการบิน
แต่มีเท่ียวบินร่วมกบัสายการบินอ่ืนอีก 11 สายการบิน และสายการบินท่ีทาํการรับขนถ่ายสินคา้เพียงอยา่งเดียว
อีก 12 สายการบิน ส่วนสายการบินของไทยท่ีใหบ้ริการเท่ียวบินภายในประเทศแบบประจาํรวม 7 สายการบิน 

        มีสายการบินใหม่เปิดใหบ้ริการรับ–ส่งผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 5 สายการบินไดแ้ก่ 
 1. สายการบิน Air Koryo ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ทาํการบินเสน้ทาง 
ระหวา่งเปียงยาง-สุวรรณภูมิ-เปียงยาง 
 2. สายการบิน Best Aviation ของสาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศ ทาํการบินเสน้ทาง 
ระหวา่งธากา-สุวรรณภูมิ-ธากา 
 3. สายการบิน Iran National Airlines ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทาํการบินเสน้ทาง 
ระหวา่ง เตหะราน-สุวรรณภูมิ-เตหะราน 
 4. สายการบิน Shanghai Airlines ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทาํการบินเสน้ทางระหวา่ง                  
ปูดอง-ฉงช่ิง-สุวรรณภูมิ-ฉงช่ิง-ปูดอง 
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 5. สายการบิน SkyStar Airways ของราชอาณาจกัรไทย ทาํการบินเสน้ทางระหวา่ง  อินชอน-
สุวรรณภูมิ-อินชอน 
 นอกจากนั้นมีสายการบินใหม่เปิดใหบ้ริการขนส่งสินคา้อยา่งเดียว 1 สายการบิน ไดแ้ก่                 
สายการบิน K-Mile Air ของราชอาณาจกัรไทยทาํการบินเสน้ทางระหวา่ง สิงคโปร์-สุวรรณภูมิ-สิงคโปร์                     
และ ยา่งกุง้-สุวรรณภูมิ-ยา่งกุง้  ในจาํนวนเท่ียวบินข้ึนลงพาณิชยท์ั้งหมด Thai Airways International                   
สายการบินแห่งชาติมีอตัราส่วนการบินสูงสุดคือร้อยละ 27.75 รองลงมาไดแ้ก่ Thai Air Asia มีสดัส่วน                   
ร้อยละ 13.68 และBangkok Airways ร้อยละ 11.79 และสายการบินอ่ืน ๆ รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 46.78 
ประเภทของอากาศยานท่ีทาํการบินข้ึน-ลง ในปี 2551 ส่วนใหญ่เป็นแบบลาํตวักวา้ง (Wide Body) ไดแ้ก่                  
A-300, A-310, A-330, A-340, B-747, B-744, B-767, B-777, IL-76, IL-96, L-1011, MD-11 และ DC-10 ทาํ
การบินรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 56.32  และแบบลาํตวัแคบ (Narrow Body)  ประกอบดว้ย  อากาศยานแบบ                
A-319, A-320, A-321, AN-12, AN-26, BAE-146, B-707, B-727, B-717, B-737, B-757, CL-60, DC-8, F-28, 
IL-62, TU-154, TU-204 , ATR-72, E-135, E-140, E-145, MA-60, MD-90, MD-82 และ MD-83 ทาํการบิน
รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 42.13 ส่วนท่ีเหลือเป็นเคร่ืองบินขนาดเลก็ รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 1.55การข้ึน-ลง ของ
อากาศยานพาณิชยใ์นชัว่โมงคบัคัง่อนัดบัท่ี 1 ของปี 2551 มีจาํนวน 54 เท่ียวบินต่อชัว่โมง ส่วนในชัว่โมง                
คบัคัง่อนัดบัท่ี 30 มีจาํนวน 48 เท่ียวบินต่อชัว่โมง 

International Airc raft Movements
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ภาพภาคผนวก ข 3-1  แสดงสถิตปิริมาณเทีย่วบินระหว่างประเทศแยกตามเดือน 
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ภาพภาคผนวก ข 3-2 แสดงสถิติปริมาณเทีย่วบินภายในประเทศแยกตามเดือน 
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ภาพภาคผนวก ข 3-3 แสดงสถิติปริมาณเทีย่วบินรวมแยกตามเดือน 
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3.1.2. การขนส่งผู้โดยสาร 
ผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2551 รวม 38,603,490 คน ลดลงจากปี 2550 

คิดเป็นร้อยละ 6.33 เป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศจาํนวน 31,607,500 คน และภายในประเทศ จาํนวน 
6,995,990 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08 และ 11.56 ตามลาํดบั 

มีการขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ระหวา่งประเทศ ไปยงัเมืองต่างๆรวม 191 เมืองใน 66 
ประเทศทัว่โลก และเสน้ทางภายในประเทศไปยงัจงัหวดัต่างๆรวม 29 จงัหวดั สายการบินท่ีทาํการขนส่ง
ผูโ้ดยสารสูงสุดเป็นอนัดบัหน่ึงคือ Thai Airways International มีจาํนวนผูโ้ดยสารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
39.28รองลงมาไดแ้ก่ Thai Air Asia มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.13 เสน้ทางการบินระหวา่งสุวรรณภูมิกบั
เมืองในภูมิภาคต่างๆทัว่โลก ท่ีผูโ้ดยสารเดินทางเขา้-ออก มากท่ีสุด คิดเป็นสดัส่วนต่อจาํนวนผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ เขา้-ออกทั้งหมด เป็นดงัน้ี 

ภูมิภาคอเมริกา ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ลอสแองเจลิส มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.35 รองลงมา ไดแ้ก่ นิวยอร์ค มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.21 

ภูมิภาคยุโรป ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ลอนดอน มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.50 
รองลงมา ไดแ้ก่ แฟรงกเ์ฟิร์ต มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.07 

ภูมิภาคแอฟริกา ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ไคโร มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.35 
รองลงมา ไดแ้ก่ โจฮนัเนสเบิร์ค ซ่ึงมีสดัส่วนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.19 

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ดูไบ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 
2.19 รองลงมาไดแ้ก่ อะบูดาบี มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.55 

ภูมิภาคเอเชียใต้ ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-นิวเดลี มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.31 
รองลงมา ไดแ้ก่ มุมไบ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.19 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-โตเกียว มีสดัส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 5.98 รองลงมาไดแ้ก่ อินชอน มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.63 

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-สิงคโปร์ มีสดัส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 8.60 รองลงมาไดแ้ก่ ฮ่องกง มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 8.13 

ภูมิภาคโอเชียเนีย ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ซิดนีย ์มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 2.22 
รองลงมาไดแ้ก่ เมลเบิร์น มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.30 

เส้นทางการบนิภายในประเทศ ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ภูเกต็ มีสดัส่วน 
คิดเป็นร้อยละ 32.54 รองลงมาไดแ้ก่ เชียงใหม่ มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.51 ของจาํนวนผูโ้ดยสารรวม 
เขา้ – ออกภายในประเทศ 
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 กลุ่มพนัธมิตร Star มีสายการบินมาใชบ้ริการท่ี ทสภ. ในปี 2551 รวม 13 สายการบิน                      
มีจาํนวนเท่ียวบินรวมกนัคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.7 ของเท่ียวบินทั้งหมด และจาํ นวนผูโ้ดยสารคิดเป็น 
ร้อยละ 46.7 ของจาํนวนผูโ้ดยสารทั้งหมด สาํหรับสายการบินในกลุ่มพนัธมิตร One World ท่ีทาํการบิน 
มายงั ทสภ. มี 7 สายการบิน รวมจาํนวนเท่ียวบินเขา้-ออก และผูโ้ดยสารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.0 และ 7.9 
ของจาํนวนเท่ียวบินรวมและจาํนวนผูโ้ดยสารรวม ตามลาํดบัจากขอ้มูลของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง                  
ในปี 2551 จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ณ ทสภ. เม่ือจาํแนกตามสญัชาติ 3 อนัดบัแรก ผูโ้ดยสารชาว
ไทยมีสดัส่วนการเดินทางเขา้-ออกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 15.42 รองลงมาไดแ้ก่ ชาวญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 
6.78 และชาวจีน คิดเป็นร้อยละ 4.63 ตามลาํดบั 

จาํนวนผูโ้ดยสารในชัว่โมงคบัคัง่ อนัดบัท่ี 1 
ปริมาณรวมของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 9,870 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2550 จาํนวน 374 คน 

ผูโ้ดยสารขาเขา้ จาํนวน 5,426 คน ลดลง 126 คน 
ผูโ้ดยสารขาออก จาํนวน 7,390 คน เพิ่มข้ึน 581 คน 
ผูโ้ดยสารผา่น จาํนวน 1,347 คน เพิ่มข้ึน 34 คน 

ปริมาณรวมของผูโ้ดยสารภายในประเทศ 3,022 คน ลดลงจากปี 2550 จาํนวน 1,090 คน 
ผูโ้ดยสารขาเขา้ จาํนวน 2,095 คน ลดลง 1,234 คน 
ผูโ้ดยสารขาออก จาํนวน 2,482 คน เพิ่มข้ึน 171 คน 
ผูโ้ดยสารผา่น จาํนวน 356 คน เพิ่มข้ึน 112 คน 

จาํนวนผูโ้ดยสารในชัว่โมงคบัคัง่ อนัดบัท่ี 30  
ปริมาณรวมของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 8,773 คน เพิ่มข้ึนจากปี 2550 จาํนวน 419 คน 

ผูโ้ดยสารขาเขา้ จาํนวน 4,705 คน ลดลง 165 คน 
ผูโ้ดยสารขาออก จาํนวน 6,454 คน เพิ่มข้ึน 377 คน 
ผูโ้ดยสารผา่น จาํนวน 980 คน ลดลง 51 คน 

ปริมาณรวมของผูโ้ดยสารภายในประเทศ 2,633 คน ลดลงจากปี 2550 จาํนวน 912 คน 
ผูโ้ดยสารขาเขา้ จาํนวน 1,742 คน ลดลง 565 คน 
ผูโ้ดยสารขาออก จาํนวน 2,097 คน เพิ่มข้ึน 41 คน 
ผูโ้ดยสารผา่น จาํนวน 139 คน เพิ่มข้ึน 38 คน 
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Total Pas s eng ers
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ภาพภาคผนวกที ่3-6 แสดงสถิติปริมาณผู้โดยสารรวมแยกตามเดือน 

