
 

กรมทางหลวง                    กระทรวงคมนาคม

  

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจาํเดอืน กุมภาพนัธ ์2566

 สาํนักก่อสร้างทางที� 1  



ลาํดับ จาํนวน ระยะทาง ค่างาน

ที� โครงการ (กม.) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 42 559.066 27,343,934,097.00                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 15 187.544 9,960,000,000.00                     *

งานแลว้เสรจ็ 6 65.161 1,676,278,609.21

1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที� 2)

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 6 80.480 3,786,734,732.00                     

ยงัไมล่งนามในสญัญา 0 0.000 0.00 *

งานแลว้เสรจ็ 2 24.050 1,491,692,000.00

1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื�อมต่อระบบขนส่ง

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 4 47.661 1,984,638,000.00                     

ยงัไมล่งนามในสญัญา 0 0.000 -                                            *

งานแลว้เสรจ็ 0 0.000 0.00

1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื�นที� กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 15 114.052 11,672,075,583.38                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 1 0.000 950,000,000.00 *

งานแลว้เสรจ็ 0 0.000 0.00

1.5 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื�อมโยงระหว่างประเทศ

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 6 50.601 3,508,866,100.00                     

ยงัไมล่งนามในสญัญา 2 33.898 1,550,000,000.00 *

งานแลว้เสรจ็ 3 20.201 1,256,722,109.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถงึสิ�นเดือน กุมภาพันธ ์2566

วิเคราะหแ์ละรวบรวมโดยงานสถติิ      โทร.0-2354-6806

รายการ



ลาํดับ จาํนวน ระยะทาง ค่างาน

ที� โครงการ (กม.) (บาท)

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถงึสิ�นเดือน กุมภาพันธ ์2566

วิเคราะหแ์ละรวบรวมโดยงานสถติิ      โทร.0-2354-6806

รายการ

1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 7 63.118 4,074,214,689.00                     

ยงัไมล่งนามในสญัญา 0 0.000 0.00 *

งานแลว้เสรจ็ 0 0.000 0.00

1.7 กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 8 293.841 4,929,951,245.00                     

ยงัไมล่งนามในสญัญา 3 30.000 2,700,000,000.00 *

งานแลว้เสรจ็ 0 0.000 0.00

1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลาํดับชั�นทาง หลวงเพื�อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภยั

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 0 0.000 0.00

ยงัไมล่งนามในสญัญา 3 76.303 1,120,000,000.00 *

งานแลว้เสรจ็ 0 0.000 0.00

สรุป อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง                                      88 1,208.819 57,300,414,446.38                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 24 327.745 16,280,000,000.00                   *

งานแลว้เสรจ็ 11 109.412 4,424,692,718.21                     

2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง 11 42.353 18,063,268,744.77                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 0 0.000 0.00 *

งานแลว้เสรจ็ 4 18.031 6,302,643,161.00                     

15 60.384 24,365,911,905.77                   รวม



ลาํดับ จาํนวน ระยะทาง ค่างาน

ที� โครงการ (กม.) (บาท)

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถงึสิ�นเดือน กุมภาพันธ ์2566

วิเคราะหแ์ละรวบรวมโดยงานสถติิ      โทร.0-2354-6806

รายการ

สรุปโครงการฯ ทั�งสิ�น

อยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง**                                  99 1,251.172 75,363,683,191.15                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 24 327.745 16,280,000,000.00                   *

งานแลว้เสรจ็ 15 127.443 10,727,335,879.21                   

138 1,706.360 102,371,019,070.36                 

* คา่งานของกิจกรรมที�ยงัไมล่งนามในสญัญา  เป็นวงเงินงบประมาณที�ตั�งไว้

รวมทั�งสิ�น                



ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ

ที� ที�

 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ 24 2445 5 บรุีรมัย ์- ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั

1 1001 1 เชียงใหม่ - บ.โป่ง 25 3481 6 บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่

2 1035 1 บ.วงัหมอ้พฒันา - บ.สาํเภาทอง 26 3395 6 บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1

3 106 1 บ.ม่วงโตน - บ.บอ่หิน 27 3395 6 บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2

4 106 1 บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน 28 366 6 ทางเลี�ยงเมืองลพบรุีดา้นใต ้ตอน 1

5 1091 2 พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน 29 366 6 ทางเลี�ยงเมืองลพบรุีดา้นใต ้ตอน 2

6 1091 2 พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน 30  - 7 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - 

7 11 2 อ.เด่นชยั - ลาํปาง ตอน สามแยกเด่นชยั - สามแยกปางเคาะ บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2

8 1202 2 พะเยา - บ.สนัตน้แหน 31  - 7 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - 

9 1023 2 แพร ่- อ.วงัชิ �น ตอน บ. นํ�ารนิ - อ.วงัชิ �น บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3

10 118 3 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 32  - 7 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - 

11 118 3 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4

12 118 3 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 33 333 7 อ.หนองฉาง - อทุยัธานี ตอน 1

13 1124 3 อ.เถิน - อ.วงัชิ �น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วงัชิ �น 34 333 8 อ.หนองฉาง - อทุยัธานี ตอน 2

14 101 3 กาํแพงเพชร - สโุขทยั ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ 35 3260 8 บ.มะขามลม้ - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสพุรรณบรุ)ี

15 101 4 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คยุประดู่ - บ.คลองโพธิ� 36 333 8 อ.อูท่อง - บ.สระกระโจม

16 1370 4 อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง 37 3111 8 อ.สามโคก - อ.เสนา

17 1048 4 บ.สามหลงั - อ.สวรรคโลก 38 352 8 อ.ธญับรุี - อ.วงันอ้ย ตอน  บ.คลองเจ็ด - บ.วงัจฬุา

18 11 4 แยกอนิทรบ์รุี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทบัคลอ้ - อ.สากเหล็ก 39 375 9 ต.ลาํลกูบวั - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

19 115 4 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บงึบวั - บ.คลองโนน 40 3291 9 บ.เจดียห์กั - บ.หนองหอย

20 115 5 กาํแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี�แยกสากเหล็ก 41 3497 9 บ.ชา้งแรก - อ.บางสะพานนอ้ย

21 201 5 บ.ผานกเคา้ - บ.หลกัรอ้ยหกสิบ 42 4169 9 ทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - บ.เฉวง

22 2275 5 บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา 43 4009 9 สรุาษฎรธ์านี - อ.อา่วลกึ ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บา้นนาสาร

23 2208 5 บ.โคกขมิ �น - บ.ระกา 44 4019 10 อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี

สารบัญ



ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ

ที� ที�

สารบัญ

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที� 2)

45 41 10 อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 1 101 14 อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน บ.หว้ยแก๊ต - บ.หว้ยนํ�าอุน่

46 41 10 อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 2 101 14 สโุขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก

47 41 10 อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 3 225 14 นครสวรรค ์- ชยัภมูิ ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1

48 4140 10 อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตาํ 4 225 15 นครสวรรค ์- ชยัภมูิ ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2

49 4027 11 ท่าอากาศยานภเูก็ต - ท่าเรืออา่วปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา 5 415 15 พงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 1

50 4006 11 ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ 6 415 15 พงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 2

51 404 11 ตรงั - อ.ละง ูตอน บ.นา - บ.สามแยก 7 415 15 พงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 3

52 4034 11 ปากนํ�ากระบี� - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน 8 415 16 พงังา - อ.บา้นตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 4

53 4 12 บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื�อมต่อระบบขนส่ง

54 4 12 บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 2 1 1421 16 เชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล

55 4 12 สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 1 2 3056 16 ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี ตอน 1

56 4 12 สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 2 3 3253 16 บ.ปากคลอง - บ.บางจาก 

57  - 12 แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) 4 4085 17 ปากนํ�าเทพา - บ.บนันงัดามา ตอน บ.ปลกับอ - บ.ทุ่งโหนด

(บ.นาเหนือ) ตอน 1 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื�นที� กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

58  - 13 แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) 1 31 17 พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 1

(บ.นาเหนือ) ตอน 2 2 31 17 พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 2

59 4051 13 สตลู - ท่าเรือเจ๊ะบีลงั 3 31,1 18 พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 3

60 4055 13 บ.ปาเซ - บ.ไอรปี์แซ 4 3901 18 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 2

61 42 13 บ.คลองแงะ – จดุผ่านแดนถาวรสไุหงโก-ลก  ตอน บ.โตน้นท ์- บ.ลาํชิง 5 3902 18 ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 2

62 4137 13 บ.ทุ่งตาํเสา - แยกสวนเทศ 6 304,306 18 อ.ปากเกรด็ - ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ

63 4084 14 บ.ค่าย - บ.สะปอม 7 9 19 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ดา้นตะวนัตก) ช่วงพระประแดง -บางแค

8 3901 19 ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 1



ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ

ที� ที�

สารบัญ

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื�นที� กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื�อมโยงระหว่างประเทศ

9 3901 19 ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 9 - 23 ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นซา้ยทาง ตอน 2  (บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 4

10 3902 19 ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 10  - 23 ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 1  (บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 5

11 3902 20 ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 11 425 24 ทางเลี�ยงเมืองหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก) ตอน บ.พรุ - ทางเขา้สนามบนิหาดใหญ่

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ดา้นขวาทาง ตอน 2 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพเิศษ

12 3902 20 ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 1 1021 24 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 1

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ช่วงพระประแดง - บางขนุเทียน 2 1021 24 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 2

13 340 20 แยกบางบวัทอง - คลองเจ็ก 3 1021 24 อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - อ.เทิง ตอน 3

14 3 20 บ.บางปใูหม่ - บ.บางปู 4  - 25 ทางเลี�ยงเมืองเชียงของ

15 31 20 พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ระยะ 3 5 4369 25 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที� 2 ตอน 1

16 3233 21 อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตมู 6 4369 25 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที� 2 ตอน 2

กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื�อมโยงระหว่างประเทศ 7 4056 25 นราธิวาส - อ.สไุหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม

1 101 21 น่าน - อ.ท่าวงัผา ตอน น่าน - ต.บอ่ กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก

2 1020 21 เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ตา้ 1 1088 26 ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) 

3 101 21 น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน  บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 2 1263 26 ปางอุง๋ - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) 

4 101 22 น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน  บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 3 1 26 อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1

5 201 22 อ.หนองหิน - อ.วงัสะพงุ 4 1 26 อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2

6  - 22 ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 5 317 26 อ.เขาฉกรรจ ์- สระแกว้ ตอน 1

 (บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 1 6 317 27 อ.เขาฉกรรจ ์- สระแกว้ ตอน 2

7  - 22 ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 7 347 27 เชียงรากนอ้ย - บ.เกาะเกิด

 (บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 2 8 41 27 บ.เขาบอ่ - บ.ท่าทอง (ขาขึ �น) เป็นตอนๆ

8  - 23 ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 9 4 27 พทัลงุ - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หว้ยทราย - บ.พรุพอ้

 (บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 3 10 41 27 อ.รอ่นพิบลูย ์- บ.ไมเ้สียบ (เป็นตอนๆ)



ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ ลาํดบั R.No. หนา้ โครงการ

ที� ที�

สารบัญ

กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง

11 41 28 บ.ไมเ้สียบ - พทัลงุ (เป็นตอนๆ) 12 M81 32 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)

กิจกรรมบริหารจัดการลาํดับชั�นทาง หลวงเพื�อยกระดับประสิทธิภาพและ 13 M81 32 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)

ความปลอดภัย 14 M81 32 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000  LT.)

