บทที่ 1 สรุปสําหรับผูบริหาร
1.1

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554 - 2560) (Suvarnabhumi Airport Expansion Project, FY. 2011
- 2017; SAEP) ซึ่งจัดทําขึ้นตามขอบเขตการวาจางและหนาที่งานที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ ขอ
3.2.2.8 (3) เพื่อรายงานสรุปสถานะโครงการตั้งแตเริ่มตนงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญามีผลใหสัญญาสิ้นสุด
ลงในวันที่ 31 มีนาคม 2558
1.1.1

ความเปนมาของโครงการ
โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง) เริ่มขึ้น

เนื่องจากทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) (ทดม.) มีขอจํากัดในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถ
ประกอบกับปริมาณจราจรทางอากาศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเพื่อเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศของ
ภูมิภาคนี้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงที่สอง
โดยมอบหมายใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ทอท.) เปนผูดําเนินการ โดยทาอากาศยานแหงใหม
ไดรับพระราชทานชื่อวา “ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”(ทสภ.) เปดใหบริการไดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549
โดยรัฐบาลไดยาย Schedule Flights ทั้งหมดไปไว ณ ทสภ. สวน ทดม. ใหบริการเฉพาะ Non-schedule
Flights, Chartered Flights และ General Aviation ภายใตหลักการของสนามบินเดียว
สิ่งอํานวยความสะดวกหลักที่ไดกอสรางไปเรียบรอยสําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 1
ประกอบดวย อาคารผูโดยสาร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 560,000 ตารางเมตร ทางวิ่ง 2 เสน ยาว 3,700 เมตร และ
4,000 เมตร ระบบทางขับและลานจอดอากาศยานที่สมบูรณ โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ เชน ระบบถนน
ระบบสาธารณูปโภค ระบบปองกันน้ําทวมและสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนตางๆ เชน สถานีดับเพลิง
และกูภัยและบํารุงรักษาทาอากาศยาน นอกจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดกลาวมาขางตน ยังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกทาอากาศยานที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐอื่นๆ โดยผูรับสัมปทานภาคเอกชนและบริษัท
สายการบิน สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ รวมถึง หอบังคับการบิน อาคารคลังสินคา อาคารผลิตอาหาร

สําหรับสายการบิน ระบบเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานและโรงแรมทาอากาศยาน นอกจากนั้น ยังมีระบบ
รถไฟฟาความเร็วสูงที่วิ่งเชื่อมทาอากาศยานกับใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดเปดใหบริการทางพาณิชยไป
แลวเมื่อเดือนสิงหาคม 2553
ตอมาเมื่ อวั นที่ 24 สิ งหาคม 2553 คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ นชอบโครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554 - 2560) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก 45 ลาน
คนตอป (Million Annual Passenger: MAP) เปน 60 ลานคนตอป ในขณะเดียวกันไดกําหนดให ทดม. เปน
ทาอากาศยานกรุงเทพฯ แหงที่ 2 เพื่อใหบริการสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Carriers: LCCs) ซึ่งบินจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ไมมีการเชื่อมตอเที่ยวบิน เชน สายการบินแอรเอเชีย นกแอร และโอเรียนทไทย
เริ่มทําการบินเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ซึ่งจะทําใหกรุงเทพฯ มีทาอากาศยาน 2 แหง คือ ทสภ. และ ทดม.
เปดบริการควบคูกันไป (Multi-Airport System) และชวยยืดระยะเวลาให ทสภ. ระยะที่ 1 รองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดอีกระยะหนึ่ง โดย ทอท. ตองดําเนินการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 เปนการเรงดวน โดย
มีเปาหมายเพื่อรองรับปริมาณผูโดยสาร 60 MAP ไดอยางนอยจนถึงป 2562
การพั ฒนาทา อากาศยานสุ ว รรณภูมิร ะยะที่ 2 ภายใตแ นวคิด แบบ Multi-Airport
ประกอบดวยงาน ดังนี้
(1)