 

 3.1.3 การขนถ่ายสินค้า 
ปริมาณสินคา้เขา้ออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี 2551  มีจาํนวน 1,163,368 ตนั    

ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 3.83 เป็นสินคา้ระหวา่งประเทศจาํนวน 1,140,300 ตนั และภายในประเทศ              
จาํนวน 23,068 ตนั ลดลงร้อยละ 3.20 และ 27.28 ตามลาํดบั การขนถ่ายสินคา้ส่วนใหญ่เป็นการขนส่ง                
ท่ีมากบัเท่ียวบินสาํหรับผูโ้ดยสารในอตัราส่วนร้อยละ 80.17 ส่วนท่ีทาํการขนส่งโดยเท่ียวบินขนส่งสินคา้ 
โดยเฉพาะคิดเป็นร้อยละ 19.83 
  เสน้ทางการบินระหวา่งสุวรรณภูมิกบัเมืองในภูมิภาคต่างๆทัว่โลกมีปริมาณสินคา้เขา้-ออก 
มากท่ีสุดคิดเป็นสดัส่วนของปริมาณสินคา้เขา้-ออกทั้งหมด ดงัน้ี 

ภูมิภาคอเมริกา ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ลอสแองเจลิส มีสดัส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 0.42 

ภูมิภาคยุโรป ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-แฟรงกเ์ฟิร์ต มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 
2.40 

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ- ดูไบ มีสดัส่วนคิดเป็น 
ร้อยละ 1.48 

ภูมิภาคเอเชียใต้ ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ธากา มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.01 
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-โตเกียว มีสดัส่วน

คิดเป็นร้อยละ 7.37 
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ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง มีสดัส่วน                 
คิดเป็นร้อยละ 12.08 

ภูมิภาคโอเชียเนีย ไดแ้ก่ เสน้ทางระหวา่ง สุวรรณภูมิ-ซิดนีย ์มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.77 
สายการบินท่ีทาํการขนส่งสินคา้สูงสุดมากบัเคร่ืองผูโ้ดยสารยงัคงเป็น Thai Airways International มีสดัส่วน
คิดเป็นร้อยละ 43.47 รองลงมาไดแ้ก่ EVA Air คิดเป็นร้อยละ 5.18 สาํหรับการขนถ่ายโดยเท่ียวบินขนส่ง
สินคา้อยา่งเดียว สายการบินท่ีมีปริมาณการขนส่งสินคา้สูงสุดไดแ้ก่ Nippon Cargo Airlines มีสดัส่วนคิด
เป็นร้อยละ 1.81 ของปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมด 
 

International F reig ht

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
Month

T
o
n
n
e
s

2007 2008
 

ภาพภาคผนวก ข 3-7  แสดงสถิตปิริมาณสินค้าระหว่างประเทศแยกตามเดือน 
 



 ผนวก ข-29

Domes tic  F reig ht

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC.
Month

T
o
n
n
e
s

2007 2008  
ภาพภาคผนวก ข3-8  แสดงสถิติปริมาณสินค้าภายในประเทศแยกตามเดือน 
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3.2 พยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ 
 ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทาํการพยากรณ์ปริมาณ
การจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไวจ้นถึงปี 2572 โดยอาศยัสถิติขอ้มูลการจราจร                             
ทางอากาศในอดีตจนถึงปี 2551 เป็นฐานในการพยากรณ์ สาํหรับผลการคาดหมายปริมาณการจราจรทาง
อากาศประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

ตารางภาคผนวก ข 3-2 
การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

                                                                                                                                                                                              (หน่วย : พนัคน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 31,608 6,996** 38,603 -6.3% 

2552 30,000 10,099 40,099 3.9% 

2553 32,850 10,890 43,740 9.1% 

2554 35,741 11,563 47,304 8.1% 

2555 38,633 12,190 50,823 7.4% 

2556 41,619 12,735 54,354 6.9% 

2557 44,355 13,270 57,625 6.0% 

2558 47,140 13,824 60,964 5.8% 

2559 49,923 14,345 64,268 5.4% 

2560 52,665 14,891 67,556 5.1% 

2561 55,319 15,421 70,740 4.7% 

2562 58,008 15,970 73,978 4.6% 

2563 60,811 16,533 77,344 4.6% 

2564 63,552 17,109 80,661 4.3% 

2565 66,386 17,639 84,025 4.2% 

2566 69,283 18,141 87,424 4.0% 

2567 72,221 18,611 90,832 3.9% 

2568 75,201 19,043 94,244 3.8% 

2569 78,150 19,428 97,578 3.5% 

2570 81,083 19,767 100,850 3.4% 

2571 83,828 20,083 103,911 3.0% 

2572 86,468 20,368 106,836 2.8% 
           ท่ีมา  :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

           * Note 2551: Actual  ** สายการบินไทย สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก ปฏิบัตกิาร ณ ทดม. 



 ผนวก ข-31

ตารางภาคผนวก ข 3 - 3 
การพยากรณ์จํานวนเทีย่วบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                                                                                          (หน่วย : เท่ียวบิน) 

CALENDER 
INTERNATIONAL DOMESTIC TOTAL GROWTH 

YEAR 

2551* 188,706 57,013** 245,719 -6.1% 

2552 181,825 72,794 254,619 3.6% 

2553 194,013 78,280 272,293 6.9% 

2554 209,065 82,988 292,053 7.3% 

2555 223,585 87,352 310,937 6.5% 

2556 238,442 91,116 329,558 6.0% 

2557 251,541 94,796 346,337 5.1% 

2558 264,744 98,601 363,345 4.9% 

2559 277,748 102,158 379,906 4.6% 

2560 290,354 105,883 396,237 4.3% 

2561 302,368 109,482 411,850 3.9% 

2562 314,443 113,206 427,649 3.8% 

2563 326,936 117,016 443,952 3.8% 

2564 338,894 120,907 459,801 3.6% 

2565 351,183 124,462 475,645 3.4% 

2566 363,524 127,808 491,332 3.3% 

2567 375,940 130,919 506,859 3.2% 

2568 388,429 133,753 522,182 3.0% 

2569 400,505 136,250 536,755 2.8% 

2570 412,382 138,416 550,798 2.6% 

2571 423,073 140,415 563,488 2.3% 

2572 433,102 142,192 575,294 2.1% 
           ท่ีมา  :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. 

         * Note 2551: Actual   ** สายการบินไทย สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก ปฏิบัตกิาร ณ ทดม. 
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บทที ่4 
ความต้องการ และความพอเพยีงของส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 การวิเคราะห์ความตอ้งการ และ ความพอเพียงของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นขั้นตอนท่ี            
จะช้ีใหเ้ห็นถึงเวลาท่ีปริมาณการจราจรทางอากาศเกินขีดความสามารถในการรองรับของส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ หรือ ระดบัการใหบ้ริการของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ยอมรับได ้หรือ             
ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 จากผลของการพยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศสามารถท่ีจะวิเคราะห์หาเวลาท่ีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงจุดอ่ิมตวัของขีดความสามารถได ้โดยอาศยัหลกัการ
เช่นเดียวกบัหลกัการวิเคราะห์ ขีดความสามารถของส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ทางวิ่ง และทางขบั ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสามารถรองรับเท่ียวบินไดช้ัว่โมงละ 76 เท่ียวบิน 
ตารางภาคผนวก ข 4-1    

การประเมินขีดความสามารถรองรับเทีย่วบินของ ทสภ.  
เปรียบเทยีบกบัปัจจุบันรองรับได้ 76 เทีย่วบินต่อช่ัวโมง 

ปี พ.ศ. Annual Aircraft 
Movement (เทีย่วบนิ) 

Peak Hour Aircraft Movement 
(เทีย่วบนิ/ช่ัวโมง) 

การประเมิน 

2552 254,619 57 เพียงพอ 
2553 272,293 60 เพียงพอ 
2554 292,053 62 เพียงพอ 
2555 310,937 63 เพียงพอ 
2556 329,558 67 เพียงพอ 
2557 346,337 71 เพียงพอ 
2558 363,345 74 เพียงพอ 
2559 379,906 77 ไม่เพียงพอ 
2560 396,237 80 ไม่เพียงพอ 
2561 411,850 83 ไม่เพียงพอ 
2562 427,649 85 ไม่เพียงพอ 
2563 443,952 86 ไม่เพียงพอ 
2564 459,801 89 ไม่เพียงพอ 
2565 475,645 92 ไม่เพียงพอ 
2566 491,332 95 ไม่เพียงพอ 
2567 506,859 98 ไม่เพียงพอ 
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ลานจอดอากาศยานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี 120  หลุมจอด ซ่ึงเป็นหลุมจอดประชิดอาคาร
จาํนวน 51 หลุมจอด  และหลุมจอดระยะไกลอาคาร 69 หลุมจอด 

 
ตารางภาคผนวก ข 4-2   

 การประเมินความต้องการหลุมจอดประชิดอาคาร  
เปรียบเทยีบกบัปัจจุบันทีมี่หลุมจอดประชิดอาคาร  51  หลุมจอด 

ปี พ.ศ. Annual Aircraft 
Movement (เทีย่วบิน) 

ความต้องการหลุมจอดประชิด
อาคาร 

(หลุมจอด) 

การประเมิน 

2552 254,619 65 ไม่เพียงพอ 
2553 272,293 67 ไม่เพียงพอ 
2554 292,053 68 ไม่เพียงพอ 
2555 310,937 71 ไม่เพียงพอ 
2556 329,558 76 ไม่เพียงพอ 
2557 346,337 77 ไม่เพียงพอ 
2558 363,345 82 ไม่เพียงพอ 
2559 379,906 86 ไม่เพียงพอ 
2560 396,237 90 ไม่เพียงพอ 
2561 411,850 91 ไม่เพียงพอ 
2562 427,649 93 ไม่เพียงพอ 
2563 443,952 94 ไม่เพียงพอ 
2564 459,801 99 ไม่เพียงพอ 
2565 475,645 101 ไม่เพียงพอ 
2566 491,332 105 ไม่เพียงพอ 
2567 506,859 109 ไม่เพียงพอ 

ท่ีมา : ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน ทอท. 
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อาคารผูโ้ดยสาร และส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในอาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถ               
รองรับปริมาณผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคน ซ่ึงแบ่งเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 33 ลา้นคน และผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ 12 ลา้นคน  

ตารางภาคผนวก ข 4-3    
การประเมินความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ. 

