


ข้ันตอนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ืองการรวมลงทุนกับเอกชนฯ พ.ศ. 2560

อัยการสูงสุด
ตรวจรางสัญญา

แลวเสร็จ
เม.ย. 63

เอกชน
ซ้ือเอกสาร 42 ราย

ทร. สงรางสัญญาให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ 
17 เม.ย. 63

สกพอ. เสนอ
ครม. 

เพ่ือทราบ
ผลการคัดเลือก

ลงนามสัญญา

นําเสนอ
กบอ

27 เม.ย. 63
กพอ.

เห็นชอบ
หลักการโครงการ

4 ต.ค. 61

ประกาศเชิญชวน
12 พ.ย. 61

ประเมินขอเสนอ
และเจรจากับ

ผูผานการประเมิน
แลวเสร็จ
13 เม.ย. 63

ครม.

30 ต.ค. 61
อนุมัติ

เอกชนย่ืนขอเสนอ
21 มี.ค. 62

จํานวน 3 กลุม

สกพอ. เสนอ  
กพอ. 
เห็นชอบ

ผลคัดเลือก
และรางสัญญาฯ 
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หนวยงานเจาของโครงการ : กองทัพเรือ
ลักษณะโครงการ  : สนามบินพาณิชย บริหารโดยเอกชน มี 2 ทางว่ิง
  สําหรับรองรับ 60 ลานคน
  รัฐลงทุนทางว่ิงท่ี 2 และทางขับ และเอกชนลงทุนสวนท่ีเหลือ
ระยะเวลารวมทุน : 50 ป
เปดใหบริการ  : ใน 5 ป  (2566)
เงินลงทุนรวม  : 290,000 ลบ. (NPV) 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ : 189,000  ลบ. (NPV) ไมนับรวม

รัฐลงทุน 17,768  ลบ. (NPV) 
และใหเชาท่ีดิน 6,500 ไร ผลประโยชนท่ีภาครัฐจะไดรับ 119,353 ลบ. (NPV)

คาเชาท่ีดิน
สวนแบงรายได

33,385 ลบ. (NPV) 
ภาษีอากร

เพ่ิมมากกวา 60,000 ลบ.

สรุปประเด็น ที่ขอมติครม. วันที่ 30 ต.ค. 61
อนุมัติโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก ซ่ึง กพอ. ไดให
ความเห็นชอบแลว
อนุมัติคาใชจายโครงการฯ ในกรอบวงเงิน 
17,768 ลานบาท ใหกองทัพเรือ

หลักการโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 
ที่อนุมัติโดย กพอ. และ ครม. 

เขตสงเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก 6,500 ไร

2 ทางว่ิง 60 ลานคน เทาสนามบินสุวรรณภูมิ

อาคารผูโดยสาร

Runway 2

Runway 1

ศูนธุรกิจการคา และการขนสง

คารโก

เขตประกอบการคาเสรี

ศูนยฝกอบรมการบิน
MRO

การจางงานเพ่ิม
ปละ 15,640 ตําแหนง 

การถายทอด
เทคโนโลยีข้ันสูง

ทรัพยสินท้ังหมด
ตกเปนของรัฐ
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คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน 
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
คําส่ังคณะกรรมการนโยบายฯ ท่ี 1/2561 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนโครงการ  EEC Project List
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

ผูบัญชาการทหารเรือ เปนประธานกรรมการ

ผูแทน สกพอ. เปนกรรมการ

ผูแทนกระทรวงกลาโหม เปนกรรมการ

ผูแทนกระทรวงคมนาคม เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ

ผูแทนสํานักบริหารหน้ีสาธารณะ เปนกรรมการ

ผูแทนกองทัพเรือ เปนกรรมการและเลขานุการ

1

3
4
5
6
7
8

2
พรอมดวยผูแทนผูสังเกตุการณอิสระ 

จากองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย)

ตามขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 5 ทาน

องคประกอบ 
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การดําเนินการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุน
12 พ.ย. 2561 
ประกาศเชิญชวนเอกชนรวมลงทุน (Invitation to Tender) ขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน (RfP) วันย่ืนเอกสารขอเสนอ เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. 

ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย 
(โดยกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ)

16 – 29 พ.ย. 2561 21 มี.ค. 2562 

ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 1 ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 2 ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 3

กลุมกิจการรวมคาบีบีเอส
(BBS Joint Venture)

กลุม Grand Consortium กลุมกิจการคารวมบริษัท
ธนโฮลด้ิงจํากัดและพันธมิตร

บมจ. การบินกรุงเทพ (Lead Firm)
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน

บมจ. พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค  (Lead Firm)
บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
บจ.    ไทยแอรเอเชีย

บจ. ธนโฮลดิ้ง (Lead Firm)
Orient Success International Ltd
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต
บมจ. ช.การชาง
บจ.    บี.กริม จอยน เว็นเจอร โฮลดิ้ง

ผูรับจาง
บริหารสนามบิน

Narita International Airport 
Corporation GMR Airport Limited (GAL) Fraport AG
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รายช่ือเอกชนผูย่ืนขอเสนอโครงการฯ
และผลการประเมินขอเสนอ

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

เงินประกันข้ันต่ํา
ตลอดสัญญาสูงสุด

ผูย่ืนขอเสนอ กลุมท่ี 1 :
 BBS 

รับทราบ
และไมนํามาเปนสวนหน่ึง

ของรางสัญญา

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

ผูย่ืนขอเสนอ กลุมท่ี 2: 
Grand Consortium

-

ผานการประเมิน

ผานการประเมิน

ผูย่ืนขอเสนอกลุมท่ี 3: 
กลุมบริษัท ธนโฮลด้ิง จํากัด และพันธมิตร

-

ซองท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไป
แลวเสร็จ 2 ก.ค. 2562

ซองท่ี 2 ดานเทคนิค
แลวเสร็จ 9 ต.ค. 2562

ซองท่ี 3 ดานราคา
แลวเสร็จ 30 ม.ค. 2563

ซองท่ี 1 คุณสมบัติท่ัวไป
แลวเสร็จ 2 ก.ค. 2562

ซองท่ี 2 ดานเทคนิค
แลวเสร็จ 14 ม.ค. 2563
(ลาชาเน่ืองจากรอคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด)

ซองท่ี 3 ดานราคา
แลวเสร็จ 30 ม.ค. 2563

ซองท่ี 4 ขอเสนออ่ืนๆ
แลวเสร็จ 13 เม.ย. 2563
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