กลุมงานที่ 1 กลุมงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ประกอบดวย
- อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1
- สวนตอเชื่อมอุโมงคดานทิศใต
- สวนตอขยายระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ (BHS)
- ระบบขนสงผูโดยสาร (APM)
- ระบบเฉพาะพิเศษสําหรับทาอากาศยาน
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- การปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบิน Concourse D
- ลานจอดอากาศยาน ทางขับเชื่อม และถนนเชื่อมตอ

(2)

กลุมงานที่ 2 กลุมงานอาคารผูโดยสาร ประกอบดวย
- สวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก

System

- อาคารสํานักงานสายการบินและที่จอดรถดานทิศตะวันออก
- สวนตอขยายระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ (BHS)
- ระบบเฉพาะพิเศษสําหรับทาอากาศยาน
- ระบบสาธารณูปโภค
- ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
(3) กลุมงานที่ 3 กลุมงานระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย
- ระบบสงไฟฟา 115 kV
- สถานีไฟฟาหลักหลังที่ 2 (MTS2)
- ระบบจําหนายไฟฟา 24 kV และการติดตั้งสายไฟฟา
- งานตัดตอเชื่อมระบบจําหนายระบบไฟฟาปจจุบัน
- ระบบควบคุม และรายงานผลผานระบบศูนยกลาง
- ระบบ ประปา
- ระบบน้ําเสีย
- ระบบการจัดการขยะ
(4) โครงการจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
1.1.2

ที่ตั้งโครงการ
โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งอยูที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หางจาก กรุงเทพฯ

ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร (กวางประมาณ 4 กิโลเมตร ยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร) ทิศเหนืออยูหางจากถนนสุขุมวิท 77 (ถนนออนนุช-ลาดกระบัง) ประมาณ 800 เมตร
ทิศใตอยูหางจากถนนบางนา-ตราด (หมายเลข 34) ประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศตะวันออกจรดคลองหนองงูเหา
และทิศตะวันตกจรดคลองลาดกระบัง
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการดังแสดงใน รูปที่ 1.1.2-1

รูปที่ 1.1.2-1 แผนที่แสดงที่ตงั้ โครงการ

1.1.3

หนวยงานที่ดําเนินการ
ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1.3-1

ตารางที่ 1.1.3-1 หนวยงานที่ดําเนินการ
เจาของโครงการ

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ PMC


กลุมบริษัท EPM Consortium ประกอบดวย
1. บริษัท พีซีบีเค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (บริษัทหลัก)
2. บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท จํากัด
3. บริษัท เอพซิลอน จํากัด
4. บริษัท ออเรียนทอล คอนซัลแตนส จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ

58 เดือน (นับตั้งแตวนั ที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2560)

คาจาง

757,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 : งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานสวนตอเชื่อมอุโมงคดา น
ทิศใต และระบบขนสงผูโดยสาร (APM)


กลุมบริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอ เอ 103 กรุป ประกอบดวย
1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จํากัด (บริษัทหลัก)
2. บริษัท ดีไซน 103 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
3. HOK, Inc.
4. NACO, Netherlands Airport Consultants B.V.
5. BNP Associates, Inc.
6. บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ

10 เดือน (นับตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2557)

คาจาง

675,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตารางที่ 1.1.3-1 หนวยงานที่ดําเนินการ (ตอ)
ที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 2 : งานสวนขยายอาคารผูโดยสารดานทิศตะวันออก งานอาคาร
สํานักงานสายการบินและที่จอดรถดานทิศตะวันออก


กลุมบริษัทนิตบิ ุคคลรวมทํางาน SADC2 ประกอบดวย
1. บริษัท เซาทอี๊สทเอเซียเทคโนโลยี่ จํากัด (บริษัทหลัก)
2. บริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
3. บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส จํากัด
4. บริษัท อาคิเตคส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด
5. บริษัท แอ็ค คอนซัลแทนส จํากัด
6. บริษัท CAGE Inc.
7. บริษัท เฟบรัวร อิมเมจ จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ

10 เดือน (นับตั้งแตวนั ที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง 16 เมษายน 2557)