ปี พ.ศ. 
Annual Passenger (พนัคน) การประเมิน 

International Domestic Total International Domestic 

2552 30,000 10,099 40,099 เพียงพอ เพียงพอ 
2553 32,850 10,890 43,740 ไม่เพียงพอ เพียงพอ 
2554 35,741 11,563 47,304 ไม่เพียงพอ เพียงพอ 
2555 38,633 12,190 50,823 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2556 41,619 12,735 54,354 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2557 44,355 13,270 57,625 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2558 47,140 13,824 60,964 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2559 49,923 14,345 64,268 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2560 52,665 14,891 67,556 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2561 55,319 15,421 70,740 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2562 58,008 15,970 73,978 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2563 60,811 16,533 77,344 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2564 63,552 17,109 80,661 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2565 66,386 17,639 84,025 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2566 69,283 18,141 87,424 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2567 72,221 18,611 90,832 ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ท่ีมา : ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน ทอท. 
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 อาคารคลงัสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีความสามารถในการรองรับปริมาณสินคา้ได ้                                       
3 ลา้นตนัต่อปี 

ตารางภาคผนวก ข  4-4    
การประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าของ ทสภ. 

 
ปี พ.ศ. ปริมาณสินค้า (ตัน) การประเมิน 

2552 1,112,724 เพียงพอ 
2553 1,275,015 เพียงพอ 
2554 1,409,119 เพียงพอ 
2555 1,533,320 เพียงพอ 
2556 1,618,946 เพียงพอ 
2557 1,708,136 เพียงพอ 
2558 1,799,428 เพียงพอ 
2559 1,893,400 เพียงพอ 
2560 1,989,400 เพียงพอ 
2561 2,089,018 เพียงพอ 
2562 2,189,265 เพียงพอ 
2563 2,292,379 เพียงพอ 
2564 2,400,510 เพียงพอ 
2565 2,506,274 เพียงพอ 
2566 2,611,315 เพียงพอ 
2567 2,716,380 เพียงพอ 

ท่ีมา : ฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน ทอท. 
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บทที ่5 

การจัดทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554-2559) 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท. คร้ังท่ี 3/2553 เม่ือวนัท่ี 25 ก.พ. 2553 ใหท้อท.ปรับแผนงานใน
โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2553 - 2559) โดยตดังานก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ผูโ้ดยสารภายในประเทศ งานก่อสร้างทางวิ่งเสน้ท่ี 3 งานชดเชยผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของทางวิ่งเสน้ท่ี 3 ซ่ึง
การปรับแผนงานดงักล่าว จะมีการจดัทาํรายงานเสนอสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)จาํนวน 2 ฉบบั ดงัน้ี 

 ฉบับที ่1 : รายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการการศึกษา ประกอบดว้ย การพฒันา
กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสารหลกั อาคารเทียบเคร่ืองบินรอง และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ฉบับที่ 2   รายงานการขอเปล่ียนแปลงมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สืบเน่ืองจากการเพิ่มจาํนวน
ผูโ้ดยสารในปีเปิดดาํเนินการ) 

 ลาํดบัขั้นตอนการดาํเนินงานการจดัทาํรายงาน ในส่วนงานท่ีตอ้งดาํเนินการต่อไป มีดงัน้ี 

 (1) การประชุมพิจารณารายงานฉบับที่ 2  รายงานการขอเปล่ียนแปลงมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (สืบเน่ืองจากการเพิ่มจาํนวนผูโ้ดยสารในปีเปิดดาํเนินการ) ซ่ึงทอท.ส่งให้ สผ. เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
2553  คาดวา่จะมีการประชุมพิจารณารายงานฯ ประมาณกลางเดือนเมษายน 2553 

 (2) การจดัทาํรายงานฉบับที ่1  

  การจดัทาํรายงานฉบบัท่ี 1 จะดาํเนินการหลงัจากท่ีการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ 
(SEA) แลว้เสร็จ โดยคาดวา่จะใชเ้วลาในการศึกษา จดัทาํรายงานเพื่อส่งให ้สผ. พิจารณาประมาณ 6 เดือน มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

  2.1) การปรับปรุงขอ้มูลผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหเ้ป็นปัจจุบนั จะดาํเนินการใน 

เดือนท่ี 1 

  2.2) การปรับปรุงขอ้มูลสภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มของโครงการให้เป็นปัจจุบนั โดยการ
รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการตรวจวดั การเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม 
อาทิ การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าผิวดิน การตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสียง  การจราจร  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
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การสาํรวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และทศันคติของประชาชน เป็นตน้ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นรายงาน
ฉบบัเดิม เป็นขอ้มูลการศึกษาในปี 2551 และปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มโดยรอบบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิม โดยคาดวา่จะดาํเนินการในเดือนท่ี 1-3  

  2.3)  การปรับปรุงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มให้เป็นปัจจุบนั และสอดคลอ้งกับการ
ดาํเนินงาน และขอ้มูลทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น การประเมินผลกระทบ
ดา้นอากาศ การประเมินผลกระทบดา้นเสียงดว้ยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลกระทบดา้น
เศรษฐกิจสงัคม และทศันคติ เป็นตน้ โดยคาดวา่จะดาํเนินการในเดือนท่ี 4 

  2.4) การศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางท่ีกาํหนด เน่ืองจากโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีอาจมี
ผลกระทบรุนแรงต่อประชาชน คาดวา่จะดาํเนินการในเดือนท่ี 1 - 5  

   - การจดัทาํแนวทางการศึกษา HIA จะดาํเนินการในเดือนท่ี 1 

   - การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษา HIA คาดว่าจะดาํเนินการ
ในช่วงสปัดาห์แรกของเดือนท่ี 2 โดยดาํเนินการร่วมกบัการดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนคร้ัง
ท่ี 1 

   - การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และ
การเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทางสุขภาพ จะดาํเนินการในเดือนท่ี 2-5 

   - การประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษา HIA คาดว่าจะดาํเนินการในช่วง
สปัดาห์สุดทา้ยของเดือนท่ี 5 โดยดาํเนินการร่วมกบัการดาํเนินการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนคร้ังท่ี 2 

   - การปรับปรุงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดา้นสุขภาพ จะดาํเนินการในเดือนท่ี 6 

  2.5)  การปรับปรุงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ให้สอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลกระทบ โดยคาดว่าจะดาํเนินการใน
เดือนท่ี 5 

  2.6)  การดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  เน่ืองจากในการดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาท่ีผา่นมา ไดมี้
การเสนอข้อมูลแผนการพัฒนา  ประกอบด้วยการ  การก่อสร้างกลุ่มอาคารผู ้โดยสาร  และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง การก่อสร้างทางวิ่งท่ี 3 และในการประชุมคร้ังท่ี 2 มีการนําเสนอขอ้มูลการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพ่ิมเติม สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ี จะมีเพียงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ผูโ้ดยสาร และระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยไม่มีการก่อสร้างทางวิ่งท่ี 3 และอาคารผูโ้ดยสาร
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ภายในประเทศ ซ่ึงทาํให้การดาํเนินงานท่ีผ่านมา มีการนาํเสนอขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาของ
โครงการในปัจจุบนั ทาํใหค้วามคิดเห็นท่ีไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการ ประชาชนเกิดความสับสน 
ประกอบกบั ปัจจุบนัคณะกรรมการพิจารณารายงานฯ และสผ. ให้ความสําคญั และเขม้งวดกบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมากข้ึน ดังนั้น จึงตอ้งเร่ิมดาํเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใหม่ โดยมี
แผนการดาํเนินงานดงัน้ี 

  - การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการคร้ังท่ี 1 เพื่อนาํเสนอแผนงานพฒันา
โครงการ และแนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คาดวา่จะดาํเนินการในช่วงสปัดาห์แรกของเดือนท่ี 2 
โดยดาํเนินการร่วมกบัการดาํเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษา HIA 

  - การประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการคร้ังท่ี 2 เพื่อนาํเสนอผลการศึกษา 
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และร่างมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงวแดลอ้ม คาดว่าจะดาํเนินการ
ในช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของเดือนท่ี 5 โดยดาํเนินการร่วมกบัการดาํเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผล
การศึกษา HIA 

  2.7) การปรับปรุง แกไ้ขรายงาน  เพื่อส่งใหส้ผ.พิจารณา จะดาํเนินการในเดือนท่ี 6 

  สรุปแผนงาน ไดด้งัน้ี 
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กจิกรรม เดอืนที ่1 เดอืนที ่2 เดอืนที ่ 3 เดอืนที ่ 4 เดอืนที ่ 5 เดอืนที ่6 

1. การปรับปรุงขอ้มูลผลการปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ และ
มาตรการ ติดต ามตรวจสอบ คุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  

      

2. การปรับปรุงข้อมูลสภาพทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

      

3. การปรับปรุงการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นปัจจุบนั 

      

4. การศึกษาประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

 - การจดัทาํแนวทางการศึกษา HIA  

 - การประ ชุม รับ ฟั งคว าม คิด เ ห็น ต่ อ
แนวทางการศึกษา HIA  

- การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และ
การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทางสุขภาพ  

- การประ ชุม รับ ฟั งคว าม คิด เ ห็นผล
การศึกษา HIA  

- การปรับปรุงมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดา้นสุขภาพ 

      

5. การปรับปรุงมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

      

6. การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- การประ ชุม รับฟังความคิด เ ห็นของ
โครงการคร้ังท่ี 1 

- การประ ชุม รับฟังความคิด เ ห็นของ
โครงการคร้ังท่ี 2 

      

7. การปรับปรุง แก้ไขรายงาน และจดัทาํ
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

      

 



 
 
 
 
 

 
ผนวก ค 

สมมตฐิานในการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงนิ
ของโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

(ปีงบประมาณ 2554-2559) 
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สมมติฐานในการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงินของ 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2559) 

1.  การคาดการณ์จํานวนผู้โดยสารส่วนเพิม่ ในการประมาณการรายได ้และค่าใชจ่้ายจากโครงการพฒันา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 -2559) จะใชก้ารคาดการณ์จาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
และเท่ียวบินระหวา่งประเทศขาออกส่วนเพิ่มท่ีเรียกเกบ็เงินไดต้ั้งแต่ปีเร่ิมเปิดดําเนินการในปี 2560 
รายละเอียดดงัตาราง 

