
No. Code Country Project TA Approval 
Date

Contract Signing 
Date

Grant Budget
(million THB)

Actual Cost
(million THB)

Consultans เลขที่คุมสัญญา

 - บจก. เทสโก ้ 

 - บจก. ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียร่ิง  
 - สถาบันวจิัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 - บริษัท SD & XP Consultants Group (สปป.ลาว)

2 LTA002-2008 สปป.ลาว การออกแบบรายละเอียดและจัดท าเอกสารประกวดราคา ส าหรับโครงการกอ่สร้าง
ทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวยีงจันทน์

21 ต.ค. 2551 7 ก.ย. 2552 10.00 9.76  - บจก. ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนต์ 

 - บจก. ปัญญา คอนซัลแตนท์ 
 - บจก. พิสุทธิ ์เทคโนโลยี 

 - บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 - บจก เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแต้นส์  

 - บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 

 - บจก. พีซีบี เทคโนโลยี จ ากดั

 - บจก. แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น  

 - บจก. กรุงเทพเอ็นจิเนียร์ร่ิงคอนซัลแตนท์ 
 - บจก. ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

 - บจก. ปัญญา คอนซัลแตนท์ 

 - บจก. พิสุทธ ์เทคโนโลยี 

 - บจก. ทรานส์ คอนซัลท์ 
 - บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแต้นส์ N580003303

 - บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป N580000875

 - บจก. พีซีบี เทคโนโลยี N580003304

 - บจก. แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น N550017317 
N550017318

 - บจก. กรุงเทพเอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ N550017325
 - บจก. ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ N550017329

 - บจก. ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ N580000876

 - บจก. แมคโคร คอนซัลแตนท์ N580003305
 - บจก. เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ N580003306

11 LTA009-2012 สปป.ลาว การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบกอ่สร้างโครงการกอ่สร้างสายส่ง 115 kV 
และสถานีไฟฟ้า ช่วงน้ าทง-ห้วยทราย

14 พ.ย.  2555 3 มิ.ย. 2556 15.00 14.84  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  -

 - บจก. ปัญญา คอนซัลแตนท์ N570003848

 - บจก. พิสุทธิ ์เทคโนโลยี N570003849
 - บจก. ทีค N570003850
 - บจก. เอ็นโซล N570003851

 - บจก. กรุงเทพเอ็นยิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ N580003308

 - บจก. เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ N580003309

 - บจก. อินฟรา พลัส คอนซัลต้ิง N580003310

185.00 174.42

17 MTA003-2014 เมียนมาร์ งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด งานกอ่สร้างถนนจากด่านเจดีย์
สามองค์/พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ) เมียนมาร์

21 พ.ค 2557  - 22.00  -

งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 
(สามแยกสีไค-บ้านน้ าสัง และบ้านปากตอน-เมืองสังข์ทอง-บ้านนาสา)

16 ก.ย. 2551 25 มิ.ย. 2552 8.00 7.82

รวมทั้งส้ิน

18.9320.0029 ก.ย. 255719 มี.ค. 2557

8.00 7.98

16.00 15.52

โตรงการภายใตก้ารให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ของ สพพ.
การเตรยีมความพรอ้มโครงการ ตั้งแตป่ี 2551-ปัจจุบัน

โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสรจ็
1 LTA001-2008 สปป.ลาว

3 LTA003-2009 สปป.ลาว การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการกอ่สร้างถนนจาก
บ้านภูดู่ (อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์)  ถึงเมืองปากลาย

13 ม.ค. 2552 23-Apr-53

16.00 15.37

4 LTA004-2009 สปป.ลาว การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ส าหรับโครงการพัฒนาเส้นทางจาก
บ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองปากทา-เมืองปากคอบ-เมืองเชียงฮ่อน-เมืองคอบ

10 พ.ย. 2552 30 ส.ค. 2553

5 LTA005-2009 สปป.ลาว การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้น ส าหรับโครงการพัฒนาถนนจาก
เมืองหงสา -บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง)

10 พ.ย. 2552 28 ก.พ. 2554

6 LTA006-2011 สปป.ลาว การส ารวจและออกแบบการปรับปรุงระบบน้ าประปา และพัฒนาเมือง 12 แห่ง 16 มี.ค. 2554 31 ส.ค. 2554 18.00 17.82

7 LTA007-2011 สปป.ลาว งานส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-
เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-เมืองปากคอบ-บ้านกอ้นต้ืน

22 มิ.ย. 2554 17 เม.ย. 2555 18.00 13.97

8 LTA008-2012 สปป.ลาว งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนจากเมืองหงสา -บ้านเชียงแมน 
(เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง)

25 ม.ค. 2555 25 ก.ย. 2555 18.00 16.33

10 VTA001-2012 เวยีดนาม งานทบทวนแผนแม่บทแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม ทบทวนรายงานผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ และออกแบบรายละเอียดงานกอ่สร้างประตูกั้นน้ าที่ Tan Thuan 
นครโฮจิมินห์

18 พ.ค.  2555 20 มิ.ย. 2555 20.00 18.60

งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-
บ้านโนนสะหวนั-สานะคาม-บ้านวงั-บ้านน้ าสัง สปป.ลาว

สปป.ลาวLTA010-201413

17.48

หมายเหตุ: *โครงการด าเนินการศึกษาถึงขั้นรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เบิกจ่าย 2.71 ล้านบาท และยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวนัที่ 15 ธ.ค. 57 

โครงการที่ คพพ. เห็นชอบให้ TA

ข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2560

12 VTA002-2012 เวยีดนาม งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) โครงการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลสตรี จังหวดั Thanh Hoa

14 พ.ย. 2555 29 ต.ค. 2556 18.00