คาจาง

138,990,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 3 : งานสาธารณูปโภค


กลุมบริษัท PSS Consortium ประกอบดวย
1. บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท จํากัด (บริษัทหลัก)
2. บริษัท สแปน จํากัด
3. บริษัท เซาทอี๊สเอเซีย เทคโนโลยี จํากัด

ระยะเวลาดําเนินการ

10 เดือน (นับตั้งแตวนั ที่ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 15 มีนาคม 2557)

คาจาง

59,785,047 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

1.1.4

การบริหารงานโครงการ
เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญที่มีผูเกี่ยวของมาก ทอท. ไดจัดโครงสรางโดยคณะกรรมการ

ทอท. เปนผูตัดสินใจดานนโยบาย คณะบริหารของ ทอท. เปนผูดําเนินนโยบาย การจัดซื้อจัดจางดําเนินการ
โดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (Work Inspection Committee: WIC) โดยมี
คณะทํางานสนับสนุนเปนคณะทํางานภายใน ทอท. นอกจากนี้ยังกําหนดใหที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
(PMC) เปนผูบริหารจัดการโครงการแทน ทอท. ภายในอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบเพื่อ ควบคุม กํากับดูแล
และปฏิบัติงานของที่ปรึกษาออกแบบ และที่ปรึกษาควบคุมงานกอสราง ดังแสดงตามโครงสรางในรูปที่
1.1.4-1
- แผนภูมิองคกร สํานักงานบริหารโครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สกส.) ดังแสดง
ในรูปที่ 1.1.4-2
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1.4-1
- คณะทํางานสนับสนุน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจางที่ปรึกษาออกแบบ ของ ทอท. ดัง
แสดงใน ตารางที่ 1.1.4-2
- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ กลุมบริษัท EPM ดังแสดงใน
รูปที่ 1.1.4-3
- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 กลุมบริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอ เอ
103 กรุป ดังแสดงใน รูปที่ 1.1.4-4
- แผนภูมิองคก รบริ หารโครงการที่ปรึกษาออกแบบกลุ มงานที่ 2 กลุมบริ ษัทนิติบุคคลร ว ม
ทํางาน SADC2 ดังแสดงใน รูปที่ 1.1.4-5
- แผนภูมิองคกรบริหารโครงการที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 3 กลุมบริษัท PSS Consortium
ดังแสดงใน รูปที่ 1.1.4-6

รูปที่ 1.1.4-1 แผนภูมิองคกรบริหารโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปงบประมาณ 2554 - 2560)

1.2

เหตุการณสําคัญของโครงการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการโครงการมีเหตุการณสําคัญและสรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุของ ทอท. ไดดังนี้
ตารางที่ 1.2-1 เหตุการณสําคัญของโครงการ
ที่

วัน เดือน ป

เหตุการณสําคัญ

1

30 พ.ค. 55 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัท EPM เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการ
โครงการ ฯลฯ

2

1 มิ.ย. 55

3

28 ธ.ค. 55 ทอท. ทําบันทึกตกลงแกไขเพิ่มเติมตอทายสัญญาจางที่ปรึกษา

หมายเหตุ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 70
เดือน

ประชุมเริ่มงาน (Kick off Meeting) ของกลุมบริษัท EPM
บริหารจัดการโครงการ ครั้งที่ 1

4

10 พ.ค. 56 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1,3

5

16 พ.ค. 56 ประชุมเริ่มงาน (Kick off Meeting) ของกลุมที่ปรึกษาออกแบบกลุม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 58
เดือน

งานที่ 1,3
6

17 มิ.ย. 56 ประชุมเริ่มงาน (Kick off Meeting) ของกลุมที่ปรึกษาออกแบบกลุม
งานที่ 2

7

4 ก.ค. 56

ที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการครั้งที่ 1
เรื่อง “มุมมองและความคาดหวังที่มีตออาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ 1”

8

13 ส.ค. 56 ทอท. ทําสัญญาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 2

9

15 ต.ค. 56 ที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการครั้งที่ 2
เรื่อง “กาวไกลกับความภูมใิ จในการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูม”ิ

