ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญการขนส่งทางบก ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบการ
ข นส่ ง ให้ ค รอบค ลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน อย่ า งทั่ ว ถึ ง
พอเพียงและประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ระบบขนส่ ง สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการจัดซื้อรถยนต์
โดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) จานวน
๓,๑๘๓ คัน

๑๓,๑๖๒.๒๐๐

งบประมาณปี
๒๕๕๙
(ล้านบาท)
๑,๗๓๕.๕๕๐

๙๖๓.๗๗๒

๔๖๗.๔๓๙

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

(ในระยะเบื้องต้น จัดซือ้ รถ
โดยสารปรับอากาศ
จานวน ๔๘๙ คัน)
๒. โครงการจัดหาอู่และ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
(โครงการอูจ่ อดรถโดยสาร
ของ ขสมก.)

สถานะปัจจุบัน/
คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

สรุปสาระสาคัญของการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559
มีมติให้องค์การจัดซื้อจัดจ้างกับ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จากัด เป็นเงินรวม
ทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
องค์การได้มีประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้
ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการเสนอราคา กลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดยบริษัท
เบสท์ริน กรุ๊ป จากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่าสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,389,710,819.50 บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
องค์การลงนามสัญญากับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน โดยบริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จากัด เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 รับมอบรถโดยสารภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา จนครบจานวน 489 คัน
ภายในเดือนธันวาคม 2559
๑. ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
องค์การได้รับเงินงบประมาณ ๒๒๑.๕๒๕ ล้านบาท เพื่อดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างอู่จ อด
รถโดยสาร จานวน ๖ อู่ ได้แก่
- อู่พระประแดง (ขสมก.)
- อู่พระประแดงใต้ทางด่วน (ทล.)
- อู่นครอินทร์ (ทช.)
- อู่ปู่เจ้าสมิงพราย (ทช.)
- อู่กัลปพฤกษ์ (ทช.)
- อู่บรมราชชนนี (ทล.)
ผลการดาเนินงาน ดังนี้

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

๑๗.๘๐๘
๑๒.๓๓๕
๑๒.๘๖๘
๖๖.๐๐๐
๓๘.๒๖๐
๓๔.๒๕๔

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

๑) อู่พระประแดง (ขสมก.)
ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒) อู่พระประแดงใต้ทางด่วน (ทล.)
ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๓) อู่นครอินทร์ (ทช.)
ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๔) อู่ปู่เจ้าสมิงพราย (ทช.)
ได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

งบประมาณปี
๒๕๕๙
(ล้านบาท)