การพยากรณ์จํานวนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกส่วนเพิม่ทีเ่กบ็เงินได้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(หน่วย : พนัคน) 

CALENDER  YEAR 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
INTERNATIONAL  
PASSENGER 

6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 

 
การพยากรณ์จํานวนเทีย่วบินระหว่างประเทศส่วนเพิม่ทีเ่กบ็เงินได้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(หน่วย : เท่ียวบิน) 
CALENDER  YEAR 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 
INTERNATIONAL  
FLIGHT 

40,645 40,645 40,645 40,645 40,645 40,645 40,645 

ท่ีมา  :  ฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ทอท. และ ฝ่ายแผนงานและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
หมายเหตุ   1.  สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก ปฎิบติัการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
    2.  โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ปีงบประมาณ 2554 -2559) เตม็ขีดความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ดยสาร ในปี 2560 

   3.  การบริหารจดัการตารางการบิน (การจดั Slot) และการบริหารจดัการดว้ยการ Swing Gate จะช่วยเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการรองรับไดอี้กประมาณ 6.8% (ใชข้อ้มูลการใหบ้ริการ ณ ทดม. เม่ือปี 2549 ซ่ึงเป็นปีท่ีเปิด
ใหบ้ริการ ทสภ. เป็นฐานขอ้มูลในการพิจารณา โดย ทดม.มีขีดความสามารถรองรับผูโ้ดยสารรวมได ้36.5 ลา้นคนต่อปี 
ในขณะท่ีในปี 2549 ใหบ้ริการผูโ้ดยสารรวมทั้งส้ินถึง 38.986 ลา้นคน 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ 
 การประมาณการรายไดข้องโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 -2559)  
จะพิจารณาถึงขีดความสามารถของอาคารผูโ้ดยสารในการรองรับการใหบ้ริการ เพื่อรักษาระดบัคุณภาพ 
ในการใหบ้ริการเป็นสาํคญั 
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2.1  สถานการณ์ปัจจุบัน 
  อาคารผูโ้ดยสารหลกัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบนัมีขีดความสามารถในการรองรับ
ผูโ้ดยสารได ้45 ลา้นคนต่อปี จาํแนกเป็นผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคนต่อปี และผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ 33 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศจะเตม็ขีดความสามารถตั้งแต่ปี 2553  
การดาํเนินโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (งบประมาณ 2554-2559) จะสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารไดเ้พิ่มข้ึนอีก 15 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงจะทาํใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารรวม 60 ลา้นคนต่อปี เป็นผูโ้ดยสารภายในประเทศ 12 ลา้นคน
ต่อปี และผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 48 ลา้นคนต่อปี ซ่ึงจะสามารถบรรเทาความแออดัของอาคาร
ผูโ้ดยสารหลกัได ้
  2.2 แนวทางการประมาณการรายได้  
   การประมาณการรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(งบประมาณ 2554-2559) จะประมาณการรายไดจ้ากการดาํเนินงานในระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2560 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมเปิดใหบ้ริการโครงการฯ โดยใชข้อ้มูลทางการเงินและการจราจร 
ทางอากาศในปีงบประมาณ 2551 เป็นฐานในการประมาณการ เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2552 ทอท.  
มีมาตรการช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานท่ีอยูใ่นการกาํกบัดูแลของ ทอท. 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินของปีดงักล่าวจึงไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานโดยปกติของการดาํเนินธุรกิจ
ท่าอากาศยาน ทั้งน้ี ในการประมาณการรายไดจ้ะพจิารณาจากขีดความสามารถในการรองรับ 
การใหบ้ริการผูโ้ดยสารจากโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (งบประมาณ 2554-2559)  
ซ่ึงสามารถรองรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศได ้15 ลา้นคนต่อปี เพื่อนาํมาคาํนวณผลตอบแทนในการ
ลงทุน เฉพาะโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (งบประมาณ 2554-2559)  
 2.3 สมมติฐานในการประมาณการรายได้จากโครงการฯ 
  2.3.1 ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
   2.3.1.1   ค่าธรรมเนียมข้ึน-ลงอากาศยาน 
    ประมาณรายไดเ้ฉล่ียต่อเท่ียวบินท่ีเกิดข้ึนจริงในปี 2551 สาํหรับเท่ียวบิน 
ขาออก เป็นดงัน้ี 

 รายไดค่้าธรรมเนียมเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินในประเทศ     
 2,803.69 บาท 
 รายไดค่้าธรรมเนียมเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ      

     35,499.84 บาท 
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2.3.1.2 ค่าธรรมเนียมท่ีเกบ็อากาศยาน 
    จากขอ้มูลการจอดอากาศยานของเท่ียวบินท่ีทาํการบิน ณ ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ ในปีงบประมาณ 2551 พบวา่ สดัส่วนของเท่ียวบินท่ีใชบ้ริการจอดอากาศยาน ณ  ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตั้งแต่ 3 ชัว่โมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.47 ของเท่ียวบินท่ีทาํการบินทั้งหมด ดงันั้น ประมาณ
การรายไดค่้าธรรมเนียมท่ีเกบ็อากาศยานเฉล่ียต่อเท่ียวบิน เป็นดงัน้ี 

 รายไดค่้าธรรมเนียมเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินในประเทศ         
     439.58 บาท 

 รายไดค่้าธรรมเนียมเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ     
     2,654.17 บาท 

2.3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 
   อตัราค่าธรรมเนียมการใชส้นามบินของ ทอท. ในปัจจุบนัเป็นดงัน้ี 

 รายไดค่้าธรรมเนียมสาํหรับผูโ้ดยสารภายในประเทศ  93.46  บาท  
        (อตัราค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน 100.- บาท  ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่  6.54 บาทแลว้) 

 รายไดค่้าธรรมเนียมสาํหรับผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  654.21  บาท 
        (อตัราค่าธรรมเนียมการใชส้นามบิน 700.- บาท  ซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ 45.79 บาทแลว้) 
    สาํหรับจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีใชใ้นการประมาณการรายไดค่้าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน จะพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณจราจรทางอากาศในปีงบประมาณ 2551 ของท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ โดยอตัราส่วนของผูโ้ดยสารท่ีสามารถเรียกเกบ็เงินค่าธรรมเนียมการใชส้นามบินได ้จาํแนก
ตามประเภทของผูโ้ดยสาร คือ ร้อยละ 77.91 สาํหรับผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ และร้อยละ 78.32 
สาํหรับผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

2.3.3 ค่าเคร่ืองอาํนวยความสะดวก 
   จากขอ้มูลการจดัเกบ็รายไดก้ารใหบ้ริการสะพานเทียบเคร่ืองบินในปีงบประมาณ 2551 
เปรียบเทียบกบัจาํนวนเท่ียวบินท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา่ ร้อยละ 33.83 ของ
เท่ียวบินภายในประเทศจะใชบ้ริการสะพานเทียบ ในขณะท่ี ร้อยละ 44.40 ของเท่ียวบินระหวา่งประเทศ 
จะใชบ้ริการสะพานเทียบ รายไดค่้าเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเฉล่ียต่อเท่ียวบินเป็นดงัน้ี 

 รายไดค่้าเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินในประเทศ  

    2,474.30  บาท 
 รายไดค่้าเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเฉล่ียสาํหรับเท่ียวบินระหวา่งประเทศ  

    3,445.41  บาท 
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2.3.4 ค่าเช่าสํานักงานและพืน้ที ่
   พื้นท่ีกิจกรรมเชิงพาณิชย ์และพื้นท่ีใหเ้ช่าสาํนกังานสาํหรับโครงการพฒันา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 -2559) มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.3.4.1 พืน้ทีสํ่าหรับกจิกรรมเชิงพาณชิย์ 
พ้ืนท่ีเช่ากิจกรรมเชิงพาณิชย ์สาํหรับโครงการพฒันา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (ปีงบประมาณ 2553 -2559) 

จํานวน(ตร.ม.) 

Midfield Satellite  

Arrival Level (Concession) 13,040 

Departure Level (Concession) 13,040 

Main Terminal Extension  

Arrival Fl (Concession) 1,500 

Connect Fl (Concession) 1,950 

Departure Fl (Concession) 744 

Restaurant Fl (Restaurant & Kitchen & Toilet) 2,380 

Total 32,654 

  
2.3.4.2 พืน้ทีสํ่าหรับสํานักงาน 

พื้นท่ีเช่าสถานท่ีสาํหรับสาํนกังาน เป็นพื้นท่ีสาํหรับส่วนงาน ทอท. และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และพื้นท่ีสาํหรับบริษทัสายการบินและผูป้ระกอบการ 
ท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้โดยมีสดัส่วนพื้นท่ีสาํนกังาน ทอท. และหน่วยงานราชการต่อพื้นท่ีสายการบินและ
ผูป้ระกอบการในอตัราส่วน 25: 75 รายละเอียดดงัน้ี 

พืน้ทีเ่ช่าสํานักงาน จํานวน (ตร.ม.) 