1 1 28 แม่เชียงรายบน - ดอนไชย และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR  LINE)

2 4 28 อ.บางสะพาน - บ.นํ�ารอด 15 M81 33 บางใหญ่ -  กาญจนบรุี ช่วงที� 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)

3 4 28 บ.หว้ยยาง - อ.บางสะพาน (SPUR  LINE)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง

1 M81 29 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)

2 M81 29 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)

3 M81 29 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)

4 M81 30 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000)

(รวมทางแยกต่างระดบันครชยัศร)ี

5 M81 30 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)

6 M81 30 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)

(รวมทางแยกต่างระดบัชมุทางนครชยัศร)ี

7 M81 31 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)

(รวมทางแยกต่างระดบันครปฐมตะวนัออก)

8 M81 31 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)

9 M81 31 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)

(รวมทางแยกต่างระดบันครปฐมตะวนัตก)

10 M81 31 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)

11 M81 32 บางใหญ่ - กาญจนบรุี  ช่วงที� 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)

(รวมทางแยกต่างระดบัท่ามะกา)



หนา้ที� 1

ข้อมูลถงึสิ�นเดือน กุมภาพันธ ์2566  

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

1 1001 พิเศษ เชียงใหม่ - บ.โป่ง 1 (เชียงใหม)่ 13+700.000 - 14.500 สท.1/3/63 (1) 611,937,696.00              บ.เชียงใหม่คอนสตรคัชั�น 3 ก.ค. 63 19 พ.ย. 65 870 5.44 64.72 2563

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ เชียงใหม่ที� 2 28+200.000 2 ก.ค. 63 (2) 599,987,646.20              จก. 1 ธ.ค. 66 1,247 4.33 58.89 ติดสาธารณปูโภค, คลองชลประทาน

(นายศกัพิ�ชยั สรญาณธนาวธุ) (3) 600,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) (ปรบัเพิ�มค่างานตามสญัญา)

2 1035 พิเศษ บ.วงัหมอ้พฒันา - บ.สาํเภาทอง 1 (เชียงใหม)่ 10+000.000 - 20.000 สท.1/21/64 (1) 947,079,000.00              บ.พีซีเอ็น คอรป์ จก. 16 ก.ย. 64 30 ส.ค. 67 1,080 4.39 48.72 2564

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ ลาํปางที� 2 30+000.000 15 ก.ย. 64 (2) 949,975,629.20              (มหาชน) 3.12 35.63

(นายณฐัพล  แกว้อู)๋ (3) 950,000,000.00              

3 106 พิเศษ บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน 1 (เชียงใหม)่ 119+820.000 - 16.180 สท.1/1/65 (1) 794,279,950.00              บ.อดุมศกัดิ�เชียงใหม่ 17 ธ.ค. 64 4 พ.ค. 67 870 6.82 25.53 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) ลาํพนู 136+000.000 16 ธ.ค. 64 (2) 799,977,338.20              จก. 2.49 25.60

(นายวิชา บรรจงหมื�นไวย) (3) 800,000,000.00              

4 106 พิเศษ บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตืน 1 (เชียงใหม)่ 60+600.000 - 13.900 (1) 2566

74+500.000 (เดิม) (2) 649,486,107.70              เสนอ คค. อนมุตัิจา้ง

หรอื 154+491.000 - (3) 650,000,000.00              

168+391.000 (ใหม่)

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

สาํนักก่อสร้างทางที�  1      โทร.0-2354-6806



หนา้ที� 2

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 1091 1 พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน 2 (แพร)่ 58+800.000 13.200 สท.1/1/66 (1) 197,999,000.00              กิจการคา้รว่ม Consortium 16 ก.พ. 66 8 ส.ค. 67 540 0.00 0.00 2565

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) พะเยา 72+000.000 15 ก.พ. 66 (2) 299,999,477.48              of  ACG and RNP 0.00 0.00 เตรยีมการก่อสรา้ง

(นายอนรุกัษ ์ ทบัทิมทอง) (3) 300,000,000.00              

6 1091 พิเศษ พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน 2 (แพร)่ 116+000.000 - 18.827 สท.1/29/64 (1) 748,799,000.00              บ.แพรธ่าํรงวิทย ์จก. 21 ก.ย. 64 9 พ.ย. 66 780 6.26 54.97 2563

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ น่าน 134+827.000 20 ก.ย. 64 (2) 749,999,744.40              7.98 61.08 ติดสาธารณปูโภค

(นายธวชัชยั  หมื�นโฮง้) (3) 750,000,000.00              ปรบัรอ้ยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67

7 11 พิเศษ อ.เด่นชยั - ลาํปาง ตอน สามแยกเด่นชยั - 2 (แพร)่ 370+913.000 - 14.637 สท.1/12/63 (1) 747,300,000.00              บ.ครสิเตียนีและนีลเส็น 18 ส.ค. 63 8 มิ.ย. 65 660 0.03 61.93 2563

สามแยกปางเคาะ แพร่ 385+550.000 17 ส.ค. 63 (2) 748,465,717.85               (ไทย) จก.(มหาชน) 8 มี.ค. 66 933 9.67 97.91 ติดสาธารณปูโภค 

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 750,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(นายโอฬาร  กลั�นประดิษฐ)์ ปรบัรอ้ยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67

8 1202 พิเศษ พะเยา - บ.สนัตน้แหน 2 (แพร)่ 8+500.000 - 29.282 สท.1/3/64 (1) 1,096,700,000.00           บ.แพรว่ิศวกรรม จก. 6 ส.ค. 64 20 ก.ค. 67 1,080 3.30 26.59 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) พะเยา,เชียงรายที� 2 37+782.000 5 ส.ค. 64 (2) 1,099,999,670.01           1 ม.ค. 68 1,245 3.86 35.18 ติดสาธารณปูโภค และ

(นายเลอเกียรติ�  สนธิเกษร) (3) 1,100,000,000.00           สิ�งปลกูสรา้งติดขดัการก่อสรา้ง

9 1023 1 แพร ่- อ.วงัชิ �น ตอน บ.นํ�ารนิ - อ.วงัชิ �น 2 (แพร)่ 23+000 - 33+500, 43.500 สท.1/15/64 (1) 947,147,000.00              บ.แพรธ่าํรงวิทย์ 14 ก.ย. 64 29 มิ.ย. 67 1,020 3.78 41.38 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) แพร่ 35+700 - 40+650, 13 ก.ย. 64 (2) 949,999,124.86              จก. 3.89 30.94 ติดสาธารณปูโภค, ตน้ไมห้วงหา้ม และ

(นายมงคล ปิ�นสกลุ) 43+000 - 53+447.067, (3) 950,000,000.00              ป่าสงวนแห่งชาติ

54+600 - 55+860, ปรบัรอ้ยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68

57+425 - 59+500,

62+000 - 64+000,

65+000 - 77+267.933



หนา้ที� 3

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

10 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - 2 (แพร)่ 141+000.000 5.500 (1) 2566

บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 146+500.000 (2) 599,900,299.10              ประกาศ 31 ม.ค.66

(3) 600,000,000.00              Bidding 1 มี.ค.66

11 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - 2 (แพร)่ 146+500.000 - 7.500 (1) 2566

บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 154+000.000 (2) 799,977,603.40              ประกาศ 31 ม.ค.66

(3) 800,000,000.00              Bidding 1 มี.ค.66

12 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - 2 (แพร)่ 154+000.000 - 4.472 (1) 2566

บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 158+472.000 (2) 799,915,979.90              ประกาศ 31 ม.ค.66

(3) 800,000,000.00              Bidding 1 มี.ค.66

13 1124 1 อ.เถิน - อ.วงัชิ �น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วงัชิ �น 2 (แพร)่ 1+600.000 - 26.330 (1) 2566

9+100.000, (2) 549,999,105.20              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

11+450.000 - (3) 550,000,000.00              

27+500.000,

29+000.000 - 

30+000.000 และ

49+500.000 - 

51+280.000

14 101 พิเศษ กาํแพงเพชร - สโุขทยั 4 (ตาก) 33+000.000 - 22.235 สท.1/20/63 (1) 816,482,800.00              บ.เทิดไท แอนด ์โค จก. 1 ก.ย. 63 17 ก.พ. 66 900 3.99 72.53 2563

ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรมีาศ สโุขทยั, ตากที� 1 36+010.000 และ . 31 ส.ค. 63 (2) 849,863,414.80              18 มี.ค. 66 929 1.65 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ 36+400.000 - (3) 850,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67

(นายพรศกัดิ�  เลี�ยงอิ �ว) 55+625.000



หนา้ที� 4

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

15 101 พิเศษ กาํแพงเพชร - พิจิตร 4 (ตาก) 68+250.000 - 6.640 สท.1/7/64 (1) 214,457,436.00              หจก.เชียงใหม่ เอส.พี 21 ส.ค. 64 12 เม.ย. 66 600 10.97 77.85 2564

ตอน บ.คยุประดู่ - บ.คลองโพธิ� สโุขทยั 74+890.000 20 ส.ค. 64 (2) 299,120,722.70              คอนสตรคัชั�น 5 มิ.ย. 66 654 5.95 63.36 ปรบัรอ้ยละ 0  6 มิ.ย.66 - 20 ก.พ.67

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (3) 300,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายสกุิจ  อภิญญาลงักร)

16 1370 พิเศษ อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง 4 (ตาก) 0+000.000 - 7.300 สท.1/8/64 (1) 348,807,000.00              หจก.พิษณดุีพรอ้ม 21 ส.ค. 64 11 ก.พ. 66 540 8.83 95.28 2564

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ) สโุขทยั 3+280.000 , 20 ส.ค. 64 (2) 349,509,327.80              26 ก.พ. 66 555 6.56 100.00

(นายมงคล วงศร์าษฎร)์ 5+563.000 - (3) 350,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

9+583.000

17 1048 พิเศษ บ.สามหลงั - อ.สวรรคโลก 4 (ตาก) 71+600.000 - 17.980 สท.1/10/64 (1) 698,200,000.00              บ.ธาราวญั คอนสตรคัชั�น 4 ก.ย. 64 22 ธ.ค. 66 840 3.74 36.28 2564

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  สโุขทยั 89+580.000 3 ก.ย. 64 (2) 699,121,738.50              จก. 5.49 47.73 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายรตัน ์ปัญญาดี) (3) 700,000,000.00              และ นํ�าท่วมไม่สามารถนาํวสัดุ

ออกจากแหล่งได้

18 11 พิเศษ แยกอินทรบ์รุ ี- อ.สากเหล็ก 5 (พิษณโุลก) 142+000.000 - 30.900 สท.1/44/63 (1) 1,413,650,000.00           บ.สระหลวงก่อสรา้ง จก. 25 ก.ย. 63 9 ก.ย. 66 1,080 1.48 53.76 2563

ตอน อ.ทบัคลอ้ - อ.สากเหล็ก พิจิตร 172+900.000 24 ก.ย. 63 (2) 1,414,451,158.40           16 ต.ค. 66 1,117 5.06 75.85 ติดสาธารณปูโภค และ

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 1,430,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา) ผลกระทบจากCOVID-19

(นายชมุภ ู สขุเอมโอฐ) ปรบัรอ้ยละ 0  17 ต.ต.66 - 14 มิ.ย.68

19 115 พิเศษ กาํแพงเพชร - พิจิตร 5 (พิษณโุลก) 57+000.000 - 9.150 สท.1/7/65 (1) 393,092,687.00              บ.โรจนากรพาณิช (1981) 19 ก.ค. 65 9 มี.ค. 67 600 5.27 21.86 2563

ตอน ต.บงึบวั - บ.คลองโนน พิจิตร 66+150.000 18 ก.ค. 65 (2) 393,975,230.10              จก. 2.79 17.64

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (3) 400,000,000.00              

(นายสิทธิชยั  พ่วงศร)ี



หนา้ที� 5

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

20 115 พิเศษ กาํแพงเพชร - พิจิตร 5 (พิษณโุลก) 95+980.000 - 10.860 สท.1/9/64 (1) 649,649,000.00              บ.สระหลวงก่อสรา้ง จก. 21 ส.ค. 64 11 ก.ค. 66 690 3.10 48.31 2564

ตอน บ.เนินสมอ - สี�แยกสากเหล็ก พิจิตร 106+840.000 20 ส.ค. 64 (2) 649,935,635.50              4.51 82.59 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 650,000,000.00              ปรบัรอ้ยละ 0  12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67

(นายสนัติภาพ  วชัรโสตถิกลุ)

21 201 พิเศษ บ.ผานกเคา้ - บ.หลกัรอ้ยหกสิบ 6 (เพชรบรูณ)์ 269+000.000 - 20.555 สท.1/30/64 (1) 898,819,629.00              บ.ทองมา 21 ก.ย. 64 6 มิ.ย. 67 990 0.04 1.13 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) เลยที� 1 272+100.000(กม.ใหม่), 20 ก.ย. 64 (2) 899,997,155.60              คอนแทรคเตอร ์จก. 2.28 27.66 ติดขดัตน้ไมห้วงหา้ม

(นายเกษม เวชกลุ) 274+650.000 - (3) 900,000,000.00              

286+500.000(กม.ใหม่)

และ 289+400.000 -

295+005.000(กม.ใหม่)

22 2275 พิเศษ บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา 6 (เพชรบรูณ)์ 79+975.000 - 11.275 (1) 2566

91+250.000 (2) 547,522,736.70              เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

(3) 550,000,000.00              

23 2208 พิเศษ บ.โคกขมิ �น - บ.ระกา 10 (นครราชสีมา) 28+000.000 - 14.016 สท.1/16/63 (1) 443,654,700.00              หจก.นอ้งเล็กสถาปัตย์ 29 ส.ค. 63 18 ส.ค. 65 720 0.29 99.62 2563

(นายพรชยั อดลุยธรรม) บรุรีมัย์ 42+016.000 28 ส.ค. 63 (2) 479,995,851.30              30 ก.ย. 65 763 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็  ม.ค.66

(นายวินิจ  มลูปอ้ม) (3) 480,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  1 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67