สรุปสาระสาคัญของการดาเนินงาน
๕) อู่กัลปพฤกษ์ (ทช.)
องค์การได้ว่าจ้าง บริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคาร
สานักงาน อู่กัลปพฤกษ์ ตามสัญญาเลขที่ จ.๘๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีกาหนดระยะเวลา
๒๐๐ วั น (ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ ถึ ง วั น ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็ น เงิ น ค่ า จ้ า งทั้ ง สิ้ น
๓๕,๘๖๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งงวดงานเป็น ๗ งวด
องค์ ก ารได้ทาบั นทึก ข้ อตกลงว่า ด้วยการขยายเวลาการก่ อ สร้างอู่ จอดรถโดยสารและอาคาร
สานักงานอู่กัลปพฤกษ์ เลขที่ จ.๔๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ขยายเวลาออกไปอีก ๙๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เนื่องจากอุปสรรคการตอกเสาเข็มก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองสวนเลียบในบริเวณแนวท่อก๊าซ (NGV) การปรับแบบก่อสร้างแนวคันกั้นน้า และการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น จานวน 570 วัน
ผลการประชุ ม หารือ ระหว่า งองค์ การกั บ บริษั ท ชนาธิ ป เวิ ล ด์ ไ วด์ กรุ๊ ป จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ 17
สิงหาคม 2559 ความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการคิดเป็น ร้อยละ 90 และสามารถส่งมอบอู่จอดรถ
โดยสารและอาคารสานักงาน อู่กัลปพฤกษ์ได้วันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือที่ สกม.222/2559
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559)
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ดาเนินการก่อสร้าง โดยดาเนินการไปแล้ว
5 งวด เหลืออีก 2 งวด จะแล้วเสร็จเดือน ตุลาคม 2559
๖) อู่บรมราชชนนี (ทล.)
องค์การได้ว่าจ้าง บริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคาร
สานักงาน อู่บรมราชชนนี ตามสัญญาหลักเลขที่ จ.๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และบันทึก
ข้อตกลงเลขที่ จ.๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีกาหนดระยะเวลา ๓๔๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑๑ งวด
องค์การได้จัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคาร
สานักงาน อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ ๖ เลขที่ จ.๔๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดย
คู่สัญญาตกลงขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๓๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘
มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากการออกแบบระบบไฟฟ้าภายในไม่สอดคล้องกับโครงสร้างอาคาร ต้องจัดทา
รายละเอียด Shop Drawing พร้อมรายการปริมาณราคา เพิ่ม-ลด รวมถึงการขออนุญาตกับการไฟฟ้ า
นครหลวงและหน่วยงานต่างๆ รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 549 วัน
เขตการเดินรถที่ ๖ ได้รายงานผลการดาเนินการก่อสร้างอู่บรมราชชนนี (ตามหนังสือที่ ขดร.๖/
๒๑๕๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) แจ้งว่าอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างคิดเป็น ร้อยละ
๙3 โดยดาเนินการไปแล้ว ๙ งวด เหลืออีก ๒ งวด
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จากัด ดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

สถานะปัจจุบัน/
คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

งบประมาณปี
๒๕๕๙
(ล้านบาท)

สรุปสาระสาคัญของการดาเนินงาน
๒. ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
องค์การได้รับเงินงบประมาณ ๒๕๓.๘๙๑ ล้านบาท (โดยดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน
๕๘.๘๕๐ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๙๕.๐๔๑ ล้านบาท) โดยสานักงบประมาณ
ได้ปรับลด วงเงินของอู่ศูนย์ราชการฯ อีกร้อยละ ๒๐ จานวนเงินลดลง ๑๕.๔๔๗ ล้านบาท คงเหลือวงเงิน
งบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จานวน ๒๓๘.๔๔๔ ล้านบาท (โดยดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จานวน ๔๓.๔๐๓ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๙๕.๐๔๑ ล้านบาท) เพื่อดาเนินการ
พัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสานักงาน จานวน ๕ อู่ ได้แก่
- อู่บางบัวทอง (ขสมก.)
จานวนเงิน ๑๐.๐๙๐
ล้านบาท
- อู่บางพลี (กคช.)
จานวนเงิน ๒๘.๕๙๒
ล้านบาท
- อู่ศูนย์ราชการ ฯ (กรมธนารักษ์) จานวนเงิน ๖๑.๗๘๘
ล้านบาท
- อู่กาแพงเพชร ๒ (รฟท)
จานวนเงิน ๘๙.๙๔๕
ล้านบาท
- อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (กทพ.) จานวนเงิน ๔๘.๐๒๙
ล้านบาท
(รามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม)
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) อู่บางบัวทอง (ขสมก.)
ได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๘
๒) อู่บางพลี (กคช)
องค์การได้ทาสัญญาจ้าง บริษัท ๑๐๕ แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ก่อสร้างอู่จอดรถ
โดยสารและอาคารสานักงาน อู่บางพลี ตามสัญญาเลขที่ จ. ๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ มี
กาหนดระยะเวลา ๒๔๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘) เป็นเงิน
ค่าจ้างทั้งสิ้น ๒๘,๑๔๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแบ่งงวดงานเป็น ๖ งวด
องค์การได้จัดทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขยายเวลาการก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคาร
สานักงานอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ ๓ เลขที่ จ.๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการ
ปรับแบบก่ อสร้างอาคารให้ เ หมาะสมกั บ พื้ นที่ และเพิ่มงาน-ลดงาน โดยคู่สัญญาตกลงขยายเวลาการ
ก่ อ สร้ า งออกไปอี ก ๙๐ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึ ง วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม
ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น จานวน 452 วัน
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งโครงการคิดเป็น ร้อยละ 86
โดยดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว 4 งวด เหลืออีก 2 งวด (ตามหนังสือที่ ขดร.3 (บก.)/1444/2559 ลง
วันที่ 26 กันยายน 2559)
ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท 105 แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด ดาเนินการก่อสร้าง จะแล้ว
เสร็จเดือน ตุลาคม 2559