Midfield Satellite  

Apron Level (Ramp Office) 21,000 

CIP Lounge Level (Airline Office) 4,800 
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Main Terminal Extension  

Arrival Fl (Office) 2,380 

Connect Fl (Office) 2,380 

Departure Fl (Office) 2,380 

Office Fl (Office Area) 2,380 

Office Fl (Office Area) 2,380 

รวมพืน้ทีสํ่านักงานทั้งหมด 37,700 

พืน้ทีท่ีค่าดว่าจะมรีายได้ คดิเป็น  75% ของพืน้ที่สํานักงานรวม 28,275 

 
   โดยอตัราค่าเช่าพื้นท่ีเป็นอตัราตามขอ้กาํหนดของ ทอท. วา่ดว้ยอตัราค่าภาระ 
การใชท่้าอากาศยาน ทรัพยสิ์น บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ณ ทสภ. พ.ศ.2548  
โดยมีอตัราดงัน้ี 
 

อตัราค่าเช่าห้องเพือ่ใช้ดาํเนินกจิกรรมเชิงพาณิชย์ อตัราทีจ่ัดเกบ็ (บาท/ตร.ม./เดอืน)* 
จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 450 
ภตัตาคาร 300 
ธุรกิจธนาคาร 1200 
จําหน่ายสินค้าและของที่ระลกึ 500 
บริการสุขภาพ 450 
บริการหอ้งพกั หอ้งรับรอง และศนูยบ์นัเทิง 300 
เช่าหอ้งเพ่ือใชด้าํเนินกิจกรรมร้านคา้ปลอดอากร 750 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 15% ของค่าเช่า 

 
ในการคาํนวนรายไดค่้าเช่าใชข้อ้มูลการบริหารพื้นท่ี Main Terminal ในระบบ System 

Application and Product In Data Processing (SAP) ในปีงบประมาณ 2551 เป็นฐานในการประมาณการ
รายได ้ ดงัน้ี 
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การบริหารพืน้ที ่  พืน้ที ่ 

    (ตารางเมตร) 
ค่าเช่าต่อปี 

(บาท) 
รายได้เฉลีย่ต่อตารางเมตร 
           (บาท/ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีบริการผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

 ค่าเช่าสาํนกังาน 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์

23,402.46 
11,527.48 
11,874.98 

127,307,478 
   62,248,392 
  65,059,086 

 

 
517.50  
525.04  

 
พ้ืนท่ีบริการผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

 ค่าเช่าสาํนกังาน 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์

65,473.70 
27,513.08 
37,960.62 

383,500,230 
148,570,632 
234,929,598 

 

 
517.50* 
593.09* 

 
พ้ืนท่ี Main Terminal (ไม่รวม Concourse) 

 ค่าเช่าสาํนกังาน 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์

20,500.87 
   7,575.31 
12,925.56 

118,275,792 
  40,906,674 
  77,369,118 

 

 
517.50 
573.63 

 
 หมายเหตุ  *ใชเ้ป็นค่าเฉล่ียในการคาํนวน โดยรวมค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ 15% ของค่าเช่า 
 ท่ีมา  :  SAP-Real Estate Management : RE 

  
  2.3.5 รายได้ค่าบริการ 
   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบดว้ย รายไดค่้าบริการ 
รับฝากกระเป๋า, รายไดค่้าธรรมเนียมหอ้งรับรอง, รายไดค่้าบตัรอนุญาต, รายไดค่้าบริการลานจอดรถ,    
รายไดค่้าบริการระบบตรวจบตัรผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง, รายไดค่้าบริการรักษาพยาบาล, รายไดค่้าระบบ
ตรวจสอบกระเป๋าและสมัภาระผูโ้ดยสารก่อนข้ึนเคร่ืองบิน, รายไดค่้าเคร่ืองอาํนวยความสะดวก, รายได้
ค่าบริการสาธารณูปโภค และรายไดค่้าบริการลิมูซีน  
   การประมาณรายไดใ้นหมวดค่าบริการจะจาํแนกรายไดอ้อกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  
โดยกาํหนดใหร้ายไดค่้าบริการผนัแปรไปตามการเพ่ิมข้ึนของผูโ้ดยสาร ดงันั้น รายไดค่้าบริการเฉล่ียต่อ
ผูโ้ดยสาร เป็นดงัน้ี 
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          (บาทต่อผูโ้ดยสาร) 

ประเภทของรายได้ รายได้เฉลีย่ต่อผู้โดยสาร 

1. รายไดค้่าบริการตรวจบตัรผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 
 ผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 

 
25.00 
25.00 

2. รายไดค้่าบริการลิมูซีน 31.87 
3. รายไดค้่าบริการอ่ืน (นอกจากขอ้ 1.และ 2.) 59.97 

     ท่ีมา  :  ฝ่ายแผนงานและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

   
  2.3.6 รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ 

  ในการประมาณการจะจาํแนกประเภทของรายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์เป็น 2 กลุ่ม 
ดงัน้ี 
  2.3.6.1 รายไดผ้ลส่วนแบ่งประโยชน์ส่วนท่ีผนัแปรตามปริมาณผูโ้ดยสาร 
ประกอบดว้ย รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมในหมวด 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 สินคา้ปลอดอากร 
 ร้านคา้และร้านสะดวกซ้ือ 
 โฆษณา 
 กิจกรรมเชิงพาณิชย ์
 การใหบ้ริการโรงแรมและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ธุรกิจธนาคาร 
 บริการเช่ารถยนต ์
 การส่ือสารและโทรคมนาคม 
 การบริการผูโ้ดยสาร – Passenger Handling 
 การใหบ้ริการดา้นกระเป๋าสูญหาย 
 การใหบ้ริการระบบรักษาความปลอดภยั 
 การใหบ้ริการหอ้งรับรองผูโ้ดยสาร (Airline Lounge) 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ Shuttle Bus เป็นตน้ 
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2.3.6.2 รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์ส่วนท่ีผนัแปรตามปริมาณอากาศยาน 
ประกอบดว้ย รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์จากกิจกรรมในหมวด 

 ธุรกิจใหบ้ริการเช้ือเพลิงอากาศยาน 
 การใหบ้ริการภาคพ้ืนและซ่อมบาํรุงอากาศยาน 
 การใหบ้ริการระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศแก่อากาศยาน 

  จากการจดักลุ่มรายไดด้งักล่าวขา้งตน้ จะประมาณการรายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์
เฉล่ียของรายไดท้ั้ง 2 กลุ่ม จากปริมาณจราจรทางอากาศ ท่ีเกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ 2551 ดงันั้น 
รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์เฉล่ียเป็นดงัน้ี 

 ส่วนแบ่งผลประโยชน์เฉล่ียส่วนท่ีผนัแปรตามปริมาณผูโ้ดยสาร  
402.77  บาท/ผูโ้ดยสาร 

 ส่วนแบ่งผลประโยชน์เฉล่ียส่วนท่ีผนัแปรตามปริมาณอากาศยาน 
6,547.88 บาท/เท่ียวบิน 

 2.4 หลกัเกณฑ์การปรับอตัราค่าภาระในการประมาณการรายได้ 
ตามหลกัเกณฑก์ารประมาณการแผนการเงินระยะยาวของฝ่ายงบประมาณ การปรับอตัรา 

ค่าภาระในการประมาณการรายไดโ้ครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2559)
ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติฐานดงัน้ี 

รายการ ปรับเพิม่

คร้ังแรก

ปีที่ปรับ

คร้ังแรก

ปรับคร้ัง

ต่อไป

ระยะเวลา

ในการปรับ

 (ทุกๆ...ปี)

สรุป

ค่าธรรมเนียมสนามบิน 4.5% 2560 4.50% 5 ปรับเพ่ิม 4.5% ปี 2560 ปรับเพ่ิมร้อยละ 4.5 ทุก 5 ปี 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PSC)

ภายในประเทศ (คนละ) 150 บาท 2556 50 บาท 5 ปรับเพ่ิมเป็น 250 บาท ณ ปี 2556 จากนั้นปรับเพ่ิม 50 บาท ทุก ๆ 5 ปี

ระหว่างประเทศ (คนละ) 100 บาท 2563 50 บาท 5 ปรับเพ่ิมเป็น 800 บาท ณ ปี 2563 จากนั้นปรับเพ่ิม 50 บาท ทุก ๆ 5 ปี

ค่าเคร่ืองอาํนวยความสะดวก

ทภภ. 10% 2555 5% 5 ปรับเพ่ิม 10% ณ ปี 2555 จากนั้นปรับเพ่ิมร้อยละ 5 ทุก ๆ 5 ปี

ทสภ. 5% 2562 5% 5 ปรับเพ่ิม   5% ณ ปี 2562 จากนั้นปรับเพ่ิมร้อยละ 5  ทุก ๆ 5 ปี

ค่าเช่าพืน้ท่ี

ทภภ. 10% 2554 5% 5 ปรับเพ่ิม 10% ณ ปี 2554 จากนั้นปรับเพ่ิมร้อยละ 5 ทุก ๆ 5 ปี

ทสภ. 5% 2556 5% 5 ปรับเพ่ิม 5% ณ ปี 2556 จากนั้นปรับเพ่ิมร้อยละ 5 ทุก ๆ 5 ปี

ค่าบริการอืน่ ๆ ปรับอตัราค่าบริการ 5% ทุกๆ 3ปี เร่ิมปี2555 

ส่วนแบ่งผลประโยชน์ ปรับเพิ่ม 5% ทุกปี

  ท่ีมา  :  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
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3.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
3.1  งบประมาณลงทุนของแผนฯ ระยะที ่2 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 -2559) จะมีเงินลงทุน 

ก่อนดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนระหวา่งก่อสร้างเท่ากบั 60,741.614 ลา้นบาท และมีดอกเบ้ียท่ีเกิดระหวา่งก่อสร้าง
ประมาณ  1,761.600  ล้านบาท ประกอบดว้ย 6 กลุ่มงาน รายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มงาน เงนิลงทุน (ล้านบาท)  
1.  กลุ่มงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
 - งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 
 - งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1  
 - งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเช่ือมอุโมงคด์า้นทิศใต ้ และ 
  งานออกแบบและติดตั้งระบบขนส่งผูโ้ดยสาร (APM) 

27,864.653 
4,907.342 
7,973.072 

2.  กลุ่มงานอาคารผูโ้ดยสาร 
 - งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผูโ้ดยสารดา้นทิศตะวนัออก 
 - งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสาํนกังานสายการบินท่ีจอดรถดา้นทิศตะวนัออก 

6,780.190 
625.673 

3.  กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค 2,693.219 
4.  งานจา้งท่ีปรึกษาบริหารจดัการโครงการ (PMC) 763.000 
รวมเงินตามโครงการ 51,607.149 
สํารองราคาและปริมาณงานเปลีย่นแปลง 10% 5,160.715 

รวมเงินลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 56,767.864 

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 3,973.750 

รวมเงินลงทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 60,741.614 

ดอกเบีย้ระหว่างการก่อสร้าง               1,761.600 

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน             62,503.214 
   

สาํหรับแหล่งเงินทุนโครงการจะประกอบดว้ยเงินทุนของ ทอท.  45,053.214  ลา้นบาท  
คิดเป็น  72.08 % ของเงินโครงการ  และเงินกู ้ 17,450.000 ลา้นบาท  คิดเป็น  27.92 % ของเงินโครงการ      
โดยคาดวา่จะขอกู ้JICA ทั้งจาํนวน โดยมีความตอ้งการใชเ้งินกูใ้นปี 2558 – 2559  ดงัน้ี 