24 2445 พิเศษ บรุรีมัย ์- ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั 10 (นครราชสีมา) 26+500.000 - 15.000 สท.1/7/63 (1) 458,472,549.21              หจก.ศรปีระโคนชยั 25 ก.ค. 63 14 มิ.ย. 65 690 0.14 100.00 2563

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) บรุรีมัย์ 41+500.000 24 ก.ค. 63 (2) 479,934,873.80              ก่อสรา้ง 27 ก.ค. 65 733 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ 4 ต.ค.65

(นายวินิจ  มลูปอ้ม) (3) 480,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) (ปรบัเพิ�มค่างานตามสญัญา)

ปรบัรอ้ยละ 0  28 ก.ค.65 - 20 พ.ค.67



หนา้ที� 6

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

25 3481 พิเศษ บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่ 10 (นครราชสีมา) 37+000.000 - 10.500 สท.1/40/63 (1) 898,324,300.00              บ.แพรว่ิศวกรรรม จก. 19 ก.ย. 63 6 ม.ค. 66 840 2.19 78.38 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) ปราจีนบรุี 47+500.000 . 18 ก.ย. 63 (2) 899,970,293.00              4 ก.พ. 66 869 0.73 75.75 อยู่ระหว่างขออนญุาตกรมชลประทาน,

(นายจารุพงษ ์ พรหมมา) (3) 900,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ติดสาธารณปูโภค, ตน้ไม ้และ

ผลกระทบจากCOVID-19

งด/ลดค่าปรบั 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66

ปรบัรอ้ยละ 0  5  ก.พ.66 - 17 ต.ค.67

(ปรบัแผนงาน)

26 3395 พิเศษ บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 10 (นครราชสีมา) 86+000.000 - 14.000 (1) 2566

100+000.000 (2) 559,991,410.00              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 560,000,000.00              

27 3395 พิเศษ บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 10 (นครราชสีมา) 100+000.000 - 14.000 (1) 2566

114+000.000 (2) 559,993,974.50              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 560,000,000.00              

28 366 พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองลพบรุดีา้นใต ้ตอน 1 11 ลพบรุี 4+450.000 - 6.550 สท.1/42/63 (1) 749,690,330.00              บ.ช.ทวีก่อสรา้ง จก. 25 ก.ย. 63 12 ม.ค. 66 840 2.88 94.11 2563

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) ลพบรุทีี� 1 11+000.000 24 ก.ย. 63 (2) 749,999,442.30              10 ก.พ. 66 869 4.89 100.00 ปรบัรอ้ยละ 0  11 ก.พ. 66 - 17 ต.ค.67

(นายบญัชา  เอื �อจรยิกลุ) (3) 750,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

29 366 พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองลพบรุดีา้นใต ้ตอน 2 11 ลพบรุี 11+000.000 - 8.310 สท.1/41/63 (1) 849,000,000.00              บ.ยนิูค เอ็นจิเนียริ�ง แอนด์ 25 ก.ย. 63 13 ธ.ค. 65 810 1.31 99.71 2563

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ ลพบรุทีี� 1 19+310.000 24 ก.ย. 63 (2) 849,999,739.00              คอนสตรคัชั�น จก. 11 ม.ค. 66 839 0.00 100.00 ปรบัรอ้ยละ 0  12 ม.ค. 66 - 17 ก.ย.67

(นายวลัลภ  นิ�วกลม) (3) 850,000,000.00              (มหาชน) (ขยายอายสุญัญา)
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

30  - 2 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 11 (ลพบรุ)ี 1+100.000 - 4.900 สท.1/19/64 (1) 539,694,093.00              บ.โรจนส์ินก่อสรา้ง จก. 16 ก.ย. 64 8 พ.ค. 66 600 1.41 21.43 2564

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - นครสวรรคท์ี� 1 6+000.000 15 ก.ย. 64 (2) 539,999,388.40              29 ก.ค. 66 682 10.95 59.04 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน,

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (3) 540,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) อทุกภยันํ�าท่วมพื �นที�ก่อสรา้งเมื�อวนัที�

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก)  3 ก.ย.65 -  28 ธ.ค.65

(นายธงชยั  สงใย) และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67

31  - 2 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 11 (ลพบรุ)ี 6+000.000 - 5.200 สท.1/20/64 (1) 739,290,523.00              บ.โรจนส์ินก่อสรา้ง จก. 16 ก.ย. 64 5 ก.ย. 66 720 3.23 22.18 2564

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - นครสวรรคท์ี� 2 (ตากฟ้า) 11+200.000 15 ก.ย. 64 (2) 739,998,716.60              26 พ.ย. 66 802 3.61 30.86 ติดสาธารณปูโภค,

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3 (3) 740,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) อทุกภยันํ�าท่วมพื �นที�ก่อสรา้งเมื�อวนัที�

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) 29 ก.ย.65 -  13 ธ.ค.65

(นายภวูเสฏฐ์  พรหมทอง) และผลกระทบจากCOVID-19

32  - 2 ทางเลี�ยงเมืองนครสวรรค ์ดา้นตะวนัออก 11 (ลพบรุ)ี 11+200.000 - 4.067 สท.1/34/64 (1) 968,233,000.00              บ.ทองมา 28 ก.ย. 64 11 ก.ย. 67 1,080 2.23 10.41 2564

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - นครสวรรคท์ี� 2 (ตากฟ้า) 15+267.000 27 ก.ย. 64 (2) 969,999,257.60              คอนแทรคเตอร ์จก. 4 ม.ค. 68 1,195 1.69 17.61 ติดสาธารณปูโภค,นํ�าท่วมพื �นที�ก่อสรา้ง

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (3) 970,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์

(นายพนูศกัดิ� สิรสิมบณูณ)์

33 333 พิเศษ อ.หนองฉาง - อทุยัธานี ตอน 1 12 (สพุรรณบรุ)ี 147+000.000 - 8.700 สท.1/4/64 (1) 457,751,100.00              บ.สหะขนส่งอทุยัธานี จก. 18 ส.ค. 64 9 เม.ย. 66 600 2.37 94.55 2564

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  อทุยัธานี 155+700.000 17 ส.ค. 64 (2) 469,983,449.00              2.33 99.19 ปรบัรอ้ยละ 0  10 เม.ย.66 - 20 ก.พ.67

(นายสมบตัิ  มจุรนิทร)์ (3) 470,000,000.00              (ปรบัเพิ�มค่างานตามสญัญา)
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

34 333 พิเศษ อ.หนองฉาง - อทุยัธานี ตอน 2 12 (สพุรรณบรุ)ี 155+700.00 - 8.600 สท.1/16/64 (1) 506,300,000.00              บ.แพรธ่าํรงวิทย ์จก. 14 ก.ย. 64 6 พ.ค. 66 600 2.30 57.96 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) อทุยัธานี 164+300.000 13 ก.ย. 64 (2) 507,824,395.00              21 พ.ค. 66 615 8.96 86.84 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกาํพล ชชูาวนา) (3) 520,000,000.00              18 ก.พ. 67 888 ปรบัรอ้ยละ 0  22 พ.ค.66 - 20 ก.พ.67

(ขยายอายสุญัญา)

35 3260 1 บ.มะขามลม้ - บรรจบทางหลวง 12 (สพุรรณบรุ)ี 31+856.000 - 7.644 สท.1/12/64 (1) 311,855,879.00              บ.สหสถาพรขนส่ง จก. 8 ก.ย. 64 1 มี.ค. 66 540 3.76 70.52 2564

หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสพุรรณบรุี) สพุรรณบรุทีี� 1 39+500.000 7 ก.ย. 64 (2) 312,805,387.10              16 มี.ค. 66 555 1.64 100.00 อยู่ระหว่างขออนญุาตกรมชลประทาน 

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  (3) 313,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และการรถไฟ

(นายชชัวาล  รุง่เรอืง) และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0  17 มี.ค.66 - 22 ธ.ค.66

36 333 พิเศษ อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม 12 (สพุรรณบรุ)ี 2+450.000 - 15.000 สท.1/17/64 (1) 637,679,000.00              บ.แสงชยัโชค จก. 14 ก.ย. 64 3 ก.ย. 66 720 3.17 75.92 2564

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  สพุรรณบรุทีี� 2 (อู่ทอง) 17+450.000 13 ก.ย. 64 (2) 639,615,014.53              8.58 72.66 ปรบัรอ้ยละ 0 4 ก.ย.66 - 19 มิ.ย.67

(นายชาญศกัดิ�  จิตเต็มรมัย)์ (3) 640,000,000.00              

37 3111 พิเศษ อ.สามโคก - อ.เสนา 13 (กรุงเทพ) 16+406.000 - 9.300 สท.1/6/63 (1) 582,762,400.00              บ.กรนีไลท ์ 23 ก.ค. 63 9 พ.ย. 65 840 3.45 85.98 2563

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) อยธุยา 25+706.000 . 22 ก.ค. 63 (2) 598,292,234.40              อินเตอรเ์นชั�นแนล จก. 28 ธ.ค. 65 889 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายชชัวาล  รุง่เรอืง) (3) 600,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0 29 ธ.ค. 65 - 17 ต.ค.67

38 352 พิเศษ อ.ธญับรุ ี- อ.วงันอ้ย ตอน 13 (กรุงเทพ) 16+700.000 - 5.500 (1) 2566

 บ.คลองเจ็ด - บ.วงัจฬุา 22+200.000 (2) 329,998,792.80              เสนอ คค อนมุตัิจา้ง

(3) 330,000,000.00              
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

39 375 พิเศษ ต.ลาํลกูบวั - บรรจบทางหลวง 15 ประจวบคีรขีนัธ์ 62+076.000 - 7.248 สท.1/13/64 (1) 240,000,789.00              บ.ป.พฒันารุง่โรจนก์่อสรา้ง 8 ก.ย. 64 29 ก.ค. 66 690 3.38 69.26 2564

หมายเลข 346 นครปฐม 69+324.000 7 ก.ย. 64 (2) 349,996,810.50              จก. 5.76 69.31 ปรบัรอ้ยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 350,000,000.00              

(นายปกรณ ์ มอนไข่)

40 3291 พิเศษ บ.เจดียห์กั - บ.หนองหอย 15 ประจวบคีรขีนัธ์ 0+000.000 - 8.955 สท.1/11/64 (1) 117,990,000.00              หจก.สระบรุวีณิชชากร 4 ก.ย. 64 27 พ.ย. 65 450 1.15 99.65 2564

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) ราชบรุี 3+920.000 และ 3 ก.ย. 64 (2) 149,997,933.00              12 ธ.ค. 65 465 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ก.พ.66

(นายกิตติ อึ �งธนภมูิ) 4+207.000 - (3) 150,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0 13 ธ.ค.65 - 23 ก.ย.66

9+242.000

41 3497 1 บ.ชา้งแรก - อ.บางสะพานนอ้ย 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 0+000.000 - 10.590 สท.1/6/64 (1) 105,600,000.00              หจก.โชคชยัรตันก์ารโยธา 20 ส.ค. 64 13 ต.ค. 65 420 7.97 99.91 2564

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ ประจวบคีรขีนัธ์ 10+590.000 19 ส.ค. 64 (2) 149,162,271.80              28 ต.ค. 65 435 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ก.พ.66

(ว่าที� ร.ท.ประสพโชค  ชื�นศิร)ิ (3) 150,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  29 ต.ค.65 - 24 ส.ค.66

42 4169 1 ทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - 16 (นครศรธีรรมราช) 14+000.000 - 15.531 สท.1/14/62 (1) 700,980,000.00              บ.บญุสหะการสรา้ง 12 ก.พ. 62 29 ส.ค. 64 930 0.56 87.74 2562

บ.เฉวง สรุาษฏรธ์านีที� 2 29+531.000 11 ก.พ. 62 (2) 703,089,413.30              จก. 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค และ

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  (3) 800,000,000.00              ผลกระทบจากCOVID-19

(นายไพโรจน ์รตันฉวี) งด/ลดค่าปรบั 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65

ปรบัรอ้ยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67

43 4009 พิเศษ สรุาษฎรธ์านี - อ.อ่าวลกึ 16 (นครศรธีรรมราช) 18+000.000 - 23.000 สท.1/14/63 (1) 1,113,164,400.00           บ.บญุสหะการสรา้ง จก. 22 ส.ค. 63 9 ธ.ค. 65 840 2.24 60.04 2563

ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บา้นนาสาร สรุาษฎรธ์านีที� 2 41+000.000 21 ส.ค. 63 (2) 1,137,615,756.20           15 ม.ค. 66 877 0.00 100.00 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน,สาธารณปูโภค,

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 1,150,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา) สิ�งปลกูสรา้งรุกลํ�าในเขตทาง

(นายธนา  สนัติศกัดิ�) และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

44 4019 พิเศษ อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี 16 (นครศรธีรรมราช) 1+000.000 - 14.000 สท.1/32/64 (1) 699,151,700.00              บ.พีระมิดคอนกรตี จก. 21 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 66 810 6.20 57.29 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) นครศรธีรรมราชที� 2 5+600.000 และ 20 ก.ย. 64 (2) 699,996,702.10              6.24 47.30