10

17 มี.ค. 57 กลุมบริษัท EPM นําสงแผนการทํางานของบุคลากร (ฉบับปรับปรุง
วันที่ 17 มี.ค. 57) ขอปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งกรรมการผูอํานวยการใหญ ทอท. (นายเมฆินทร
เพ็ชรพลาย) พิจารณาแลวไมขัดของ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

11

26 พ.ย. 57 ทอท. แจงบอกเลิกสัญญาจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โดย

รวมระยะเวลา

ที่

วัน เดือน ป

เหตุการณสําคัญ

หมายเหตุ

ใหการบอกเลิกสัญญามีผลใหสัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม

ปฏิบัติงาน 34 เดือน

2558

ตารางที่ 1.2-2 สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท.
งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

กลุมงานที่ 1

กลุมงานที่ 2

กลุมงานที่ 3

ครั้งที่

วัน เดือน ป

ครั้งที่

วัน เดือน ป

ครั้งที่

วัน เดือน ป

1/2556

16 พ.ค. 56

1/2556

20 มิ.ย. 56

1/2556

16 พ.ค. 56

2/2556

17 มิ.ย. 56

2/2556

25 ก.ค. 56

2/2556

17 มิ.ย. 56

3/2556

12 ก.ค. 56

3/2556

20 ส.ค. 56

3/2556

12 ก.ค. 56

4/2556

9 ส.ค. 56

4/2556

25 ก.ย. 56

4/2556

9 ส.ค. 56

5/2556

20 ส.ค. 56

5/2556

25 ต.ค. 56

5/2556

20 ส.ค. 56

6/2556

18 ก.ย. 56

6/2556

25 พ.ย. 56

6/2556

4 ก.ย. 56

7/2556

10 ต.ค. 56

7/2556

23 ธ.ค. 56

7/2556

18 ก.ย. 56

8/2556

25 พ.ย. 56

-

-

8/2556

25 ก.ย. 56

9/2556

23 ธ.ค. 56

-

-

9/2556

25 ต.ค. 56

-

-

-

-

10/2556

23 ธ.ค. 56

1/2557

28 ม.ค. 57

1/2557

15 ม.ค. 57

1/2557

15 ม.ค. 57

2/2557

11 มี.ค. 47

2/2557

6 มี.ค. 57

2/2557

6 มี.ค. 57

3/2557

18 มิ.ย. 57

3/2557

3 เม.ย. 57

3/2557

27 มี.ค. 57

4/2557

3 ก.ค. 57

4/2557

18 มิ.ย. 57

4/2557

22 เม.ย. 57

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

งานจางที่ปรึกษาออกแบบ

กลุมงานที่ 1

กลุมงานที่ 2

กลุมงานที่ 3

5/2557

18 ก.ค. 57

5/2557

18 ก.ค. 57

5/2557

3 มิ.ย. 57

6/2557

13 ต.ค. 57

6/2557

20 ส.ค. 57

6/2557

18 มิ.ย. 57

7/2557

1 ธ.ค. 57

7/2557

13 ต.ค. 57

7/2557

18 ก.ค. 57

-

-

8/2557

17 ธ.ค. 57

8/2557

17 ธ.ค. 57

1/2558

19 มี.ค. 58

1/2558

19 มี.ค. 58

1/2558

19 มี.ค. 58

1.3

สรุปสถานะโครงการ

1.3.1

สรุปผลการดําเนินงานโดยรวม
โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปงบประมาณ 2554-2560) ประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้
- งานบริหารจัดการโครงการ
- งานจัดหาผูออกแบบ
- งานออกแบบ
- งานจัดหาผูควบคุมงาน
- งานจัดหาผูรับจางกอสราง
- งานควบคุมงานกอสราง
- งานกอสราง
โดยแบงงานออกเปน 3 กลุมงาน คือ กลุมงานที่ 1 กลุมงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 กลุม