   ปี 2558  จาํนวน     11,910.000   ลา้นบาท 
                ปี 2559  จาํนวน      5,540.000   ลา้นบาท 
    รวมเป็นเงินกูท้ ั้งส้ิน  17,450.000  ลา้นบาท 
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3.2   หลกัเกณฑ์การประมาณการค่าใช้จ่าย 
     การประมาณค่าใชจ่้ายดาํเนินงานสาํหรับโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554 - 2559) จะประมาณการสาํหรับระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560  
ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมใหบ้ริการโดยมีหลกัเกณฑใ์นการประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
   3.2.1 หลกัเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายจากระบบศูนยก์าํไรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เป็นเกณฑอ์า้งอิงในการประมาณการค่าใชจ่้ายดาํเนินงานสาํหรับโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554 -2559) โดยในปีงบประมาณ 2551 สามารถจาํแนกค่าใชจ่้ายดาํเนินงานเฉล่ีย 
ต่อตารางเมตรต่อปี ดงัน้ี  

กิจกรรม 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน พื้นท่ี 

(บาท/ ตารางเมตร) (ตารางเมตร) 

1. อาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 5,063.56 216,000 

2. ลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร 
เทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 

  178.18 960,000 

3. ขยายอาคารผูโ้ดยสาร 
ดา้นทิศตะวนัออก 

5,063.56   60,000 

4. อาคารสาํนกังานสายการบินท่ีจอดรถ
ดา้นทิศตะวนัออก 

   294.64   67,100 

       ท่ีมา  :  ฝ่ายแผนงานและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู และฝ่ายแผนพฒันาท่าอากาศยาน  

 3.3 ข้อสมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายดําเนินงานจากโครงการฯ 
  3.3.1 ประมาณการจาํนวนพนกังานสาํหรับโครงการฯ พิจารณาจากความสามารถในการ
รองรับจาํนวนผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนสูงสุดอีก 15 ลา้นคน ในปี 2560 คาดวา่จะตอ้งมีจาํนวนพนกังาน 697 คน 
(โดยอา้งอิงประมาณการตามท่ี ฝบค. ไดป้ระมาณให ้โดยอตัรากาํลงัท่ีเพิ่มเป็นอตัรากาํลงัในระดบั 3  
วฒิุทัว่ไป) โดยปรับเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 8 ต่อปี (ปรับเงินเดือนประจาํปีร้อยละ 7.5 และปรับเพิ่มจาํนวน
พนกังานร้อยละ 0.5 )   

3.3.2  ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน ใชค้่าใชจ่้ายจริงในปีงบประมาณ 2551 เป็นฐานในการประมาณการ 
และปรับเพิ่มตามอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉล่ีย ร้อยละ 3  
 3.3.3   ค่าซ่อมแซม 

  0.1% -1% ของเงินลงทุนในปี 2560 -2562 (โดยระยะเร่ิมตน้ค่าซ่อมแซมตํ่า  
และจะสูงข้ึนในระยะหลงั) 

  1.5%  และ 2 % ของเงินลงทุนในปี 2563 -2566  และ 2567 -2607 และปรับเพิ่ม
ตามดชันีราคาผูบ้ริโภค 
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  3.3.4   ค่าตอบแทนการใชท่ี้ราชพสัดุคิดอตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
ตลอดอายโุครงการ  
  3.3.5   ค่าภาษีโรงเรือน คิดอตัราร้อยละ 12.5 ของรายไดค่้าเช่าสาํนกังานและพ้ืนท่ี  
  3.3.6   ค่าเส่ือมราคา คิดอตัราค่าเส่ือมราคาตามขอ้กาํหนดของ ทอท. วา่ดว้ยการคาํนวณ 
ค่าเส่ือมราคา อายกุารใชง้านโดยเฉล่ีย 30-50 ปี จากทั้งมูลค่าการลงทุน 
4.    การประมาณการงบดุล (ในส่วนของระยะเวลาเกบ็หนี ้และจ่ายชําระหนีเ้ฉลีย่) 
  4.1 มีสมมติฐานใหร้ะยะเวลาการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้เท่ากบั 30 วนั  
  4.2 มีสมมติฐานใหร้ะยะเวลาการจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ีการคา้ 30 วนั  จากค่าใชจ่้ายต่างๆ 
5.  สมมติฐานอืน่ๆ 
 5.1  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ กาํหนดท่ี 6% มีช่วงปลอดหน้ี 5 ปี และระยะเวลาการกูย้มื 15 ปี  
โดยเป็นเงินกูย้มืสกลุเยน 
 5.2 ดัชนีผู้บริโภค/อตัราเงินเฟ้อ  3 % ตลอดโครงการ 
 5.3 WACC เท่ากบั  8.88%  จากท่ีบริษทัปรึกษาทางการเงิน (Merrill Lynch Phatra Security 
Limited) ของ ทอท. ไดศึ้กษา 

การคาํนวณ WACC (Weight Average Cost of Capital) มีสมการดงัน้ี 
 WACC        =      (wd × kd) + (wp × kp) + (we × ke) 
 เม่ือ wd        = สดัส่วนของหน้ีสิน 
 kd = ตน้ทุนของหน้ีสิน 
           wp         = สดัส่วนของหุน้บุริมสิทธิ 
  kp        = ตน้ทุนของหุน้บุริมสิทธิ 
  we        = สดัส่วนของผูถื้อหุน้ 
  ke        = ตน้ทุนของผูถื้อหุน้  
แต่เน่ืองจาก ทอท. ไม่มีหุน้บุริมสิทธ์ิ ดั้งนั้นสมการจึงเป็นดงัน้ี 
 WACC         =      (wd × kd) + (we × ke) 
  โดย  kd         =      ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้จ่ายจริง ÷ เงินกูเ้ฉล่ียรวม   
       จากงบการเงินทอท. ปี 2550 
            =     4.4% 
  wd          =  สดัส่วนของหน้ีสิน  จากงบการเงินทอท. ปี 2550 
            =     38.7% 
   ke          =   krf+( MRP × l) 
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ตวัแปร ความหมาย ค่า 

krf อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง เช่น 

พนัธบตัรรัฐบาล 

5.1% (พนัธบตัรรัฐบาลระยะ 10 ปี) 

MRP = Km-Krf Market Risk Premium (MRP) :ผลตอบแทน 

ในการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง  

8.4% (Bloomberg) 

l Levered Beta :Beta ของบริษทัท่ีมีหน้ีสิน 0.793 % (Bloomberg) 

           =     5.1% + (8.4% x 0.793%) 
           =     11.7% 
  we         =  สดัส่วนของผูถื้อหุน้  จากงบการเงินทอท. ปี 2550 
            =    61.3% 
  WACC         =    (38.7% × 4.4%) + (61.3% × 11.7%) 
              =    8.88% 
5.4 ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  30 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D:\Ponpawi10.14.8.18\WIP230609Verทาํพร้อมๆกนั7000ลา้นกบั73000ลา้น\ทาํพร้อมๆกนั\Phase2ปรับปรุงขอ้มูลเขา้Boardพย52\assumption_การเงินV3.doc 
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ตารางการวเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงินโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(ปีงบประมาณ 2554 – 2559)  
 
กรณ ี เพิม่/ลด(%) IRR (%) NPV (ล้านบาท) Payback Period  

กรณีฐาน   9.02%   645.484 10 ปี   1 เดือน 

รายได ้ +10% 10.14% 6,137.024    9 ปี   -  เดือน 

รายได ้ -10% 7.81% -4,846.056 11 ปี   6 เดือน 

ค่าใชจ่้าย +10% 8.56% -1,480.994 10 ปี   7 เดือน 

ค่าใชจ่้าย -10% 9.46%  2,771.962    9 ปี    8 เดือน 

เงินลงทุน +10% 8.38% -2,531.697   11 ปี  -  เดือน 
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sNICU 2554 - 2559)

Statement of Cash Flow

Cash Flowfrom Operating Activitie

EBITDA

Interest Income

Tax on EBIT

(Increase) Decrease in NWC

(Inc) Dec in A/R

Inc (Dec) in A/P

SSS ' ' fSSB S&J &sd.. ggg '.'agB .-seek - ssa as sai sb as

7,981.64 7,890.82 7,681.09 8,031.16 8,191.71 8,371.15 8,509.97 8,385.13 8,761.88 8,863.31 9,098.69 9,235.36 9,365.75 9,837.92

1,992.39 - 1,965.14 - 1,902.22 - 2,007.24 - 2,055.41 - 2,109.24 - 2,150.89 - 2,113.43 - 2,226.46 - 2,256.89 - 2,327.50 - 2,368.51 - 2,407.62 - 2,549.27

916.35 - 21.65 - 16.80 - 66.31 - 22.52 - 24.63 - 21.66 - 26.13 - 46.42 - 22.90 - 35.14 - 27.22 - 27.09 - 57.75

798.84 43.30 43.51 73.61 21.53 23.22 24.30 50.90 40.56 27.05 34.85 33.21 31.12 50.16

Cash Flow from Operations
5,871.74 5,94733 5,805.58 6,031.21 6,135-31 6,260.50 6,361-72 6,296.46 6,529.56 6,610.57 6,770.90 6,872.84 6,962.16 7,281.06

Cash Flowfrom Investing Activities

Capital Expenditures

Cash Flow from Investing Activities

21504 -

215.04 -

1,029 76 -

1,029.76 -

10,17096 -

10,170.96 -

19,537 90 -

19437.90 -

20,164 55 -

20,16445 -

11,385 01

11385.01

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

000

0.00

Cash Flowfrom Financing Activitie

Interest Expenses & Financing Fees

Inc (Dec) in OD Facility I

Inc (Dec) in OD & ST Debt

732.90 - 732.90 - 659.61 - 586.32 - 513.03 - 439.74 - 366.45 - 293.16 - 219.87 - 146.58 - 73.29