(นายกิตติธชั  ภู่หิรญั) (ทุ่งสง) 6+600.000 - (3) 700,000,000.00              

16+000.000

45 41 พิเศษ อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 16 (นครศรธีรรมราช) 127+000.000 - 5.000 (1) 2566

137+000.000 (2) 569,999,204.40              คณะกรรมการพิจารณา

(3) 570,000,000.00              

46 41 พิเศษ อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 16 (นครศรธีรรมราช) 137+000.000 - 14.200 (1) 2566

157+000.000 (2) 549,999,396.10              อทล.เห็นชอบราคา

(3) 550,000,000.00              

47 41 พิเศษ อ.ไชยา - อ.บา้นนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 16 (นครศรธีรรมราช) 157+000.000 - 22.300 (1) อทล.เห็นชอบราคา

195+000.000 (2) 739,992,075.50              

(3) 740,000,000.00              

48 4140 พิเศษ อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตาํ 16 (นครศรธีรรมราช) 4+125.000 - 17.525 (1) 2566

21+650.000 (2) 799,993,456.00              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 800,000,000.00              
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

49 4027 พิเศษ ท่าอากาศยานภเูก็ต - ท่าเรอือ่าวปอ 17 (กระบี�) 5+900.000 - 8.100 สท.1/11/62 (1) 384,161,425.00              หจก.หาดใหญ่เรอืงชยั 12 ก.พ. 62 3 ก.ย. 63 570 0.00 99.63 2562

ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา ภเูก็ต 14+000.000 11 ก.พ. 62 (2) 399,995,857.40              การโยธา 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ธ.ค.65

(นายวีระสิทธิ�  ศรสีมยั) (3) 400,000,000.00              งด/ลดค่าปรบั 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64,

(นายเสน่ห ์เกตแุกว้) 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ

17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64

ปรบัรอ้ยละ 0  23 ก.พ.64 - 26 ธ.ค.65

50 4006 พิเศษ ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน 17 (กระบี�) 57+500.000 - 6.400 สท.1/11/63 (1) 179,600,000.00              บ.นนัทวรรธไชย 2002 จก. 15 ส.ค. 63 5 ก.พ. 65 540 4.01 51.38 2563

ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ ระนอง 63+900.000 14 ส.ค. 63 (2) 299,769,308.00              17 ม.ิย. 65 672 0.00 100.00 ผลกระทบจากCOVID-19

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (3) 300,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) งด/ลดค่าปรบั 18 มิ.ย.65 - 30 ก.ค.65

(นายไพทรูย ์ บญุลิ�นเลื�อน) ปรบัรอ้ยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66

51 404 พิเศษ ตรงั - อ.ละง ูตอน บ.นา - บ.สามแยก 17 (กระบี�) , 18 (สงขลา) 21+869.000 - 21.131 สท.1/31/63 (1) 1,054,947,000.00           บ.เสรมิสงวนก่อสรา้ง 16 ก.ย. 63 3 ม.ค. 66 840 3.46 80.79 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) ตรงั,สตลู 43+000.000 . 15 ก.ย. 63 (2) 1,059,985,710.40           จก. 9 ก.พ. 66 877 3.84 81.17 ติดสาธารณปูโภค, 

(นายวิศิษฎ ์ สรุกิจ) (3) 1,060,000,000.00           31 ส.ค. 66 1,080 สิ�งปลกูสรา้งในพื �นที�ก่อสรา้ง

(ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67

(ปรบัแผนงาน)

52 4034 พิเศษ ปากนํ�ากระบี�-บ.เขาทอง 17 (กระบี�) 16+500.000 - 7.565 สท.1/18/64 (1) 249,499,079.00              บ.อรลกัษณส์ิงหบ์รุ ี 14 ก.ย. 64 6 ม.ค. 66 480 0.33 35.02 2564

 ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน กระบี� 19+500.000 และ 13 ก.ย. 64 (2) 249,998,161.51              (1994) จก. 21 ม.ค. 66 495 0.59 35.29 ติดสาธารณปูโภค, กรรมสิทธิ�ดิน

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ 21+000.000 - (3) 250,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) สิ�งปลกูสรา้งในพื �นที�ก่อสรา้ง

(นายปิยะ  สาระทรพัย)์ 25+565.000 และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0  22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66

(ปรบัแผนงาน)



หนา้ที� 12

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

53 4 พิเศษ บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 1 17 (กระบี�) 743+000.000 - 10.500 สท.1/23/64 (1) 698,960,000.00              บ.สหการวิศวกร จก. 16 ก.ย. 64 3 ม.ค. 67 840 2.28 23.41 2564

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) พงังา 753+500.000 15 ก.ย. 64 (2) 699,988,810.70              7.31 51.65 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน, สาธารณปูโภค

(นายศิรศิกัดิ�  จินดาพล) (3) 700,000,000.00              ปรบัรอ้ยละ 0  4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67

54 4 พิเศษ บ.ตาํหนงั - แยกโคกเคียน ตอน 2 17 (กระบี�) 753+500.000 - 8.500 สท.1/33/64 (1) 648,800,000.00              บ.บญุสหะการสรา้ง จก. 21 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 66 810 1.97 14.89 2564

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) พงังา 762+000.000 20 ก.ย. 64 (2) 649,988,641.55              5.49 61.60 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน, สาธารณปูโภค

(นายโชคชยั  แสนทวี) (3) 650,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0  10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67

55 4 พิเศษ สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 1 17 (กระบี�) 970+108.000 - 7.517 สท.1/8/65 (1) 599,332,699.00              บ.ซอยลซ์พัพอรต์ติ �ง จก. 3 ส.ค. 65 17 มิ.ย. 68 1,050 1.21 2.34 2564

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ กระบี� 977+625.000 2 ส.ค. 65 (2) 599,990,351.39              1.98 5.43 ติดสาธารณปูโภคและสิ�งปลกูสรา้ง

(นายไพทรูย ์ บญุลิ�นเลื�อน) (3) 600,000,000.00              ติดขดัในพื �นที�ก่อสรา้ง

56 4 พิเศษ สามแยกปลาลงั - อ.เหนือคลอง ตอน 2 17 (กระบี�) 977+625.000 - 6.919 สท.1/6/65 (1) 698,919,000.00              บ.เสรมิสงวนก่อสรา้ง จก. 9 ก.ค. 65 22 มิ.ย. 68 1,080 1.84 4.65 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) กระบี� 984+544.000 8 ก.ค. 65 (2) 699,980,363.10              3.17 7.08 ติดสาธารณปูโภคและสิ�งปลกูสรา้ง

(นายวิศิษฎ ์ สรุกิจ) (3) 700,000,000.00              ติดขดัในพื �นที�ก่อสรา้ง

57 - พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) - 17 (กระบี�) 0+000.000 - 13.000 (1) 2566

 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) 13+000.000 (2) 999,996,661.90              เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

(บ.นาเหนือ) ตอน 1 (3) 1,000,000,000.00           
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

58 - พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วงัจา) - 17 (กระบี�) 13+000.000 - 13.042 (1) 2566

 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) 26+042.000 (2) 899,570,745.50              เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

(บ.นาเหนือ) ตอน 2 (3) 900,000,000.00              

59 4051 พิเศษ สตลู - ท่าเรอืเจ๊ะบีลงั 18 (สงขลา) 3+400.000 - 8.500 สท.1/2/63 (1) 166,399,935.00              หจก.ซี.ซี.จกัรกล 6 มิ.ย. 63 29 ส.ค. 64 450 0.67 99.81 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) สตลู 11+900.000 5 มิ.ย. 63 (2) 259,775,378.10              และก่อสรา้ง 28 ก.ย. 64 480 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ 28  ต.ค.65

(นายสาํราญ สตุระ) (3) 260,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0 29 ก.ย.65 - 23 ก.ย.66

60 4055 1 บ.ปาเซ - บ.ไอรปี์แซ 18 (สงขลา) 24+700.000 - 8.248 สท.1/2/64 (1) 158,947,818.00              บ.อี.แอนด ์ซี. 6 ส.ค. 64 29 ต.ค. 65 450 3.26 69.95 2564

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ นราธิวาส 30+500.000 และ 5 ส.ค. 64 (2) 159,466,489.06              ดีเวลลอปเมน้ท ์จก. 13 พ.ย. 65 465 0.00 100.00 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน, สิ�งปลกูสรา้ง

(นายวานิช  สงัขข์าว) 33+552.000 - (3) 160,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) รุกลํ�าในเขตทาง, สาธารณปูโภค,

36+000.000 ความปลอดภยัในพื �นที�และ

ผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66

61 42 พิเศษ บ.คลองแงะ – จดุผ่านแดนถาวรสไุหงโก-ลก 18 (สงขลา) 15+000.000 - 10.720 สท.1/24/64 (1) 599,100,789.00              กิจการรว่มคา้ วีซีอารท์ี 16 ก.ย. 64 2 พ.ค. 67 960 0.62 21.27 2564

 ตอน บ.โตน้นท ์- บ.ลาํชิง สงขลาที� 2 นาหม่อม 25+720.000 15 ก.ย. 64 (2) 599,998,866.90              5.14 48.27 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน,ความปลอดภยัในพื �นที� 

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 600,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

(นายอนวชั หอ้งโสภา) ปรบัรอ้ยละ 0  3 พ.ค.67 - 14 ก.พ..68

62 4137 พิเศษ  บ.ทุ่งตาํเสา-แยกสวนเทศ 18 (สงขลา) 0+196.945 - 23.230 สท.1/25/64 (1) 799,000,000.00              กิจการรว่มคา้ วีเอช 16 ก.ย. 64 2 ก.พ. 67 870 7.02 43.96 2564

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ สตลู 23+426.945 15 ก.ย. 64 (2) 799,955,262.26              7.09 50.79 ติดสาธารณปูโภค, สิ�งปลกูสรา้งติดขดั

(นายสพุจน ์ชชู่วย) (3) 800,000,000.00              ในพื �นที�ก่อสรา้ง, กรรมสิทธิ�ที�ดิน
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

63 4084 พิเศษ บ.ค่าย – บ.สะปอม 18 (สงขลา) 10+500.000  - 4.040 สท.1/4/65 (1) 138,550,000.00              บ.เอส.โอ.เอ็น. 23 ก.พ. 65 17 ก.ค. 66 510 7.86 58.55 2565

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ นราธิวาส 14+540.000 22 ก.พ. 65 (2) 149,628,604.93              เอ็นจิเนียริ�ง จก. 8.99 72.01 ปัญหาความปลอดภยัในพื �นที� 

(นายวีระชาติ ไชยเนตร) (3) 150,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 42 โครงการ 559.066    (1) 27,343,934,097.00         

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  15 โครงการ 187.544    (3) 9,960,000,000.00           

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 6 โครงการ 65.161 (1) 1,676,278,609.21           

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที� 2)

1 101 พิเศษ อ.รอ้งกวาง - น่าน ตอน 2 (แพร)่ 300+049.000 - 16.150 สท.1/1/63 (1) 1,093,900,000.00           บ.แพรธ่าํรงวิทย์ 15 พ.ค. 63 29 เม.ย. 66 1,080 0.69 99.85 2562

บ.หว้ยแก๊ต - บ.หว้ยนํ�าอุ่น น่านที� 1, แพร่ 316+199.000 14 พ.ค. 63 (2) 1,099,443,438.00           จก. 3.28 97.91 งานแลว้เสรจ็ ก.พ.66

(นายกิตติศกัดิ� ทองมาก) (183+750.000 - (3) 1,100,000,000.00           

(นายมงคล ปิ�นสกลุ) 199+900.000 (เดิม) 

2 101 พิเศษ สโุขทยั - อ.สวรรคโลก 4 (ตาก) 105+400.000 - 24.600 สท.1/37/63 (1) 982,972,000.00              บ.ชยันนัทค์า้วตัถกุ่อสรา้ง 18 ก.ย. 63 4 มิ.ย. 66 990 2.10 83.13 2563

ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก สโุขทยั 130+000.000 17 ก.ย. 63 (2) 1,018,555,505.45           (2524) จก. 2.83 96.85

(นายกิตติศกัดิ� ทองมาก) (3) 1,050,000,000.00           

(นายมานะ  คงสี)

3 225 พิเศษ นครสวรรค ์- ชยัภมูิ 11 (ลพบรุ)ี 33+000.000 - 12.000 สท.1/19/63 (1) 872,819,000.00              บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรคัชั�น 29 ส.ค. 63 14 มิ.ย. 66 1,020 3.04 62.86 2563

ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1 นครสวรรคท์ี� 2 45+000.000 28 ส.ค. 63 (2) 998,649,353.80              จก. 12 ธ.ค. 66 1,201 2.78 96.36 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ� ทองมาก) (ตากฟ้า) (3) 1,000,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา)