สถานะปัจจุบัน/
คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
(ฉบับปรับปรุง)

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วงเงินโครงการ
(ล้านบาท)

งบประมาณปี
๒๕๕๙
(ล้านบาท)

สรุปสาระสาคัญของการดาเนินงาน
๓) อู่ศูนย์ราชการ ฯ (กรมธนารักษ์) ยกเลิกกำรก่อสร้ำง เนื่องจำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเวลำ
ที่กำหนดจึงต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2559 คืน
๔) อู่กาแพงเพชร ๒ (พื้นที่ ๙ ไร่) (รฟท.)
องค์กำรได้ว่ำจ้ำง บริษัท วีอำร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ก่อสร้ำงอู่จอดรถโดยสำรและ
อำคำรสำนักงำน อู่กำแพงเพชร ๒ ตำมสัญญาเลขที่ จ.๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีกาหนด
ระยะเวลา ๓๖๐ วัน เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๔๘,๐๙๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เขตการเดินรถที่ 8 ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง อู่กาแพงเพชร ๒ (ตามหนังสือที่ ขดร.๘/
๑๑๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) ว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้จุดพื้นที่ก่อสร้างให้
บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด รับทราบ เพื่อบริษัทฯ จะได้สารวจและจัดทารายละเอียด
ให้สถาปนิกผู้ออกแบบไปดาเนินการปรับแบบให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับ
ลดลงจากเดิมเป็น ๗.๓ ไร่ (๑๒,๕๙๔.๕๖ ตารางเมตร) ต่อไป
เขตการเดินรถที่ 8 ได้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง อู่กาแพงเพชร 2 (ตามหนังสือที่ ขดร.
8/1882/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) ว่า บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จากัด ได้
ทาการวางหมุดผังบริเวณอาคารทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ ทาการเจาะทดสอบชั้นดินและก่อฉาบรั้วแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญาเช่าพื้นที่กับ รฟท. ภายในเดือน ตุลาคม 2559 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในเดือน กรกฎาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :
พัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ขนส่งและการจราจร

๑. โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกาหนดของพนักงาน
ขสมก.

๕๐๒.๓๐๙

๖๐.๐๐๐

๕) อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา (รามอินทรา – ประดิษฐ์มนูธรรม) (กทพ.)
ดำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๙
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ องค์การได้จัดทาโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษปีละ ๒ เท่าของเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย และใช้งบประมาณขององค์การ ซึ่ง
กาหนดให้พนักงานประจาสานักงานเข้าโครงการฯ เดือนละ ๕ คน ปีละ ๖๐ คน ค่าใช้จ่ายประมาณ ๖๐
ล้านบาท
องค์การมีหนังสือที่ ขสมก.311/2559 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 หารือกระทรวงการคลัง
กรณีพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารสามารถเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด จะขัดต่อ
หลักเกณฑ์หรือไม่
คณะกรรมการตามคาสั่งองค์การที่ 872/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ชะลอการดาเนินงานเนื่องจากองค์การขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน

สถานะปัจจุบัน/
คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด/
ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