Inc (Dec) in LT Debt

Cash Flow from Financing Activities

Net Change in Cash

Ending Cash Balance

-' 215.04 1,029.76

10170 96

10,170.96

19 537 90

19,537.90

11,910.00

8 254 55

20,164.55

5,540.00

5,845 01

11385.01 - 732.90 -

5,138.84

5,138.84

732.90 -

5,214.43

10.353.28

732.90 -

5,072.68

15,425.96

2,404.61 -

3,626.60

19,052.56

2331.32 -

3,803.99

22,856.55

2,258.03 -

4,002.47

26,859.02

2,184.74 -

4,176.98

31,036.00

2,111.45 -

4,185.01

35,221.01

2,038.16 -

4,491.40

39,712.41

1,964.87 -

4,645.70

44,358.11

1,89138 -

4,879.32

49,237.42

1,818.29 -

5,054.55

54,291.98

1,745.00

5,217.16

59,509.14

-

7,281.06

66,790.20

Check Cash

'Free Cash Flow to'Fit
21S.04'- 1,029.76 - 10,170.96 - 19,537.90 - 20.164.SS - 11,385.01 5,871.74 5,947.33 5,805.58 ' 6,031.21 6,135.31 6,260.50 6,361.72 6,296.46 6.S29.S6 6,610.57* 6,770.90 6,872.84 6,962.16- \ 7,281.06

.215.04.- ' 1,029.76 "- 10,170.96 - 19,537.90 - ^8,254.55 -',, 5,845.01 5,138.84'. 5,214.43 ,'^5,072.68 ^626.60 ' 3,803.99 4,002.47 ' 4,176.98 4,185.01 ' 4,491.40," -4,645.70', 4,879.32 ,5,054.55, 5,217.16. 7,281.06]
Free Cash Flow to Equity Holders

WACC '•>

Cost of Equity ! . 1170%

FCFF

NPV 645.484

IRR 9.02%

Payback Period

51,118 - 62,503 - 56,631 - 50,684 - 44,879 - 38,847 - 32,712 - 26,452 - 20,090 - 13,793 - 7,264 - 653 6,118 12,991 19,953 27,234

10^J , (Sou - 25.00 - 13.00 - 1.00 11.00 22.00 33.00

[\poTWir010210UlononiWveT2Bir1
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t%)MU 2554 - 2559)

Statement of Cash Flow

Cash Flowfrom Operating Activities

EBITDA

Interest Income

Tax on EBIT

(Increase) Decrease in NWC

(Inc) Dec in A/R

Inc (Dec) in A/P

Cash Flow from Operations

Cash Flowfrom Investing Activitie.

Cash Flowfrom Financing Activities

Interest Expenses & Financing Fees

Inc (Dec) in OD Facility I

Inc (Dec) in OD & ST Debt

Inc (Dec) in LT Debt

. ES3 tj: BgS?

9,976.79 10,195:65 10,435.09 10,605.83 11,059.34 11,308.35 11,575.79 11,800.05 12,090.17 12,594.71 12,830.10 13,229.33 13,511.65 13,791.20 14,433.86 14,732.31

2,590.93 - 2,656.59 - 2,728.42 - 2,779.65 - 2,915.70 - 2,990.40 - 3,070.64 - 3,137.91 - 3,224.95 - 3,376.31 - 3,446.93 - 3,566.70 - 3,651.39 - 3,735.26 - 3,928.06 - 4,017.59

29.23 - 37.01 - 39.86 - 34.44 - 60.14 - 43.15 - 45.77 - 43.30 - 49.95 - 69.96 - 47.62 - 63.34 - 54.78 - 55.78 - 89.25 2,096.16

33.74 39.13 44.35 39.15 55.43 46.13 48.66 .51.08 53.25 66.39 54.19 64.90 64.16 63.17 84.78 - 2,104.69

7,39036 7,541.17 7,711.16 7,830.90 8,138.93 8320.93 8,508.05 8,669.92 8,868.52 9,214.83 9389.74 9,664.20 9,869.64 10,06333 10,501.34 10,706.18;

Capital Expenditures

Cash Flow from Investing Activities

0 00

0.00

000

0.00

000

0.00

000

0.00

000

0.00

000

0.00

0 00

0.00

000 -

0.00 -

0 00 -

0.00 -

0 00 -

0.00 -

0 00 -

0.00 -

000 -

0.00 -

000 -

0.00 -

000 -

0.00 -

0 00

0.00

22,292 89

22,292.89

Inc (Dec) m Share Equity

Cash Flow from Financing Activities

Net Change in Cash

Ending Cash Balance

7,390.36

74,180.56

7,541.17

SI, 721.74

7,711.16

89,432.90

-'•

7,830.90

97,263.79

-

8,138.93

105,402.72

- ,

8,320.93

113,723.65

- .

8,508.05

122,231.70

-

8,669.92

130,901.62

- --'

8,868.52

139,770.14

-

9,214.83

148,984.97

9,389.74

158,374.71

■

9,664.20

168,038.91

■

9,869.64

177,908.55

■

10,063.33

187.971.88

- '

10,501.34

198,473.22

32,999.07

231,472.30

IDC

■Free Cash Flou

\Free Cash Floy

f to Firm

t to Equity Holders *' '

7,390.36

''-,'- > 7,390.36

'7,541.17

-7,541.17 ,

7,711.16

7,711.1t\

7,830.90-

, 7,830.90 ',

8,138.93

- " 8,138.93

1 8,320.93

•. ,'- 8,320.93^

8,508.05

■8,50105 ■

8,669.92

'8,669.92 ■

8,868.52

8,868.52,

9,214.83

■ 9,214.83 '

9,389.74

, ' 9,389.74 ■>'

9,664.20

t, 9,664.20

9,869.64

9',869.64 • •

10,063.33

" 10,063.33 _

10,501.34

lfi,S01.34

32,999.07 '

32,999.07\

WACC

Cost of Equity

FCFF

NPV

IRR

11 70%!

645.484

9.02%

34,624

44.00

42,165

55.00

49,876

66.00

57,707

76.00

)2.IN"niR_e3a ISMPAXIMU lOperccrt
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iSWCU 2554 - 2559)

EP Calculation

NOWC (Net Operating Working Capital)

Total Invested Capital

WACC

Capital charged

(= WACC x Invested Capital)

EP=NOPAT- Capital charged

Present Value of (EP) 645.484 01WU1YI

Check difference 0.00

running

NOWC (Net Operating Working Capital)

2554 2555 2556
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2S73

215.041 1,244.800 11,415.755 30,953.655 51,118.200 62,503.214 61,162.870 59,822.526 58,482.182 57,141.838 55,801.494 54,461.150 53,120.806 51,780.462 50,440.118 49,099.774 47,759.430 46,419.086 45,078.742

1 J7.510 95.854 69.138 61.840 62.831 64.240 61.604 36.831 42.695 38.550 38.837 32.851 28.819

215.041 1,244.800 11,415.755 30,953.655 51,118.200 62,503.214 61,280.380 59,918.380 58,551.320 57,203.678 55,864.325 54,525.389 53,182.410 51,817.293 50,482.812 49,138.324 47,798.267 46,451.936 45,107.561

8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88%
8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88%

19.096 110.538 1,013.719 2,748.685 4,539.296 5,550.285 5,441.698 5,320.752 5,199.357 5,079.687 4,960.752 4,841.855 4,722.598 4,601.376 4,482.874 4,363.483 4,244.486 4,124.932 4,005.551

19.096 - 110.538 - 1,013.719 - 2,748.685 - 4,539.296 - 901.375 - 856.364 - 882.230 - 515.787 - 283.731 - 39.187 176.882 208.749 593.700 783.204 1,067.357 1,282.027 1,492.855 1,942.753

117.510 95.854 69.138 61.840 62.831 64.240 61.604 36.831 42.695 38.550 38.837 32.851 28.819 36.404 -

D:\My Documcm»\portWlP01021UlilOOOnflYlDVcr2airl MrdNov092.INTER_«al5MPAXl>iuiOpereeai
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F.P Calculation

NOWC (Net Operating Working Capital)

Total Invested Capital

Capital charged

(= WACC x Invested Capital)

EP=NOPAT- Capital charged

Present Value of (EP) 645.484

Check difference . 0.00

vnname]

NOWC CNet OperaUng Working Capital)

2574 2575 ' 2576 2577 2583 .2584

43,738.397 42,398.053 41,057.709 39,717.365 38,377.021 37,036.677 35,696.333 34,355.989 33,015.645 31,675.301 30,334.957 28,994.613 27,654.269 26,313.925 24,973.581 23,633.237

36.404 31.899 29.782 25.287 20.573 25.288 22.305 19.416 11.636 8.337 11.905 5.331 3.766 - 5.618 - 13.004 - 8.536

0.000 - 0.000 - 0.000

43,774.802 42,429.952 41,087.491 39,742.652 38,397.595 37,061.965 35,718.638 34,375.406 33,027.281 • 31,683.639 30,346.862 28,999.945 27,658.035 26,308.307 24,960.577 23,624.701

8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88% 8.88%

3,887.202 3,767.780 3,648.569 3,529.148 3,409.706 3,291.103 3,171.815 3,052.536 2,932.823 2,813.507 2,694.801 2,575.195 2,456.034 2,336.178 2,216.499 2,097.873

2,158.310 2,430.933 2,717.751 2,956.693 3,393.594 3,686.500 3,993.000 4,269.257 4,592.052 . 5,064.548 5,348.025 5,747.095 6,063.883 6,379.418 6,948.965 7,276.500

31.899 29.782 25.287 20.573 25.288 22.305 19.416 11.636 8.337 11.905 3.766 - 5.618 - 13.004 - 8.536



 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
สมมตฐิานในการจดัทาํแผนการเงนิระยะยาว 

ของ ทอท. (ปี 2552-2562) 
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สมมติฐานในการจัดทาํแผนการเงินระยะยาวของ ทอท. (ปี 2553-2563) * 
 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 28 ก.ย. 49 เป็นท่าอากาศยานหลกั 
และยงัคงเปิดใหบ้ริการท่าอากาศยานดอนเมืองเฉพาะสายการบินภายในประเทศแบบ Point to Point 
บางส่วน (สายการบินนกแอร์ และวนัทูโก) และเท่ียวบินแบบไม่ประจาํ (Non-Schedule)    
 
(1) รายได้ 
  (1.1)  รายไดค่้าธรรมเนียมสนามบิน ปรับเพิ่มข้ึนดงัน้ี 
            (1.1.1)  อตัราการเพ่ิมของเท่ียวบิน ปี 2553      ปี 2554  ปี 2555-2558   ปี 2559-2563 
        - ระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละต่อปี         
       ทดม./ทสภ.   13.0  9.1 6.1 4.4 
       ทชม.   7.8 8.0 6.9     6.0 
       ทหญ.  27.0  6.3 4.2 2.9 
       ทภก.     8.9  8.1 7.5 6.1 
       ทชร.     0.0  0.0 0.0 0.0 
        - ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละต่อปี                    
       ทดม./ทสภ.   12.0 7.2 5.5 4.4 
       ทชม.     7.3 7.0 4.6     3.1 
       ทหญ.   6.4 6.0 5.4 3.9 
       ทภก.     9.0 8.3 6.8 5.6 
       ทชร.     7.6 5.9 5.6 4.9 
 