(นายพีระ ทบัทิมแดง)
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

4 225 พิเศษ นครสวรรค ์- ชยัภมูิ 11 (ลพบรุ)ี 45+000.000 - 25.000 สท.1/15/63 (1) 915,358,732.00              บ.สี�แสงการโยธา 28 ส.ค. 63 15 พ.ย. 65 810 2.12 66.52 2563

ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2 นครสวรรคท์ี� 2 70+000.000 27 ส.ค. 63 (2) 1,149,968,377.50            (1979) จก. 20 ธ.ค. 65 845 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค และ

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  (ตากฟ้า) (3) 1,150,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา) ผลกระทบจากCOVID-19

(นายราชนัย ์ เหมวิเชียร) ปรบัรอ้ยละ 0 21 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67

5 415 พิเศษ พงังา - อ.บา้นตาขุน 16 (นครศรธีรรมราช) 21+381.000 - 8.159 สท.1/32/63 (1) 325,993,000.00              บ.ศิรไิพบลูย ์ พฒันาการ 17 ก.ย. 63 10 มี.ค. 65 540 0.00 21.93 2563

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 1 สรุาษฎรธ์านีที� 3 29+540.000 16 ก.ย. 63 (2) 399,992,233.10              จก. 8 เม.ย. 65 569 0.00 100.00 ปรบัรอ้ยละ 0  9 เม.ย.65 - 22 ธ.ค.66

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (เวียงสระ) (3) 400,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายอดุม  เสือคนอง)

6 415 พิเศษ พงังา - อ.บา้นตาขุน 16 (นครศรธีรรมราช) 29+540.000 - 9.860 สท.1/33/63 (1) 325,992,000.00              บ.ศิรไิพบลูย ์ พฒันาการ 17 ก.ย. 63 9 เม.ย. 65 570 0.00 15.09 2563

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 2 สรุาษฎรธ์านีที� 3 39+400.000 16 ก.ย. 63 (2) 399,990,288.90              จก. 8 พ.ค. 65 599 0.00 100.00 งด/ลดค่าปรบั 9 พ.ค.65 - 16 พ.ค.65

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (เวียงสระ) (3) 400,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  17 พ.ค.65 - 21 ม.ค.67

(นายสาํเนา  เทพทอง) 

7 415 พิเศษ พงังา - อ.บา้นตาขุน 16 (นครศรธีรรมราช) 39+400.000 - 7.900 สท.1/34/63 (1) 397,792,000.00              บ.สหสถาพรขนส่ง จก. 18 ก.ย. 63 10 พ.ค. 65 600 0.33 99.63 2563

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน 3 สรุาษฎรธ์านีที� 3 47+300.000 17 ก.ย. 63 (2) 399,983,586.80              8 ม.ิย. 65 629 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ม.ค.66

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (เวียงสระ) (3) 400,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) งด/ลดค่าปรบั 9 มิ.ย.65 - 6 พ.ย.65

(นายสาํเนา  เทพทอง) ปรบัรอ้ยละ 0  7 พ.ย.65 - 20 ก.พ.67



หนา้ที� 16

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

8 415 พิเศษ พงังา - อ.บา้นตาขุน 16 (นครศรธีรรมราช) 47+300.000 - 0.861 สท.1/39/63 (1) 363,600,000.00              บ.เอส ซี จี 1995 จก. 18 ก.ย. 63 6 ธ.ค. 65 810 0.74 55.25 2563

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากนํ�า ตอน  4 สรุาษฎรธ์านีที� 3 48+161.000 17 ก.ย. 63 (2) 395,314,261.77              12 ม.ค. 66 847 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (เวียงสระ) (3) 400,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67

(นายสาํเนา  เทพทอง)

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 6 โครงการ 80.480 (1) 3,786,734,732.00           

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  0 โครงการ 0.000 (3) 0.000

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 2 โครงการ 24.050 (1) 1,491,692,000.00           

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื�อมต่อระบบขนส่ง

1 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขุนตาล 2 (แพร)่ 0+000.000 - 19.000 สท.1/24/60 (1) 1,088,088,000.00           บ.เชียงใหม่  23 มี.ค.60  6 มี.ค.63 1,080 0.00 95.15 2560

ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล เชียงรายที� 1 19+000.000 22 ม.ีค. 60 (2) 1,399,957,106.40           สหวิศวโยธาการ จก. 23 เม.ย. 63 1,128 0.00 100.00 ติดพื �นที�โบราณสถาน  รอ EIA

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 1,400,000,000.00           5 ม.ค. 65 1,750 และผลกระทบจากCOVID-19

(นายสิทธิพร  อินทรส์วุรรณโณ) 8 ก.พ. 65 1,784 ปรบัรอ้ยละ 0 9 ก.พ.65 - 11 เม.ย.67

(ขยายอายสุญัญา)

2 3056 พิเศษ ต.บา้นหวา้ - อ.ภาชี ตอน 1 13 (กรุงเทพ) 0+000.000 - 5.523 สท.1/23/63 (1) 373,700,000.00              บ.เทิดไท แอนด ์โค จก. 10 ก.ย. 63 29 ก.ย. 65 750 1.29 76.44 2563

(นายวีระสิทธิ�  ศรสีมยั) อยธุยา 5+523.000 9 ก.ย. 63 (2) 446,072,245.10              20 ต.ค. 65 771 0.00 100.00 กรรมสิทธิ�ที�ดิน ,ไดร้บัพื �นที�

(นายสรุเชษฐ์  สขุะกลุ) (3) 500,000,000.00              28 ต.ค. 65 779 เมื�อวนัที� 13 ก.พ.66

(ขยายอายสุญัญา) งด/ลดค่าปรบั 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66

ปรบัรอ้ยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67

3 3253 1 บ.ปากคลอง - บ.บางจาก 15 (ประจวบฯ) 22+530.000 - 11.713 สท.1/2/2565 (1) 199,850,000.00              บ.มรกตชมุพรก่อสรา้ง จก. 11 ก.พ. 65 2 พ.ย. 66 630 7.95 26.01 2565

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  ชมุพร 34+243.000 10 ก.พ. 65 (2) 299,972,247.00              8.32 40.80 ติดสาธารณปูโภค,กรรมสิทธิ�ที�ดิน 

(ว่าที� ร.ท.ประสพโชค  ชื�นศิร)ิ (3) 300,000,000.00              และตน้ไม้



หนา้ที� 17

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

4 4085 พิเศษ ปากนํ�าเทพา - บ.บนันงัดามา 18 (สงขลา) 25+000.000 - 11.425 สท.1/26/64 (1) 323,000,000.00              กิจการรว่มคา้ CC-SC 16 ก.ย. 64 4 ธ.ค. 66 810 1.93 32.85 2564

ตอน บ.ปลกับอ - บ.ทุ่งโหนด สงขลาที� 2 30+700.000 และ 15 ก.ย. 64 (2) 399,953,229.28              7.51 54.83 ปัญหาความไม่สงบในพื �นที� และ

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ 32+075.000 - (3) 400,000,000.00              ผลกระทบจากCOVID-19

(นายบศุรนิทร ์ ยามา) 37+800.000 ปรบัรอ้ยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 4 โครงการ 47.661 (1) 1,984,638,000.00           

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  0 โครงการ 0.000 (3) 0.000

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื�นที� กทม . ปริมณฑล และเมืองหลัก

1 31 พิเศษ พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 1 13 (กรุงเทพ) 5+500.000 - 1 แห่ง สท.1/35/62 (1) 748,944,557.38              บ.สหการวิศวกร จก. 10 ก.ค. 62 25 ธ.ค. 64 900 0.42 62.45 2562

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) กรุงเทพ,ปทมุธานี 10+700.000 9 ก.ค. 62 (2) 679,864,110.70              10 เม.ย. 65 1,006 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค, 

(นายศภุวฒัน ์ เกตแุกว้) (3) 680,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(ปรบัเพิ�มค่างานตามสญัญา)

งด/ลดค่าปรบั 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65

และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65

ปรบัรอ้ยละ 0  15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

2 31 พิเศษ พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 2 13 (กรุงเทพ) 10+700.00 - 1 แห่ง สท.1/37/62 (1) 597,679,863.00              บ.ซีวิล คอนสตรคัชั�น 10 ก.ค. 62 25 ธ.ค. 64 900 0.45 66.94 2562

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) กรุงเทพ,ปทมุธานี 28+030.000 9 ก.ค. 62 (2) 599,955,026.90              เซอรว์ิสเซส แอนด์ 4 มิ.ย. 65 1,061 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค และ

(นายเศรษฐา  รงัสีสรุยิะชยั) (3) 600,000,000.00              โปรดกัส ์จก. 23 ก.ค. 65 1,110 ผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายสุญัญา) งด/ลดค่าปรบั 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

3 31,1 พิเศษ พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ตอน 3 13 (กรุงเทพ) 28+030.000 (ทล.31) 1 แห่ง สท.1/36/62 (1) 314,246,700.00              บ.สหการวิศวกร 10 ก.ค. 62 28 มิ.ย. 64 720 0.08 79.17 2562

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) กรุงเทพ,ปทมุธานี  -30+300.000 (ทล.1) 9 ก.ค. 62 (2) 361,984,533.90              จก. 1 ส.ค. 64 754 0.00 100.00 ปัญหางานดนัท่อลอด, 

(นายเศรษฐา  รงัสีสรุยิะชยั) (3) 420,000,000.00              24 พ.ย. 64 869 และผลกระทบจากCOVID-19

18 ก.พ. 65 955 ปรบัรอ้ยละ0 19 พ.ค.65 - 3 ก.พ.67

5 มี.ค. 65 970

7 เม.ย. 65 1,003

18 พ.ค. 65 1,044

(ขยายอายสุญัญา)

4 3901 พิเศษ ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก 13 (กรุงเทพ) 73+800.000 - 12.759 สท.1/39/62 (1) 1,265,406,463.00           บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ 23 ส.ค. 62 6 ส.ค. 65 1,080 1.74 78.80 2562

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ปทมุธานี,อยธุยา 86+559.873 (LT.) 22 ส.ค. 62 (2) 1,269,881,956.63           คอนสตรคัชั�น จก. 10 ก.ค. 66 1,418 3.33 91.54 ที�ดินเอกชนรุกลํ�าเขตก่อสรา้ง 

 ดา้นซา้ยทาง ตอน 2 (3) 1,270,000,000.00           28 ส.ค. 66 1,467 และผลกระทบจากCOVID-19

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (ขยายอายสุญัญา)

(นายโกวิท  รงัสีสรุยิะชยั)

5 3902 พิเศษ ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก 13 (กรุงเทพ) 73+800.000 - 12.759 สท.1/33/62 (1) 1,090,220,000.00           บ.ธนะสินพฒันา 27 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 65 1,080 0.22 78.43 2562

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) ปทมุธานี,อยธุยา 86+559.873 (RT.) 26 มิ.ย. 62 (2) 1,095,944,254.93           (1999) จก. 28 ก.ค. 65 1,128 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค, การรุกลํ�าเขตทาง

 ดา้นขวาทาง ตอน 2 (3) 1,270,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ ปรบัรอ้ยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67

(นายเอกดนยั สวุรรณะ)

6 304, พิเศษ อ.ปากเกรด็ - ศนูยร์าชการแจง้วฒันะ 13 (กรุงเทพ) 2+123.204 - 10.409 สท.1/40/62 (1) 1,293,366,000.00           บ.ซีวิลเอนจีเนียรงิ จก. 1 ต.ค. 62 16 ก.ค. 65 1,020 1.59 31.23 2562

306 (นายพรชยั อดลุยธรรม) กรุงเทพ,นนทบรุี 12+532.470 (ทล.306) 30 ก.ย. 62 (2) 1,297,506,002.50           (มหาชน) 2 ธ.ค. 65 1,159 19.53 100.00 ติดสาธารณปูโภค

(นายปรเมธ ถาวโรจน)์ (3) 1,700,000,000.00           20 ม.ค. 66 1208 มีพื �นที�ทบัซอ้นกบั รฟม.

