สรุ ปรายงานผลงานโครงการก่ อสร้ าง, บูรณะและปรับปรุ งทางหลวง
ประจาเดือน มกราคม 2565
สานักก่ อสร้ างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุ ปรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำโครงกำรก่ อสร้ ำง บูรณะและปรับปรุ งทำงหลวง
ข้ อมูลถึงสิน้ เดือน มกรำคม 2565
วิเครำะห์ และรวบรวมโดยงำนสถิติ โทร.0-2354-6806
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
ระยะทำง
ที่
โครงกำร
(กม.)
1 โครงกำรก่ อสร้ ำงโครงข่ ำยทำงหลวงแผ่ นดิน
1.1 กิจกรรมก่ อสร้ ำงทำงหลวงแผ่ นดิน
1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
51
724.411
1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
5
40.826
1.1.3 งานแล้ วเสร็จ
0
0.000
1.2 กิจกรรมเร่ งรัดขยำยทำงสำยประธำนให้ เป็ น 4 ช่ องทำงจรำจร (ระยะที่ 2)
1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
9
122.280
1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
1.3.3 งานแล้ วเสร็จ
1
14.977
1.3 กิจกรรมก่ อสร้ ำงทำงหลวงเชื่อมต่ อระบบขนส่ ง
1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
4
43.698
1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
1
11.713
1.4.3 งานแล้ วเสร็จ
0
0.000
1.4 กิจกรรมแก้ ไขปั ญหำกำรจรำจรในพืน้ ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
16
125.552
1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
1.5.3 งานแล้ วเสร็จ
1
11.500
2 โครงกำรก่ อสร้ ำงทำงหลวงเชื่อมโยงระหว่ ำงประเทศ
2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
9
70.802
2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
2.3 งานแล้ วเสร็จ
0
0.000

ค่ ำงำน
(บำท)

31,194,306,384.72
2,150,000,000.00 *
0.00
6,125,806,732.00
0.00 *
628,760,000.00
2,313,576,600.00
300,000,000.00 *
0.00
12,844,157,283.38
0.00 *
1,174,452,350.00
4,765,588,209.00
0.00 *
0.00

สรุ ปรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำโครงกำรก่ อสร้ ำง บูรณะและปรับปรุ งทำงหลวง
ข้ อมูลถึงสิน้ เดือน มกรำคม 2565
วิเครำะห์ และรวบรวมโดยงำนสถิติ โทร.0-2354-6806
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
ระยะทำง
ที่
โครงกำร
(กม.)
3 โครงกำรพัฒนำทำงหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
10
108.293
3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
3.3 งานแล้ วเสร็จ
0
0.000
4 โครงกำรบูรณะโครงข่ ำยทำงหลวงเชื่อมโยงระหว่ ำงภำค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้ บริกำรของทำงหลวงสำยหลัก
4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
7
240.458
4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
2
81.270
4.2.3 งานแล้ วเสร็จ
1
34.300
5 โครงกำรพัฒนำทำงหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
2
18.836
5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
5.3 งานแล้ วเสร็จ
3
19.678
สรุ ป อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
108
1,454.330
ยังไม่ลงนามในสัญญา
8
133.809
งานแล้ วเสร็จ
6
80.455
6 โครงกำรก่ อสร้ ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ ำงเมือง สำยบำงใหญ่ - กำญจนบุรี
9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้ าง
20
88.984
9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา
0
0.000
9.3 งานแล้ วเสร็จ
0
0.000
รวม
20
88.984

ค่ ำงำน
(บำท)
6,874,771,333.00
0.00 *
0.00

5,324,500,545.00
440000000.00 *
738556100.00
1,338,344,444.00
0.00 *
1,822,798,000.00
70,781,051,531.10
2,890,000,000.00 *
4,364,566,450.00
32,017,280,905.77
0.00 *
0.00
32,017,280,905.77

สรุ ปรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำโครงกำรก่ อสร้ ำง บูรณะและปรับปรุ งทำงหลวง
ข้ อมูลถึงสิน้ เดือน มกรำคม 2565
วิเครำะห์ และรวบรวมโดยงำนสถิติ โทร.0-2354-6806
รำยกำร
จำนวน
ระยะทำง
โครงกำร
(กม.)