   (1.1.2)  ปรับอตัราค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มข้ึน ตามอตัรา CPI-X+K หรือร้อยละ 4.5 ทุก 5 ปี 
ปรับคร้ังแรกในปี 2560 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   *  ขอ้มูลปรับปรุง ณ 12 มี.ค.53 
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  (1.2)  รายไดค่้าธรรมเนียมการใชส้นามบิน  ปรับเพิ่มข้ึนดงัน้ี 
            (1.2.1)  อตัราการเพ่ิมของผูโ้ดยสาร ปี 2553      ปี 2554  ปี 2555-2558  ปี 2559-2563 
        - ระหวา่งประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละต่อปี         
       ทดม./ทสภ.   21.4  10.1  7.5  5.4 
       ทชม.     8.8  8.7 7.6     6.7 
       ทหญ.     7.9  6.8 5.8 5.1 
       ทภก.     9.8  9.0 8.3 6.9 
       ทชร.    8.4  6.6 7.6 6.7 
        - ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละต่อปี                    
       ทดม./ทสภ.   -1.9 7.9 5.5 4.6  
       ทชม.     9.0 8.6 6.1     4.5 
       ทหญ.    6.7 6.2 5.6 4.1 
       ทภก.    9.3 8.5 7.0 5.8 
       ทชร.    8.4 6.6 6.3 5.5 
 (1.2.2)  ปรับอตัราค่าธรรมเนียมฯ ระหวา่งประเทศ เพิ่มข้ึนเป็น 800 บาท ในปี 2563 
หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึน 50 บาท ทุก 5 ปี 
 (1.2.3)  ปรับอตัราค่าธรรมเนียมฯ ภายในประเทศ เพิ่มข้ึนเป็น 250 บาท ในปี 2556 
หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึน 50 บาท ทุก 5 ปี 
 

(1.3)  รายไดค่้าเคร่ืองอาํนวยความสะดวก  ปรับเพิ่มข้ึนตามอตัราการเพ่ิมข้ึนของเท่ียวบิน  
ตามขอ้ (1.1.1) และปรับอตัราค่าใชบ้ริการเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

          (1.3.1)  นดม. ไม่ปรับเพิ่ม เน่ืองจากยงัไม่มีความแน่นอนในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี 
          (1.3.2)  นสภ. ปรับเพิม่ข้ึนในปี 2562 ร้อยละ 5 หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 
          (1.3.3)  ทภภ. ปรับเพิม่ข้ึนในปี 2555 ร้อยละ 10 หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 

 
 (1.4)  รายไดค่้าเช่าสาํนกังานและอสงัหาริมทรัพย ์  
  (1.4.1)  นดม. ไม่ปรับเพิ่ม เน่ืองจากยงัไม่มีความแน่นอนในการใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ี 
             (1.4.2)  นสภ.  ปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนในปี 2556 ร้อยละ 5 หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 
  (1.4.3)  ทภภ. ปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มข้ึนในปี 2554 ร้อยละ 10 หลงัจากนั้นปรับเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 
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(1.5)   รายไดเ้ก่ียวกบับริการ   
        (1.5.1)  รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค  ปรับเพิ่มร้อยละ 5 ต่อปี 

ตามปริมาณการใช ้
 (1.5.2)  รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ  เพิ่มข้ึนตามอตัราการเพ่ิมของผูโ้ดยสาร 
ตามขอ้ (1.2.1)  และปรับอตัราค่าบริการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ทุก 3 ปี  

 
         (1.6)  รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน ์ ประมาณการตามสญัญาแต่ละประเภทกิจกรรม  เช่น 
ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการจาํหน่ายสินคา้ต่าง ๆ  ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการจาํหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม  และส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการโฆษณา  โดยประมาณการปรับเพิม่ข้ึนร้อยละ 5 
ต่อปี  
 

(2)  ค่าใช้จ่าย 
 (2.1)  ค่าใชจ่้ายพนกังาน  ปรับเงินเดือนเพิม่ในอตัราร้อยละ 8 (ปรับเงินเดือนประจาํปี 
ร้อยละ 7.5 และปรับเพิ่มจาํนวนพนกังานร้อยละ 0.5) , สวสัดิการและผลประโยชน์อ่ืนๆ  คิดเป็น 
ร้อยละ 82 ของเงินเดือน  
            (2.2)  ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ตามปริมาณการใชแ้ละดชันีราคา
ผูบ้ริโภค 
 (2.3)  ค่าซ่อมแซม   
  (2.3.1)  สินทรัพยท่ี์จดัซ้ือใหม่ คิดในอตัราร้อยละ 1 ของเงินลงทุนในปีท่ี 1-4   
และคิดในอตัราร้อยละ 1.5 ของเงินลงทุนในปีท่ี 5 เป็นตน้ไป 
 (2.3.2)  สินทรัพยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั ปรับเพิม่ข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
  (2.4)  ค่าตอบแทนการใชท่ี้ราชพสัดุ  
   (2.4.1)  นดม. และ นสภ. คิดในอตัราร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
   (2.4.2)  ทภภ. คิดในอตัราร้อยละ 2 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 
  (2.5)  ค่าเส่ือมราคา   คิดตามอตัราท่ี ทอท. กาํหนดตามขอ้กาํหนดของ ทอท. วา่ดว้ยการคาํนวณ 
ค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์น อายกุารใชง้านโดยเฉล่ีย 5 - 50 ปี  
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(3)  รายได้และค่าใช้จ่ายดําเนินงานจากโครงการตามแผนการดําเนินงานของ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
ประกอบดว้ย 
  (3.1)  โครงการกิจกรรมเชิงพาณิชยบ์ริเวณทางเดินเช่ือมระหวา่งอาคารผูโ้ดยสาร ชั้น B1 
และสถานีรถไฟฟ้า ณ ทสภ. 
  (3.2)  โครงการบริหารจดัการกิจกรรมเชิงพาณิชยบ์ริเวณลานจอดรถระยะยาว (Long-Term Parking) 
  (3.3)  โครงการใหเ้อกชนร่วมทุนพฒันาธุรกิจบนท่ีดินแปลง 37 ณ ทสภ. 
  (3.4)  โครงการใหเ้อกชนดาํเนินการก่อสร้างและบริหารอาคารคลงัสินคา้ส่วนกลาง ณ ทสภ. 
  (3.5)  โครงการศูนยซ่์อมอากาศยาน ณ ทสภ. 
  (3.6)  โครงการศูนยธุ์รกิจรถยนตค์รบวงจร ณ ทสภ. 
  (3.7)  โครงการผลิตนํ้าประปาจากนํ้าผวิดินเพื่อใชจ้าํหน่าย ณ ทสภ. 
  (3.8)  โครงการอาคารผูโ้ดยสารสาํหรับอากาศยานส่วนบุคคลและอากาศยานเช่าเหมาลาํขนาดเลก็ 
(Private Jet and Air Taxi Terminal) ณ ทดม. 
  (3.9)  โครงการศูนยซ่์อมอากาศยาน ศูนยฝึ์กบินจาํลอง และโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ณ ทดม. 
  (3.10)  โครงการอาคารผูโ้ดยสาร สาํหรับอากาศยานส่วนบุคคล ณ ทภก. 
  (3.11)  ศูนยก์ลางการบริการขนส่งทางบก (Express Way Center) ณ ทหญ. 
  (3.12)  แผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจขนส่งทางอากาศใหแ้ก่ท่าอากาศยาน 
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ ทอท. 
  (3.13)  โครงการประกวดแผนการตลาดเชิงนวตักรรมทางธุรกิจท่าอากาศยานสาํหรับท่าอากาศยาน 
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ ทอท. 
  (3.14)  โครงการแผนความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

 

(4)  รายได้อืน่และค่าใช้จ่ายอืน่ 
         (4.1)  ดอกเบ้ียรับ  ปี 2553 คิดอตัราร้อยละ 2.0 , ปี 2554 คิดอตัราร้อยละ 2.5 , ปี 2555-2563 
คิดอตัราร้อยละ 2.5 
 (4.2)  ภาษีเงินได ้ คิดอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ 
 (4.3)  เงินปันผลรับ  ประมาณการจากตวัเลขปัจจุบนั 
        (4.4)  เงินปันผลจ่าย  คิดในอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ 
 (4.5)  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  คงท่ีตลอดช่วงประมาณการ 
 (4.6)  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ร้อยละ 3 ตลอดช่วงประมาณการ 
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(5)  รายจ่ายลงทุน 
  (5.1)  รายจ่ายลงทุนท่ีมิไดจ้ดัทาํเป็นโครงการ 
  ตั้งงบประมาณลงทุนเท่าท่ีจาํเป็น  สาํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร 
หรือมีความคุม้ค่าในการลงทุน  รวมทั้งใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประมาณการ 
งบลงทุนท่ีมิไดจ้ดัทาํเป็นโครงการ เพื่อทดแทนอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีอาจเส่ือมสภาพ  
ดงัน้ี 
                                                                                                                 เงินลงทุนเฉล่ียต่อปี (ลา้นบาท) 
                                       ส่วนงาน                                                 ปี 2555-2556       ปี 2557-2563 
        ทดม.                50       50    
       ทสภ.              200    250 
                           สนญ.                10    10 
       ทชม.                40    50 
                            ทหญ.                35    35 
       ทภก.                40    70 
            ทชร.                35    35 
  (5.2)   โครงการพฒันาท่าอากาศยานภูเกต็ (ปีงบประมาณ 2553 -2556) มีวงเงินลงทุนรวม  
5,791.122  ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ10 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) 
   (5.3)   โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2559) มีวงเงินลงทุนรวม  
62,503.214 ลา้นบาท (รวมสาํรองราคาและปริมาณงานเปล่ียนแปลงร้อยละ10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และ
ดอกเบ้ียระหวา่งก่อสร้าง 1,761.600 ลา้นบาท) 
 
                                                          --------------------------------------------------------- 
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