(ขยายอายสุญัญา) รอรบัพื �นที�จากกรมชลประทาน

และแกไ้ขรูปแบบระบบระบายนํ�า

ปรบัรอ้ยละ 0  21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

7 9 พิเศษ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 13 (กรุงเทพ) 15+217.000 - 6.586 สท.1/48/63 (1) 513,980,000.00              บ.สหการวิศวกร จก. 1 ต.ค. 63 20 ต.ค. 65 750 2.76 37.72 2563

(ดา้นตะวนัตก) ช่วงพระประแดง - ธนบรุี 21+803.000 30 ก.ย. 63 (2) 514,285,728.90              0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

บางแค (3) 525,000,000.00              งด/ลดค่าปรบั 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ ปรบัรอ้ยละ 0  21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67

(นายไพรชั  นชุเอี�ยม)

8 3901 พิเศษ ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษ 13 (กรุงเทพ) 50+988.000 - 5.712 สท.1/47/63 (1) 677,383,500.00              บ.ซีวิล คอนสตรคัชั�น 1 ต.ค. 63 18 ม.ค. 66 840 6.45 90.01 2563

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก นนทบรุี 56+700.000 30 ก.ย. 63 (2) 699,609,667.70              เซอรว์ิสเซส แอนด์ 24 ก.พ. 66 877 10.58 100.00 ติดสาธารณปูโภค และ

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              โปรดกัส ์จก. (ขยายอายสุญัญา) ผลกระทบจากCOVID-19

ดา้นซา้ยทาง ตอน 1 ปรบัรอ้ยละ 0  25 ก.พ. 66 - 17 ต.ค.67

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์

(นายธรากร กิจกอบสิน)

9 3901 พิเศษ ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษ 13 (กรุงเทพ) 56+700.000 - 5.600 สท.1/36/63 (1) 664,595,900.00              บ.ซีวิลเอนจีเนียรงิ จก. 18 ก.ย. 63 6 ธ.ค. 65 810 2.61 92.01 2563

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก ปทมุธานี , นนทบรุี 62+300.000 17 ก.ย. 63 (2) 668,458,979.80              (มหาชน) 12 ม.ค. 66 847 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค, 

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67

ดา้นซา้ยทาง ตอน 2

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์

(นายนิคม  วฒันประภากร)

10 3902 พิเศษ ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษ 13 (กรุงเทพ) 50+988.000 - 5.712 สท.1/18/63 (1) 689,702,000.00              บ.วิจิตรภณัฑก์่อสรา้ง 29 ส.ค. 63 16 ธ.ค. 65 840 0.87 88.83 2563

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก นนทบรุี 56+700.000 28 ส.ค. 63 (2) 699,997,639.65              จก. 28 ม.ค. 66 883 0.00 100.00 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67

ดา้นขวาทาง ตอน 1

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์

(นายสวุิตร  วีรงคเสนีย)์
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

11 3902 พิเศษ ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษ 13 (กรุงเทพ) 56+700.000 - 5.600 สท.1/29/63 (1) 639,457,600.00              บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท 12 ก.ย. 63 30 พ.ย. 65 810 1.51 82.48 2563

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก ปทมุธานี , นนทบรุี 62+300.000 11 ก.ย. 63 (2) 643,187,636.05               เอนยิเนียริ�ง (1964) จก. 2 ม.ค. 66 843 2.16 83.52 ติดสาธารณปูโภค,

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) สิ�งปลกูสรา้งรุกลํ�าเขตทาง

ดา้นขวาทาง ตอน 2 และผลกระทบจากCOVID-19

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ ปรบัรอ้ยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67

(นายธงชยั  ชกูร) (ปรบัแผนงาน)

12 3902 พิเศษ ทางบรกิารดา้นนอกของทางหลวงพิเศษ 13 (กรุงเทพ) 0+000.000 - 13.600 สท.1/24/63 (1) 582,703,000.00              บ.ช.ทวีก่อสรา้ง จก. 11 ก.ย. 63 27 ก.พ. 66 900 4.56 88.66 2563

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก ธนบรุี 13+600.000 10 ก.ย. 63 (2) 583,057,541.30              5 เม.ย. 66 937 1.18 100.00 ผลกระทบจากCOVID-19

กรุงเทพมหานคร (ดา้นตะวนัตก) (3) 600,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ 

(นายธีรศกัดิ�  มาคง)

13 340 พิเศษ แยกบางบวัทอง - คลองเจ็ก 13 (กรุงเทพ) 0+000.000 - 6.800 สท.1/28/64 (1) 919,645,000.00              กิจการรว่มคา้ ซ.ีดี.ลคั 21 ก.ย. 64 4 ก.ย. 67 1,080 4.34 27.41 2564

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ นนทบรุี 6+800.000 20 ก.ย. 64 (2) 919,955,350.09              2.59 26.18

(นายณฐัศกัดิ�  อรยิพฤกษ)์ (3) 920,000,000.00              

14 3 พิเศษ บ.บางปใูหม่ - บ.บางปู 13 (กรุงเทพ) 40+510.000 - 6.940 สท.1/22/64 (1) 699,000,000.00              บ.กรนีไลท ์ 16 ก.ย. 64 1 มิ.ย. 67 990 0.32 14.61 2564

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) สมทุรปราการ 47+450.000 15 ก.ย. 64 (2) 699,990,978.90              อินเตอรเ์นชั�นแนล จก. 2.63 32.80 ติดสาธารณปูโภค

(นายไกรทอง  ขุนทิพยท์อง) (3) 700,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

ปรบัรอ้ยละ 0  2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68

15 31 พิเศษ พฒันาคนูํ�ารมิถนนวิภาวดีรงัสิต ระยะ 3 13 (กรุงเทพ) 8+700.000 - 1 แห่ง (1) 2566

25+500.000 (2) 949,958,925.65              

(3) 950,000,000.00              ประกาศ 23 ก.พ.66

Bidding 27 มี.ค.66
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

16 3233 พิเศษ อ.นครชยัศร ี- ต.ดอนตมู 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 1+220.000 - 21.575 สท.1/25/62 (1) 975,745,000.00              บ.แสงชยัโชค จก. 19 เม.ย. 62 4 ต.ค. 64 900 0.23 80.64 2562

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ นครปฐม,สมทุรสาคร 3+700.000, 18 เม.ย. 62 (2) 978,682,740.40              15 พ.ย. 64 942 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค, กรรมสิทธิ�ที�ดิน

(นายวีระศกัดิ� รตันะนพุงศ)์ 6+300.000 - (3) 980,000,000.00              18 ธ.ค. 64 975 ปรบัรอ้ยละ 0 19 ธ.ค.64 - 17 ม.ค.67

9+920.000, (ขยายอายสุญัญา)

10+400.000 -

16+850.000 และ

17+650.000 -

26+675.000

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 15 โครงการ 114.052 (1) 11,672,075,583.38         

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  1 โครงการ 0.000 (3) 950,000,000.00              

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000

กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื�อมโยงระหว่างประเทศ

1 101 พิเศษ น่าน - อ.ท่าวงัผา ตอน น่าน - ต.บ่อ 2 (แพร)่ 371+225.000 - 13.751 สท.1/35/63 (1) 535,727,000.00              บ.แพรธ่าํรงวิทย ์จก. 18 ก.ย. 63 7 ต.ค. 65 750 0.24 99.99 2563

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ น่านที� 2 381+893.000 และ 17 ก.ย. 63 (2) 536,640,481.20              13 พ.ย. 65 787 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ธ.ค.65

(นายธวชัชยั  หมื�นโฮง้) 383+917.000 - (3) 550,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0 14 พ.ย.65 - 19 ก.ค.67

387+000.000

2 1020 พิเศษ เชียงราย - อ.เชียงของ 2 (แพร)่ 64+500.000 - 16.000 สท.1/27/64 (1) 898,900,000.00              บ.เชียงใหม่ 18 ก.ย. 64 6 พ.ย. 66 780 3.93 28.94 2564

ตอน อ.เทิง - บ.ตา้ เชียงรายที� 2 80+500.000 17 ก.ย. 64 (2) 899,968,680.00              สหวิศวโยธาการ จก. 21 พ.ย. 66 795 6.15 62.13 ติดสาธารณปูโภค 

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 900,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(นายอทุยั มาลยัพิศ) ปรบัรอ้ยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67

3 101 1 น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (แพร)่ 471+955.000 - 18.245 (1) 2566

 บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 490+200.000 (2) 799,999,286.50              สงป.เห็นชอบราคา

(3) 800,000,000.00              



หนา้ที� 22

กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

4 101 1 น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (แพร)่ 490+200.000 - 15.653 (1) 2566

 บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 505+853.000 (2) 749,999,738.80              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 750,000,000.00              

5 201 พิเศษ อ.หนองหิน - อ.วงัสะพงุ 6 (เพชรบรูณ)์ 295+739 - 300+557, 19.668 สท.1/30/63 (1) 910,010,000.00              บ.ทองมาคอนแทรคเตอร ์ 12 ก.ย. 63 27 ส.ค. 66 1,080 3.93 43.41 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) เลยที� 1 302+707 - 306+407, 11 ก.ย. 63 (2) 949,959,691.05              จก. 16 ส.ค. 67 1,435 1.70 25.38

(นายเกษม  เวชกลุ) 307+407 - 318+557 (3) 950,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

6 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 7+800.000 - 2.100 สท.1/8/62 (1) 380,220,000.00              บ.ก.นราพฒัน ์จก. 31 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 63 690 0.07 64.89 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 9+900.000 30 ม.ค. 62 (2) 381,368,719.76              17 เม.ย. 64 808 2.93 71.89 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 1 (3) 390,000,000.00              30 พ.ค. 64 851 และความไม่สงบในพื �นที�

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (ขยายอายสุญัญา) งด/ลดค่าปรบั 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64

(นายวรวฒุิ  วิสมิตะนนัท)์ และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64,

ปรบัรอ้ยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66

7 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 9+900.000 - 2.150 สท.1/9/62 (1) 366,140,000.00              บ.ก.นราพฒัน ์จก. 31 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 63 690 0.61 65.60 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 12+050.000 30 ม.ค. 62 (2) 367,246,279.81              23 มี.ค. 64 783 3.42 74.31 อยู่ระหว่างเวนคืนพื �นที�เขตทาง

(บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 2 (3) 400,000,000.00              5 พ.ค. 64 826 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (ขยายอายสุญัญา) และความไม่สงบในพื �นที�

(นายวรวฒุิ  วิสมิตะนนัท)์ งด/ลดค่าปรบั 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64

และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64,

ปรบัรอ้ยละ 0  11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

8 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 12+050.000 - 2.950 สท.1/3/62 (1) 382,259,000.00              บ.ตาปีแทรคเตอร ์จก. 31 ม.ค. 62 21 ต.ค. 63 630 0.24 91.16 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 15+000.000 30 ม.ค. 62 (2) 383,549,497.55              0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ก.พ.66

(บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 3 (3) 400,000,000.00              งด/ลดค่าปรบั 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63,

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 และ

(นายสาธร  ทองพนูแกว้) 22 พ.ย.63 - 6 ธ.ค.63,

 ปรบัรอ้ยละ 0  7 ธ.ค.63 - 12 ก.พ.66

9 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 15+000.000 - 3.500 สท.1/7/62 (1) 338,736,109.00              หจก.หาดใหญ่เรอืงชยั 31 ม.ค. 62 21 ต.ค. 63 630 0.65 91.44 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 18+500.000 30 ม.ค. 62 (2) 339,830,563.27              การโยธา 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ 19 ต.ค.65

(บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 4 (3) 390,000,000.00              งด/ลดค่าปรบั 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63 ,

(นายธนา สนัติศกัดิ�) ปรบัรอ้ยละ 0   22 พ.ย.63 - 12 ก.พ.66

10 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 18+500.000 - 3.500 สท.1/17/62 (1) 384,578,000.00              บ.ตาปีแทรคเตอร ์จก. 28 ก.พ. 62 18 พ.ย. 63 630 1.09 86.96 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 22+000.000 27 ก.พ. 62 (2) 388,465,371.86              0.00 100.00 ติดกรรมสิทธิ�ระหว่างเวนคืน,

(บ.มะพรา้วตน้เดียว) - อ.ยะหริ�ง ตอน 5 (3) 390,000,000.00              ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  และความไม่สงบในพื �นที�

(นายสาธร  ทองพนูแกว้) งด/ลดค่าปรบั 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63

 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63 และ

20 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64,

ปรบัรอ้ยละ 0  4 ม.ค.64 - 12 มี.ค.66
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

11 425 พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองหาดใหญ่ (ดา้นตะวนัออก) 18 (สงขลา) 24+148.450 - 7.183 สท.1/1/64 (1) 569,018,100.00              บ.สระหลวงก่อสรา้ง จก. 22 ต.ค. 63 9 เม.ย. 66 900 0.18 7.89 2563

ตอน บ.พรุ - ทางเขา้สนามบินหาดใหญ่ สงขลาที� 1 31+331.426 21 ต.ค. 63 (2) 569,468,723.91              5.28 95.15 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน, พื �นที�สาธารณะ

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 570,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

(นายชมุพล  ทองมาก) ปรบัรอ้ยละ 0  10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 6 โครงการ 50.601 (1) 3,508,866,100.00           

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  2 โครงการ 33.898 (3) 1,550,000,000.00           

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 3 โครงการ 20.201 (1) 1,256,722,109.00           

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 1021 พิเศษ อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - 2 (แพร)่ 59+200.000 - 12.000 สท.1/27/63 (1) 637,621,800.00              บ.เชียงใหม่คอนสตรคัชั�น 12 ก.ย. 63 1 ก.ย. 65 720 0.05 99.92 2563