ลำดับ
ที่

สรุ ปโครงกำรฯ ทัง้ สิน้
อยู่ระหว่างก่อสร้ าง**
ยังไม่ลงนามในสัญญา
งานแล้ วเสร็จ
รวมทัง้ สิน้
*

ค่างานของกิจกรรมที่ยงั ไม่ลงนามในสัญญา เป็ นวงเงินงบประมาณที่ตงไว้
ั้

128
8
6
142

1,543.314
133.809
80.455
1,757.578

ค่ ำงำน
(บำท)
102,798,332,436.87
2,890,000,000.00 *
4,364,566,450.00
110,052,898,886.87

สารบัญ
ลำดับ R.No. หน้ ำ

โครงกำร

ที่

ลำดับ R.No.

หน้ ำ

โครงกำร

ที่

1
2
3

โครงการก่ อสร้ างโครงข่ ายทางหลวงแผ่ นดิน
กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงแผ่ นดิน
1099 1 อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็ นตอนๆ)
1001 1 เชียงใหม่ - บ.โป่ ง
1035 1 บ.วังหม้ อพัฒนา - บ.สาเภาทอง

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

106
1091
1091
11
1202
1023
101
102
11
101
1370
1048
115
115
201
2208
2445
226
3481
11
3222
366

1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5

บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน
พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน
อ.เด่นชัย - ลาปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ
พะเยา - บ.สันต้ นแหน
แพร่ - อ.วังชิ ้น ตอน บ. น ้าริน - อ.วังชิ ้น
กาแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ
บ.ห้ วยช้ าง - อ.ศรีสชั นาลัย
แยกอินทร์ บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้ อ - อ.สากเหล็ก
กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์
อ.สวรรคโลก - บ.ปลำยรำง
บ.สำมหลัง - อ.สวรรคโลก
กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสำกเหล็ก
บ.ผำนกเค้ ำ - บ.หลักร้ อยหกสิบ
บ.โคกขมิน้ - บ.ระกำ
บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย
อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักรำช - อ.ห้ วยแถลง
บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
แยกอินทร์ บรุ ี - อ.สำกเหล็ก ตอน แยกอินทร์ บรุ ี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2
อ.แก่งคอย - อ.บ้ ำนนำ ตอน ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม
ทำงเลี่ยงเมืองลพบุรีด้ำนใต้ ตอน 1

26
27

366
-

28

-

กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงแผ่ นดิน
5 ทำงเลี่ยงเมืองลพบุรีด้ำนใต้ ตอน 2
5 ทำงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้ ำนตะวันออก ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 117 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 225 ส่วน 2
5 ทำงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้ ำนตะวันออก ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 117 -

29

-

5

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

333
333
3260
333
3111
375
3291
3497
4169
4009
4019
4
4027
4006
404
419
4
4034
4

5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8

บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 225 ส่วน 3
ทำงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้ ำนตะวันออก ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 117 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 225 ส่วน 4
อ.หนองฉำง - อุทยั ธำนี ตอน 1
อ.หนองฉำง - อุทยั ธำนี ตอน 2
บ.มะขำมล้ ม - บรรจบทำงหลวง หมำยเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
อ.อู่ทอง - บ.สระกระโจม
อ.สำมโคก - อ.เสนำ
ต.ลำลูกบัว - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 346
บ.เจดีย์หกั - บ.หนองหอย
บ.ช้ ำงแรก - อ.บำงสะพำนน้ อย
ทำงรอบเกำะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เฉวง
สุรำษฎร์ ธำนี - อ.อ่ำวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้ ำนนำสำร
อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
อ.ตะกั่วป่ ำ - อ.ท้ ำยเหมือง ตอน บ.บำงสัก - บ.เขำหลัก
ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต - ท่ำเรืออ่ำวปอ ตอน บ.ป่ ำคลอก - บ.พำรำ
ต.รำชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หำดยำย - บ.วังตะกอ
ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นำ - บ.สำมแยก
บ.นำขำ - บ.ควนปริง
อ.ตะกั่วป่ ำ - บ.บำงสัก
ปำกน ้ำกระบี่ - บ.เขำทอง ตอน บ.เขำกลม - บ.ท่ำหินดำน
บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1

