โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 (ปี งบประมาณ 2554-2560)
Project information
Project Phase
Project Identification Project owner
Sector, subsector
6items
Project name
Project location
Purpose
Project description
Project Preparation
7items

Project scope(main output)
Environment impact
Land and settlement impact

ข้อมูล
Contract Phase
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
Procument
กระทรวงคมนาคม
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (ปี งบประมาณ 2554-2560)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสาร จากเดิม 45 ล้านคนต่อปี
เป็ น 60 ล้านคนต่อปี
แผนดาเนินโครงการ ตามไฟล์แนบ
1) งานออกแบบและก่อสร้างกลุ่มงานอาคารเทียบเครื่ องบินรองหลังที่ 1
2) งานออกแบบและก่อสร้างกลุ่มงานอาคารผูโ้ ดยสาร 3)งาน
ออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 4)งานจ้างที่ปรึ กษาบริ หาร
จัดการโครงการ
ทอท.จ้างที่ปรึ กษาศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเสนอ สผ.พิจารณา

Contract information
Procuring entity
Procuring entity contact details
Procument process
Contract type
Contract status(current)
Number of firms tendering

Cost estimate
Contract administration entity
Contract tiltle

Contract firm(s)

เงินงบประมาณประจาปี ทอท.

Funding sources

Contract price

62,503.214 ล้านบาท (รวมสารองราคาเปลี่ยนแปลง 10%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง
Project budget
Project budget approval date
Project Completion
6items

Project status(current)
Completion cost(projected)
Completion date(projected)

Contract scope of work
Contract start date and duration

24 ส.ค.53 (มติคณะรัฐมนตรี )
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่ 17 มิ.ย.58
อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงรายการและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของกรอบ
Implementation
งบประมาณลงทุนที่จดั ทาเป็ นโครงการของโครงการพัฒนา ทสภ.
Variation to contract price
(ปี งบประมาณ 2554-2560)
Escalation of contract price
62,503.214 ล้านบาท
Variation to contract duration
เม.ย. พ.ศ.2562
1)ดาเนินโครงการได้แล้วเสร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้2)เบิกจ่ายเงิน
ได้ตามแผนการเบิกจ่ายเงินและอยูใ่ นกรอบวงเงินงบประมาณ

Scope at completion(projected)
Reasons for project changes
รอข้อมูลสนับสนุน
Referance to audit and evaluation reports ไม่มีขอ้ มูล

ยังไม่มีขอ้ มูล
9
62,503.214 ล้านบาท (รวมสารองราคาเปลี่ยนแปลง 10%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง

ฝ่ ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน /สานักงานบริ หารโครงการก่อสร้างท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ

Contact details

ข้อมูล
ฝ่ ายพัสดุ(ฝพด.)
ฝพด.
วิธีประมูล
ประมูลงานเพื่อจัดจ้างที่ปรึ กษา(ศึกษาสารวจออกแบบ,
ควบคุมงานก่อสร้าง) และจัดจ้างบริ ษทั รับจ้างก่อสร้าง

ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล
1) งานที่ปรึ กษาบริ หารจัดการโครงการ (กลุ่มบริ ษทั EPM) ประกอบด้วย บริ ษทั
พีซีบีเค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด บริ ษทั โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จากัด
บริ ษทั เอพซิลอน จากัด บริ ษทั ออเรี ยนทอล คอนซัลแตนท์ จากัด 2) งานจ้างที่
ปรึ กษาออกแบบกลุ่มงานที่ 1 (กลุ่มบริ ษทั MAA 103 GROUP ) ประกอบด้วย
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ คอลซัลแตนท์ จากัดบริ ษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั HOK, Inc บริ ษทั NACO,NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANTS
B.V บริ ษทั BNP ASSOCIATES, Inc และ บริ ษทั ไวส์ โปร์ เจ็ค คอนซัลติ้ง จากัด
3) งานจ้างที่ปรึ กษาออกแบบกลุ่มงานที่ 2 (กลุ่มบริ ษทั SADC2) ประกอบด้วย
บริ ษทั เซ้าส์อี๊สท์เอเชีย เทคโนโลยี่ จากัด บริ ษทั ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด บริ ษทั อาคิเตคส์ แอนด์ แอสซิเอทส์ จากัด บริ ษทั แอ็ค คอนซัลส์
แทนส์ จากัด บริ ษทั CAGE Inc. และบริ ษทั เฟปรัวร์ อิมเมจ จากัด 4) งานจ้างที่
ปรึ กษาออกแบบกลุ่มงานที่ 3 (กลุ่มบริ ษทั PSS Consortium) ประกอบด้วย บริ ษทั
โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จากัด บริ ษทั สแปน จากัด และบริ ษทั
เซ้าส์อี๊สท์เอเชีย เทคโนโลยี่ จากัด

1) สัญญาจ้างออกแบบกลุ่มงานอาคารเทียบเครื่ องบินรอง
หลังที่ 1 มูลค่า 675 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2)
ว่าจ้างออกแบบกลุ่มงานอาคารผูโ้ ดยสาร มูลค่า 138.990
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3) ว่าจ้างออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค มูลค่า 59.785 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4) ว่าจ้างที่ปรึ กษาบริ หารจัดการโครงการ
มูลค่า 757.000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1) จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบและก่อสร้ างอาคารหลังที่ 2
2)จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
3)จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบและก่อสร้ างระบบ
สาธาณณูปโภค 4)จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาออกแบบและก่อสร้าง
ระบบขนส่งผูโ้ ดยสารอัตโนมัติ 5)งานจ้างที่ปรึ กษาศึกษา
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
เม.ย.59-เม.ย.63
ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล

Variation to contract scope
Reasons for price changes
ยังไม่มีขอ้ มูล
Reasons for scope & duration changes ยังไม่มีขอ้ มูล

ณ วันที่ 28 ก.ค.58