อ.เทิง ตอน 1 พะเยา 75+000.000 11 ก.ย. 63 (2) 645,299,255.10              จก. 8 ต.ค. 65 757 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 750,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  9 ต.ค.65 - 19 มิ.ย.67

(นายอดุม  แกว้โก)

2 1021 พิเศษ อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - 2 (แพร)่ 75+000.000 - 11.000 สท.1/45/63 (1) 728,269,200.00              บ.เชียงใหม่คอนสตรคัชั�น 1 ต.ค. 63 22 มิ.ย. 65 630 0.80 97.94 2563

อ.เทิง ตอน 2 พะเยา 86+000.000 30 ก.ย. 63 (2) 736,922,354.30              จก. 29 ก.ค. 65 667 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 750,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0  30 ก.ค.65 - 21 มี.ค.67

(นายสิงแกว้  สลีวงศ)์

3 1021 พิเศษ อ.ดอกคาํใต ้- อ.เทิง ตอน อ.เชียงคาํ - 2 (แพร)่ 86+000.000 - 14.019 สท.1/46/63 (1) 681,959,900.00              บ.เชียงใหม่คอนสตรคัชั�น 1 ต.ค. 63 20 ต.ค. 65 750 0.70 99.96 2563

อ.เทิง ตอน 3 เชียงรายที� 2 100+019.000 30 ก.ย. 63 (2) 690,451,399.20              จก. 26 พ.ย. 65 787 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 700,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ปรบัรอ้ยละ 0 27 พ.ย.65 - 19 ก.ค.67

(นายสมชาย  จวงจนัทร)์
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

4 - พิเศษ ทางเลี�ยงเมืองเชียงของ 2 (แพร)่ 0+000.000 - 9.103 สท.1/14/64 (1) 1,044,937,000.00           บ.หาญเจรญิเอนเตอรไ์พรส์ 9 ก.ย. 64 23 ส.ค. 67 1,080 0.51 4.00 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) เชียงรายที� 2 9+103.567 8 ก.ย. 64 (2) 1,099,937,424.80           เชียงราย จก. 2.10 26.64 ติดกรรมสิทธิ�ที�ดิน,สาธารณปูโภค,

(นายวิชาญ  เดชคาํฟ)ู (3) 1,100,000,000.00           พื �นที�ป่าไม ้,พื �นที�การรถไฟ

แห่งประเทศไทย

5 4369 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 18 (สงขลา) 57+100.000 - 4.100 สท.1/21/61 (1) 295,000,000.00              หจก.หาดใหญ่เรอืงชยั 15 ก.พ. 61 6 ธ.ค. 62 660 3.47 93.04 2561

ด่านสะเดาแห่งที� 2 ตอน 1 สงขลาที� 2 (นาหม่อม) 61+200.000 14 ก.พ. 61 (2) 339,992,228.60              การโยธา 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 340,000,000.00              และผลกระทบจากCOVID-19

(นายณรงค ์ ชสูงัข)์ งด/ลดค่าปรบั 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65

และ 11 ธ.ค.65 - 2 ม.ค.66

ปรบัรอ้ยละ 0 3 ม.ค.66 - 20 เม.ย.67

6 4369 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 18 (สงขลา) 61+200.000 - 1.396 สท.1/2/61 (1) 168,000,000.00              บ.พี เอส ดี 18 ม.ค. 61 9 ต.ค. 62 630 2.37 35.15 2561

ด่านสะเดาแห่งที� 2 ตอน 2 สงขลาที� 2 (นาหม่อม) 62+596.000 17 ม.ค. 61 (2) 265,605,225.20              คอนสตรคัชั�น 2011 จก. 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 295,400,000.00              งด/ลดค่าปรบั 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65

(นายณรงค ์ ชสูงัข)์ และ 11 พ.ย.65 - 3 ธ.ค.65

ปรบัรอ้ยละ 0  4 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค.67

7 4056 พิเศษ นราธิวาส - อ.สไุหงโกลก 18 (สงขลา) 36+275.000 - 11.500 สท.1/31/64 (1) 518,426,789.00              บ.ประยรูวิศว ์จก. 21 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 66 810 4.42 35.56 2564

ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม นราธิวาส 47+775.000 20 ก.ย. 64 (2) 519,997,247.56              5.77 50.10 ความปลอดภยัในพื �นที� และ

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 520,000,000.00              ผลกระทบจากCOVID-19

(นายวีรชาติ  ไชยเนตร)

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 7 โครงการ 63.118 (1) 4,074,214,689.00           

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  0 โครงการ 0.000 (3) 0.000

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

กิจกรรมเพิ�มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

1 1088 4 ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) 1 (เชียงใหม)่ 0+000.000  - 47.710 สท.1/3/65 (1) 173,999,000.00              บ.ศิลาเพชร จก. 11 ก.พ. 65 4 ส.ค. 66 540 4.78 57.26 2565

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) เชียงใหม่ที� 1 99+025.800 10 ก.พ. 65 (2) 259,990,177.10              9.30 59.52 ปรบัรอ้ยละ 0 5 ส.ค.66 - 22 ธ.ค.66

(นายสรุทิน  เครอืทนุ) (3) 260,000,000.00              

2 1263 4 ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ) 1 (เชียงใหม)่ 23+930.000 - 33.560 สท.1/5/65 (1) 131,000,000.00              หจก.เชียงใหม่ 49 23 ก.พ. 65 17 ก.พ. 66 360 4.31 99.80 2565

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  เชียงใหม่ที� 1 25+475.000, 22 ก.พ. 65 (2) 179,992,975.40              คอนสตรคัชั�น 1.86 100.00 งด/ลดค่าปรบั 18 ก.พ.66 - 4 มี.ค.66

(นายวิรชั  บญุหลงั) 33+525.000 - (3) 180,000,000.00              ปรบัรอ้ยละ 0 18 ก.พ.66 - 25 มิ.ย.66

65+085.000 และ

65+280.000 -

65+735.000

3 1 พิเศษ อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 2 (แพร)่ 890+370.000 - 40.088 สท.1/17/63 (1) 854,895,600.00              บ.หาญเจรญิเอนเตอรไ์พรส์ 29 ส.ค. 63 15 เม.ย. 66 960 0.48 99.67 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) เชียงรายที� 1 933+481.000 28 ส.ค. 63 (2) 899,989,049.70              เชียงราย จก. 2.67 96.86

(นายภฑิล  ศรทีว้ม) (3) 900,000,000.00              

4 1 พิเศษ อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 2 (แพร)่ 933+481.000 - 55.487 สท.1/22/63 (1) 849,776,400.00              บ.บญัชากิจ จก. 10 ก.ย. 63 25 ส.ค. 66 1,080 4.73 97.70 2563

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ เชียงรายที� 1 994+749.000 9 ก.ย. 63 (2) 899,964,812.80              4.09 79.01

(นายศรชยั  จนัทรน์วล) (3) 900,000,000.00              

5 317 พิเศษ อ.เขาฉกรรจ ์- สระแกว้ ตอน 1 10 (นครราชสีมา) 130+100.000 - 12.400 (1) 2566

142+500.000 (2) 899,996,034.40              เสนอ สงป.เห็นชอบราคา

(3) 900,000,000.00              
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

6 317 พิเศษ อ.เขาฉกรรจ ์- สระแกว้ ตอน 2 10 (นครราชสีมา) 142+500.000 - 5.100 (1) 2566

147+600.000 (2) 899,999,268.30              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 900,000,000.00              

7 347 พิเศษ เชียงรากนอ้ย - บ.เกาะเกิด 13 (กรุงเทพ) 11+500.000 - 12.500 (1) 2566

24+000.000 (2) 899,821,433.00              อทล.เห็นชอบราคา

(3) 900,000,000.00              

8 41 พิเศษ บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ �น) เป็นตอนๆ 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 7+800.000 - 42.500 สท.1/5/64 (1) 700,832,945.00              บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรคัชั�น 19 ส.ค. 64 8 ส.ค. 66 720 5.47 55.49 2564

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) ชมุพร 54+700.000 18 ส.ค. 64 (2) 703,028,275.80              (1979) จก. 7.51 61.63

(นายฉลองชยั  จรุุพนัธุ)์ (3) 720,000,000.00              

9 4 พิเศษ พทัลงุ - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.หว้ยทราย - 16 (นครศรธีรรมราช) 1203+585.000 - 15.059 สท.1/21/63 (1) 514,077,100.00              บ. พ.ีที.เอ. 1 ก.ย. 63 19 พ.ย. 65 810 3.13 47.87 2563

บ.พรุพอ้ พทัลงุ 1218+644.000 31 ส.ค. 63 (2) 524,848,205.00              คอนสตรคัชั�น จก. 26 ธ.ค. 65 847 0.00 100.00 ติดสาธารณปูโภค

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 525,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) และผลกระทบจากCOVID-19

(นายเสน่ห ์ เกตแุกว้) ตั�งแต่ 25 ม.ค.66 ปรบัรอ้ยละ 0  27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67

(นายชมุพล  ทองมาก) (เดิม)

10 41 พิเศษ อ.รอ่นพิบลูย ์- บ.ไมเ้สียบ (เป็นตอนๆ) 16 นครศรธีรรมราช 315+237.000 - 27.000 สท.1/26/63 (1) 816,004,400.00              บ.วิวฒันก์่อสรา้ง จก. 12 ก.ย. 63 29 เม.ย. 66 960 3.22 86.74 2563

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ นครศรธีรรมราชที� 2 349+525.000 11 ก.ย. 63 (2) 819,885,272.00              5.78 95.97 ปรบัรอ้ยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68

(นายสมศกัดิ�  พสัดสุาร)  (ทุ่งสง) (3) 820,000,000.00              
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กุมภาพันธ ์2566

ลาํ ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สาํนักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (1) ขั�นตอนดาํเนินการ

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถงึ (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

11 41 พิเศษ บ.ไมเ้สียบ - พทัลงุ (เป็นตอนๆ) 16 นครศรธีรรมราช 349+526.000 - 32.437 สท.1/38/63 (1) 889,365,800.00              บ.สหการวิศวกร จก. 18 ก.ย. 63 2 ก.ย. 66 1,080 0.16 79.27 2563

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) พทัลงุ 381+963.000 17 ก.ย. 63 (2) 898,714,980.30              1 ต.ค. 66 1,109 1.35 93.44 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติธชั  ภู่หิรญั) (3) 900,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 8 โครงการ 293.841 (1) 4,929,951,245.00           

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  3 โครงการ 30.000 (3) 2,700,000,000.00           

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000

กิจกรรมบริหารจัดการลาํดับชั�นทาง หลวงเพื�อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภยั

1 1 พิเศษ แม่เชียงรายบน - ดอนไชย 1 (เชียงใหม)่ 583+216.000 - 10.353 (1) กิจการรว่มคา้ เอสเอสเค 2566

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ 593+569.000 (2) 279,999,626.55              ประกาศผูช้นะการเสนอราคา

(นายสรุทิน  เครอืทนุ) (3) 280,000,000.00              

2 4 พิเศษ อ.บางสะพาน - บ.นํ�ารอด 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 386+063.000  - 21.400 (1) บ.พะเยาใบทอง จก. 2566

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ 407+463.000 (2) 229,972,251.00              (ใหบ้รกิาร) ประกาศผูช้นะการเสนอราคา

(ว่าที� ร.ท.ประสพโชค  ชื�นศิร)ิ (3) 230,000,000.00              

3 4 พิเศษ บ.หว้ยยาง - อ.บางสะพาน 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 337+313.000 - 44.550 (1) 2566

381+863.000 (2) 609,994,831.20              เสนอ คค.อนมุตัิจา้ง

(3) 610,000,000.00              

โครงการฯ ที�ระหว่างก่อสรา้ง 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  3 โครงการ 76.303 (3) 1,120,000,000.00           

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 0 โครงการ 0.000 (1) 0.000
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กมุภาพนัธ ์2566

ลํา ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขั�นตอนดาํเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สํานักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 2 13 (กรุงเทพ) 0+400.000 - 3.700 สท.1/11/60 (1) 1,544,850,000.00           บ.ประยรูวิศว ์จก. 21 ก.พ. 60 6 ม.ค. 63 1,050 0.52 81.06 2560

(กม.0+400.000 - กม.4+100.000) นนทบุรี 4+100.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,549,505,066.44           0.00 100.00 งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 1,544,850,000.00           ขยายเสน้ทางรองรบัการจราจร

(นายเอกภพ  โกวิทกลูไกร) และผลกระทบจากCOVID-19

(งด/ลดค่าปรบั 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)

ปรบัรอ้ยละ 0  10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68

2 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 3 13 (กรุงเทพ) 4+100.000 - 4.900 สท.1/43/63 (1) 1,479,750,746.00           บ.ธาราวญั 25 ก.ย. 63 11 เม.ย. 66 930 4.02 87.12 2562