สารบัญ
ลำดับ R.No. หน้ ำ

โครงกำร

ที่
49
50
51
52
53
54
55
56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

ลำดับ R.No.

หน้ ำ

โครงกำร

ที่
4
4
4
4051
4055
42
4137
4084

กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงแผ่ นดิน
8 บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
8 สำมแยกปลำลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
8 สำมแยกปลำลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
9 สตูล - ท่ำเรื อเจ๊ ะบีลงั
9 บ.ปำเซ - บ.ไอร์ ปีแซ
9 บ.คลองแงะ – จุดผ่ำนแดนถำวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้ นนท์ - บ.ลำชิง
9 บ.ทุ่งตำเสำ - แยกสวนเทศ
9 บ.ค่ำย - บ.สะปอม

101
101
225
225
33
415
415
415
415
4

กิจกรรมเร่ งรัดขยายทางสายประธานให้ เป็ น 4 ช่ องทางจราจร (ระยะที่ 2)
9 อ.ร้ องกวำง - น่ำน ตอน บ.ห้ วยแก๊ ต - บ.ห้ วยน ้ำอุ่น
10 สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บำงยม - อ.สวรรคโลก
10 นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
10 นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
10 อ.บำงปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภำชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภำชี - บ.หินกอง ตอน 1
10 พังงำ - อ.บ้ ำนตำขุน ตอน บ.บำงครำม - บ.ปำกน ้ำ ตอน 1
10 พังงำ - อ.บ้ ำนตำขุน ตอน บ.บำงครำม - บ.ปำกน ้ำ ตอน 2
11 พังงำ - อ.บ้ ำนตำขุน ตอน บ.บำงครำม - บ.ปำกน ้ำ ตอน 3
11 พังงำ - อ.บ้ ำนตำขุน ตอน บ.บำงครำม - บ.ปำกน ้ำ ตอน 4
11 ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรำยแดง - บ.บำงนอน

1421
3056
3056
3253
4085

กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงเชื่อมต่ อระบบขนส่ ง
11 เชียงรำย - อ.ขุนตำล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
11 ต.บ้ ำนหว้ ำ - อ.ภำชี ตอน 1
11 ต.บ้ ำนหว้ ำ - อ.ภำชี ตอน 2
12 บ.ปำกคลอง - บ.บำงจำก
12 ปำกน ้ำเทพำ - บ.บันนังดำมำ ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด

1
31
2
31
3 31 , 1
4
3901
5
3901
6
3902
7
3902
8 304,306
9
9
10 3901
11

3901

12

3902

13

3902

14

3902

15
16
17

340
3
3233

กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาการจราจรในพืน้ ที่ กทม. ปริ มณฑล และเมืองหลัก
12 พัฒนำคูน ้ำริ มถนนวิภำวดีรังสิต ตอน 1
12 พัฒนำคูน ้ำริ มถนนวิภำวดีรังสิต ตอน 2
12 พัฒนำคูน ้ำริ มถนนวิภำวดีรังสิต ตอน 3
12 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนซ้ ำยทำง ตอน 1
13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนซ้ ำยทำง ตอน 2
13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนขวำทำง ตอน 1
13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนขวำทำง ตอน 2
13 อ.ปำกเกร็ ด - ศูนย์รำชกำรแจ้ งวัฒนะ
13 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร(ด้ ำนตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บำงแค
14 ทำงบริกำรด้ ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนซ้ ำยทำง ตอน 1
14 ทำงบริกำรด้ ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนซ้ ำยทำง ตอน 2
14 ทำงบริกำรด้ ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนขวำทำง ตอน 1
14 ทำงบริกำรด้ ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ด้ ำนขวำทำง ตอน 2
14 ทำงบริกำรด้ ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร (ด้ ำนตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บำงขุนเทียน
15 แยกบำงบัวทอง - คลองเจ็ก
15 บ.บำงปูใหม่ - บ.บำงปู
15 อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม

สารบัญ
ลำดับ R.No. หน้ ำ

โครงกำร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลำดับ R.No.

หน้ ำ

โครงกำร

ที่
โครงการก่ อสร้ างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่ างประเทศ
101 15 น่ำน - อ.ท่ำวังผำ ตอน น่ำน - ต.บ่อ
1020 15 เชียงรำย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้ ำ
201 16 อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
16 ทำงเลี่ยงเมืองปั ตตำนี ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 418
(บ.มะพร้ ำวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 1
16 ทำงเลี่ยงเมืองปั ตตำนี ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 418
(บ.มะพร้ ำวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 2
16 ทำงเลี่ยงเมืองปั ตตำนี ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 418
(บ.มะพร้ ำวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 3
16 ทำงเลี่ยงเมืองปั ตตำนี ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 418
(บ.มะพร้ ำวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 4
17 ทำงเลี่ยงเมืองปั ตตำนี ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 418
(บ.มะพร้ ำวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 5
425 17 ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ ำนตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทำงเข้ ำสนำมบินหำดใหญ่
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1021 17 อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
1021 17 อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
1021 17 อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
18 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงของ
348 18 อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
3646 18 อ.อรัญประเทศ - ชำยแดนไทย/กัมพูชำ(บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทำง
หลวงหมำยเลข 33 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3586 ตอน 1
3646 18 อ.อรัญประเทศ - ชำยแดนไทย/กัมพูชำ(บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทำง
หลวงหมำยเลข 33 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3586 ตอน 2
4
18 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - ด่ำนสะเดำแห่งที่ 2 ตอน 1
4
18 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - ด่ำนสะเดำแห่งที่ 2 ตอน 2
4056 19 นรำธิวำส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตำ - บ.กือบงกำแม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการบูรณะโครงข่ ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่ างภาค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการทางหลวงสายหลัก
1088
19 ออบหลวง - แม่ซำ (เป็ นตอนๆ)
1263
19 ปำงอุ๋ง - แม่นำจร (เป็ นตอนๆ)
1
19 อ.แม่ลำว - อ.แม่สำย (เป็ นตอนๆ) ตอน 1
1
19 อ.แม่ลำว - อ.แม่สำย (เป็ นตอนๆ) ตอน 2
1
19 ต.แม่กำ - พะเยำ (เป็ นตอนๆ)
41
20 บ.ท่ำทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขำขึ ้น)
41
20 บ.เขำบ่อ - บ.ท่ำทอง (ขำขึ ้น) เป็ นตอนๆ
4
20 พัทลุง - อ.หำดใหญ่ ตอน บ.ห้ วยทรำย - บ.พรุพ้อ
41
20 อ.ร่อนพิบลู ย์ - บ.ไม้ เสียบ (เป็ นตอนๆ)
41
20 บ.ไม้ เสียบ - พัทลุง (เป็ นตอนๆ)

1
2
3
4
5

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
319
20 ปรำจีนบุรี - อ.พนมสำรคำม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสำรคำม ตอน 1
319
21 ปรำจีนบุรี - อ.พนมสำรคำม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสำรคำม ตอน 2
3
21 อ.บำงปู - อ.บำงปะกง ตอน 1
3
21 อ.บำงปู - อ.บำงปะกง ตอน 2
3
21 อ.บำงปู - อ.บำงปะกง ตอน 3