งานที่ 2 กลุมงานอาคารผูโดยสาร และกลุมงานที่ 3 กลุมงานสาธารณูปโภค
การดําเนินการโครงการเริ่มตนจากการจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ หลังจากนั้นก็มีการ
ดําเนินงานจัดหาผูออกแบบทํางานออกแบบ ในระหวางที่งานออกแบบใกลจะแลวเสร็จสมบูรณ ทอท. โดย
คณะกรรมการบริหารมีนโยบายใหม มีการพิจารณาทบทวนรูปแบบ ฯลฯ และเห็นวามีความจําเปนตองบอก
เลิกสัญญาจางที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โดยใหกลุมบริษัท EPM หยุด
งานทันทีและดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดคาใชจายใดๆ ที่อาจมีในระหวางการหยุดปฏิบัติงานนั้นใหนอย

ที่สุด ใหกลุมบริษัท EPM ดําเนินงานที่ยังคงคางอยูใหแลวเสร็จ โดยไมตองดําเนินการใดๆ อันเปนการ
กอใหเกิดงานขึ้นใหมและการบอกเลิกสัญญานี้ใหมีผลสิ้นสุด ในวันที่ 31 มีนาคม 2558
จากเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน การจัดหาผูควบคุมงาน การจัดหาผูรับจางกอสราง การ
ควบคุมงานกอสราง ตลอดจนงานกอสรางจึงยังมิไดดําเนินการ ผลการดําเนินงานโดยรวมจึงมีเพียงผลการ
ดําเนินงานออกแบบดังนี้
ความกาวหนาโดยรวม (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM )
ตามแผนสะสม

23.85%

ผลงานสะสม

2.30%

(ยังไมมีผลงานจัดหาผูควบคุมงาน, จัดหาผูรับจางกอสราง, งานควบคุมงานกอสรางและงาน
กอสราง) ดูรูปที่ 1.3.1-1

ความกาวหนางานที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนสะสม

55.86%

ผลงานสะสม

37.11%

ดูรูปที่ 1.3.1-2
ความกาวหนางานที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM )
ตามแผนสะสม

100.00%

ผลงานสะสม

99.90%

ดูรูปที่ 1.3.1-3
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents)
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยตรวจรับเอกสารของที่ปรึกษาออกแบบกลุมงาน
ที่ 1 ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีความลาชากวากําหนดตามสัญญาจางเปนเวลา 181 วัน
ความกาวหนางานที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 2 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM )
ตามแผนสะสม

100.00%

ผลงานสะสม

100.00%

ดูรูปที่ 1.3.1-4
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents)
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยตรวจรับเอกสารของที่ปรึกษาออกแบบกลุมงาน
ที่ 2 ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีความลาชากวากําหนดตามสัญญาจางเปนเวลา 149 วัน
ความกาวหนางานที่ปรึกษาออกแบบกลุมงานที่ 3 (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM )
ตามแผนสะสม

100.00%

ผลงานสะสม

100.00%

ดูรูปที่ 1.3.1-5
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ ทอท. ตรวจรับเอกสารเกี่ยวกับการประมูล (Tender Documents)
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยตรวจรับเอกสารของที่ปรึกษาออกแบบกลุมงาน
ที่ 3 ฉบั บ ลงวั น ที่ 29 เมษายน 2557
45 วัน

ซึ่ ง มี ค วามล า ช า กว า กํ า หนดตามสั ญ ญาจ า งเป น เวลา

รูปที่ 1.3.1-1 ความกาวหนาโดยรวม (ตามความเห็นของกลุมบริษัท EPM)

รูปที่ 1.3.1-2 ความกาวหนางานทีป่ รึกษาบริหารจัดการโครงการ

รูปที่ 1.3.1-3 ความกาวหนางานทีป่ รึกษาออกแบบกลุมงานที่ 1 (ตามความเห็นของกลุม บริษัท EPM )

รูปที่ 1.3.1-4 ความกาวหนางานทีป่ รึกษาออกแบบกลุมงานที่ 2 (ตามความเห็นของกลุม บริษัท EPM )

รูปที่ 1.3.1