(กม.4+100.000 - กม.9+000.000) นนทบุรี 9+000.000 24 ก.ย. 63 (2) 1,486,711,297.36           คอนสตรคัชั�น จก. 10 พ.ค. 66 959 3.20 95.11

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (3) 1,522,870,000.00           (ขยายอายสุญัญา)

(นายสรุเชษฐ์  นวลสิงห)์

3 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 4 13 (กรุงเทพ) 9+000.000 - 4.000 สท.1/9/60 (1) 1,701,860,000.00           บ.ไทยวฒัน์ 21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62 990 0.76 59.75 2560

(กม.9+000.000 - กม.13+000.000) นนทบุรี 13+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,706,983,214.98           วิศวการทาง จก. 26 ก.ย. 63 1,314 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (3) 1,701,860,000.00           6 พ.ย. 65 2,085 ปรบัรอ้ยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68

(นายโกเมษฐ  ราษีทอง) 11 ก.พ. 66 2,182

(ขยายอายสุญัญา)
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กมุภาพนัธ ์2566

ลํา ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขั�นตอนดาํเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สํานักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน

4 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 7 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 22+500.000  - 2.375 สท.1/12/60 (1) 1,609,901,430.00           บ.สระหลวงก่อสรา้ง 21 ก.พ. 60 7 ธ.ค. 62 1,020 0.02 93.89 2560

(กม.22+500.000 - กม.24+875.000) นครปฐม 24+875.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,614,746,175.26           จก. 8 ม.ค. 63 1,052 0.00 100.00 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19

(รวมทางแยกต่างระดบันครชยัศร)ี (3) 1,609,902,000.00           6 ก.ย. 63 1,294 ปรบัรอ้ยละ 0  30 พ.ย.65 - 30 ม.ค.68

(นายไพศาล สวุรรณรกัษ)์ 18 ต.ค. 65 2,066

(นายนพรตัน ์ รตันสิร)ิ 21 พ.ย. 65 2,100

29 พ.ย. 65 2,108

(ขยายอายสุญัญา)

5 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 8 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 24+875.000 - 4.125 สท.1/13/60 (1) 1,420,861,248.00           บ.สระหลวงก่อสรา้ง 21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62 990 0.01 94.55 2560

(กม.24+875.000 - กม.29+000.000) นครปฐม 29+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,425,136,758.82           จก. 19 มี.ค. 65 1,853 3.70 100.00 งานแลว้เสรจ็ 9 พ.ย.65

(นายไพศาล สวุรรณรกัษ)์ (3) 1,420,862,000.00           11 พ.ย. 65 2,090

(นายนพรตัน ์ รตันสิร)ิ (ขยายอายสุญัญา)

6 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 9 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 29+000.000 - 1.000 สท.1/18/60 (1) 1,750,000,000.00           บ.แพรธ่าํรงวิทย ์จก. 24 ก.พ. 60 10 ธ.ค. 62 1,020 1.51 72.96 2560

(กม.29+000.000 - กม.30+000.000) นครปฐม 30+000.000 23 ก.พ. 60 (2) 1,755,285,483.40           13 พ.ย. 63 1,359 2.90 76.10 ติดสาธารณปูโภครอรื �อยา้ย

(รวมทางแยกต่างระดบัชมุทางนครชยัศร)ี (3) 1,750,000,000.00           8 พ.ค. 66 2,265 ปรบัรอ้ยละ 0  30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) 29 ก.ค. 66 2,347

(นายนพรตัน ์ รตันสิร)ิ (ขยายอายสุญัญา)
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กมุภาพนัธ ์2566

ลํา ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขั�นตอนดาํเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สํานักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน

7 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 11 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 35+900.000 - 2.600 สท.1/30/60 (1) 1,684,477,000.00           บ.ชยันนัทค์า้วตัถุ 2 ก.ย. 60 16 ส.ค. 63 1,080 0.61 80.28 2560

(กม.35+900.000 - กม.38+500.000) นครปฐม 38+500.000 . 1 ก.ย. 60 (2) 1,695,275,022.29           ก่อสรา้ง (2524) จก. 28 ธ.ค. 65 1,944 4.32 92.14 ปรบัรอ้ยละ 0  30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68

(รวมทางแยกต่างระดบันครปฐมตะวนัออก) (3) 1,684,477,000.00           27 มี.ค. 66 2,033

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  29 เม.ย. 66 2,066

(นายชาํนาญ  รุจิรเมธา) (ขยายอายสุญัญา)

8 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 12 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 38+500.000 - 5.767 สท.1/14/60 (1) 2,031,481,568.77           บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท 21 ก.พ. 60 8 ต.ค. 62 960 2.40 64.63 2560

(กม.38+500.000 - กม.44+266.833) นครปฐม 44+266.833 20 ก.พ. 60 (2) 1,916,864,318.28           เอนยิเนียริ�ง (1964) 18 พ.ค. 65 1,913 2.17 63.89 ติดสาธารณปูโภค , แกไ้ขแบบ

(นายปิยชาติ ปลื �มภิรมยน์าฎ)  (3) 1,935,000,000.00           จก. 21 ส.ค. 66 2,373 ปัญหาทางเขา้ออกชมุชน

(นายพยรู  เทียนทอง) 5 ก.ย. 66 2,388 (ปรบัเพิ�มค่างานตามสญัญา)

24 ต.ค. 66 2,437 ปรบัรอ้ยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68

(ขยายอายสุญัญา)

9 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 13 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 44+266.833 - 1.733 สท.1/23/60 (1) 1,727,078,000.00           บ.นภาก่อสรา้ง จก. 21 มี.ค. 60 4 ม.ค. 63 1,020 0.17 91.07 2560

(กม.44+266.833 - กม.46+000.000) นครปฐม 46+000.000 20 มี.ค. 60 (2) 1,732,274,858.62           0.00 100.00 รอรื �อถอนสิ�งปลกูสรา้ง 

(รวมทางแยกต่างระดบันครปฐมตะวนัตก) (3) 1,850,000,000.00           และผลกระทบจากCOVID-19

(นายกิตติศกัดิ�  ทองมาก) (งด/ลดค่าปรบั 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65

(นายปรชัญา   อิศวมงคล)  25 พ.ย.65 - 12 ม.ค.66 และ

13 ม.ค.66 - 12 เม.ย.66)

10 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 16 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 55+500.000 - 5.450 สท.1/15/60 (1) 1,628,235,000.00           บ.เชียงใหม่ 21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62 990 2.78 71.81 2560

(กม.55+500.000 - กม.60+950.000) นครปฐม,ราชบุรี 60+950.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,632,326,926.41           คอนสตรคัชั�น จก. 27 ส.ค. 63 1,284 2.67 76.43 ปรบัรอ้ยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (3) 1,827,000,000.00           21 ต.ค. 65 2,069

(นายวิษณศุกัดิ� ศรเีชษฐา) 4 ธ.ค. 66 2,478

(ขยายอายสุญัญา)



หนา้ที� 32

กมุภาพนัธ ์2566

ลํา ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขั�นตอนดาํเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สํานักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน

11 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 17 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 60+950.000 - 3.750 สท.1/16/60 (1) 1,836,525,700.00           บ.เอส.เค.วาย. 21 ก.พ. 60 5 ก.พ. 63 1,080 0.25 98.31 2560

(กม.60+950.000 - กม.64+700.000) ราชบุรี 64+700.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,842,051,862.09           คอนสตรคัชั�น จก. 1 มี.ค. 64 1,470 3.54 96.14 งานแลว้เสรจ็ ธ.ค.65

(รวมทางแยกต่างระดบัท่ามะกา) (3) 1,954,000,000.00           6 ก.พ. 66 2,177

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (ขยายอายสุญัญา)

(นายณฐัศกัดิ�  อรยิพฤกษ)์

12 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 18 12 (สพุรรณบุร)ี 64+700.000 - 5.300 สท.1/31/60 (1) 1,289,728,000.00           บ.เอ็ม.ซี. 9 ก.ย. 60 23 ส.ค. 63 1,080 1.19 98.59 2560

(กม.64+700.000 - กม.70+000.000) กาญจนบุรี 70+000.000 8 ก.ย. 60 (2) 1,298,965,834.86           คอนสตรคัชั�น 28 ธ.ค. 65 1,937 0.00 100.00 งานแลว้เสรจ็ ม.ค.66

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 1,701,000,000.00           (1979) จก. 1 ก.พ. 66 1,972 ปรบัรอ้ยละ 0  2 ก.พ.66 - 3 เม.ย.68

(นายอิทธิพล  แกว้บวัด)ี (ขยายอายสุญัญา)

13 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 19 12 (สพุรรณบุร)ี 70+000.000 - 7.000 สท.1/17/60 (1) 1,314,935,000.00           บ.แสงชยัโชค จก. 21 ก.พ. 60 5 ก.พ. 63 1,080 0.48 88.13 2560

(กม.70+000.000 - กม.77+000.000) กาญจนบุรี 77+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,318,895,620.72           14 มิ.ย. 63 1,210 0.00 100.00 ปัญหานํ�าท่วม

(นายไพศาล  สวุรรณรกัษ)์ (3) 1,414,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา) ถนนสาธารณะใตส้ะพาน,  

(นายอิทธิพล  แกว้บวัด)ี นํ�ากดัเซาะตลิ�งและคอสะพาน และ

ผลกระทบจากCOVID-19

(งด/ลดค่าปรบั 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65

และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65)

ปรบัรอ้ยละ 0  13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67

14 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 24 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 1+119.007 - 3.828 สท.1/17/59 (1) 1,590,700,000.00           บ.ครสิเตียนีและ 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 2.74 78.24 2559

(กม.1+119.007 -  กม. 5+000.000  LT. นครปฐม 5+000.000  LT. 28 ก.ย. 59 (2) 1,590,722,182.90           นีลเส็น (ไทย) จก. 10 ก.ย. 62 1,077 0.00 100.00 ผลกระทบจากCOVID-19

และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000  RT.) และ 1+225.000 - (3) 1,670,000,000.00           (มหาชน) (ขยายอายสุญัญา) (งด/ลดค่าปรบั 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65

(SPUR  LINE) 5+000.000  RT. และ 12 ต.ค.65 - 18 ม.ค.66)

(นายอาํนวยพร  ศรอีิสรานสุรณ)์ (SPUR LINE) ปรบัรอ้ยละ 0 19 ม.ค.66 - 15 ม.ค.68

(นายวรวฒัน ์  ยงสมบูรณ)์
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ลํา ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขั�นตอนดาํเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ชื�อโครงการ สํานักงานทางหลวงที� เริ�มจาก ระยะทาง สัญญาที� (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เริ�มลงมือ วันสิ�นสุด ทาํการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที� หมาย ทาง (ชื�อผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที� (ราคากลาง) ทาํงานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชั�น (ชื�อนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี� ปัจจุบัน

15 M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 25 15 (ประจวบคีรขีนัธ)์ 5+000.000 - 4.856 สท.1/20/59 (1) 1,755,528,213.00           บ.ชยันนัทค์า้วตัถุ 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 0.00 95.67 2559

(กม.5+000.000 - กม.9+856.000) นครปฐม 9+856.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,755,668,754.94           ก่อสรา้ง (2524) จก. 10 ก.ย. 62 1,077 0.04 100.00 งานแลว้เสรจ็ ธ.ค.65

(SPUR  LINE) (3) 1,845,000,000.00           28 ก.ค. 63 1,399 ปรบัรอ้ยละ 0 3 ธ.ค.65 - 18 ม.ค.68

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)  14 ต.ค. 65 2,207

(นายวรวฒัน ์  ยงสมบูรณ)์ 2 ธ.ค. 65 2,256

(ขยายอายสุญัญา)

โครงการฯ ที�อยู่ระหว่างก่อสรา้ง 11 โครงการ 42.353 (1) 18,063,268,744.77         

โครงการฯ ที�ยงัไม่ลงนามในสญัญา  0 โครงการ 0.000 (3) 0.00

โครงการฯ แลว้เสรจ็ 4 โครงการ 18.031 (1) 6,302,643,161.00           

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 5  โครงการแลว้เสรจ็ 14 ก.ย.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 6  โครงการแลว้เสรจ็ 9 ก.พ.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 10  โครงการแลว้เสรจ็ 16 ส.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 14  โครงการแลว้เสรจ็ 20 มี.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 15  โครงการแลว้เสรจ็ 11 ก.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 20  โครงการแลว้เสรจ็ 14 ก.ค.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 21  โครงการแลว้เสรจ็ 26 ธ.ค.62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ี ช่วงที� 22  โครงการแลว้เสรจ็ 5 มิ.ย.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุร ีช่วงที� 23 โครงการแลว้เสรจ็ 10 พ.ค. 62
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