1
2
3
4
5
6

โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง
M81 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
M81 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
M81 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
M81 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)
M81 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)
M81 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000)
(รวมทำงแยกต่ำงระดับนครชัยศรี)

สารบัญ
ลำดับ R.No. หน้ ำ

โครงกำร

ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลำดับ R.No.
ที่

โครงการก่ อสร้ างทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง
M81 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
M81 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)
(รวมทำงแยกต่ำงระดับชุมทำงนครชัยศรี)
M81 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
M81 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
(รวมทำงแยกต่ำงระดับนครปฐมตะวันออก)
M81 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
M81 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)
(รวมทำงแยกต่ำงระดับนครปฐมตะวันตก)
M81 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
M81 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
M81 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)
(รวมทำงแยกต่ำงระดับท่ำมะกำ)
M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
M81 26 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)
(SPUR LINE)

หน้ ำ

โครงกำร

หน้าที่ 1
รายงานความก้ าวหน้ าโครงการก่ อสร้ าง และบูรณะปรับปรุ งทางหลวง
ข้ อมูลถึงสิน้ เดือน มกราคม 2565
สานักก่ อสร้ างทางที่ 1

โทร.0-2354-6806
มกราคม 2565

ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

(3) งบประมาณ (บาท)

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค
นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

โครงการก่ อสร้ างโครงข่ ายทางหลวงแผ่ นดิน
กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงแผ่ นดิน
1

1099

4

อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน

1 (เชียงใหม่)

0+300.000 -

บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตนื่ (เป็ นตอนๆ)

เชียงใหม่ที่ 1

121+000.000

53.000

สท.1/20/62 (1)

118,398,000.00 บ.เชียงใหม่ทวีผล

18 มี.ค. 62

(2)

179,800,016.40 คอนสตรัคชัน่ จก.

(3)

180,000,000.00

สท.1/3/63

(1)

592,037,700.00 บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่

2 ก.ค. 63

(2)

599,987,646.20 จก.

(3)

600,000,000.00

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

19 มี.ค. 62

12 มี.ค. 63

360

3.97

69.32 2562

29 มี.ค. 63

377

0.00

100.00 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

19 พ.ย. 65

870

1.85

22.30 2563

1 ธ.ค. 66

1,247

1.50

15.08 ติดสาธารณูปโภค คลองชลประทาน

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

(นายโอฬาร กลัน่ ประดิษฐ์ )
2

1001 พิเศษ เชียงใหม่ - บ.โป่ ง
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายศักพิช์ ยั สรญาณธนาวุธ)

3

1035 พิเศษ บ.วังหม้ อพัฒนา - บ.สาเภาทอง
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

1 (เชียงใหม่)

13+700.000 -

เชียงใหม่ที่ 2

28+200.000

1 (เชียงใหม่)
ลาปางที่ 2

10+000.000 -

14.500

20.000

30+000.000

สท.1/21/64 (1)

947,079,000.00 บ.พีซีเอ็น คอร์ ป จก.

15 ก.ย. 64

(2)

949,975,629.20 (มหาชน)

(3)

950,000,000.00

สท.1/1/65

(1)

794,279,950.00 บ.อุดมศักดิเ์ ชียงใหม่

16 ธ.ค. 64

(2)

799,977,338.20 จก.

(3)

800,000,000.00

(นายณัฐพล แก้ วอู๋)
4

106

พิเศษ บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

1 (เชียงใหม่)
ลาพูน

119+820.000 -

16.180

136+000.000

(นายวิชา บรรจงหมืน่ ไวย)
5

1091

พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน

58+800.000

13.200

1091 พิเศษ พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายธวัชชัย หมืน่ โฮ้ ง )

2 (แพร่)

116+000.000 -

น่าน

134+827.000

18.827

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

16 ก.ย. 64

17 ธ.ค. 64

30 ส.ค. 67

4 พ.ค. 67

และผลกระทบจากCOVID-19

1,080

870

2.17

6.47 2564

0.95

3.26 ติดสาธารณูปโภค

0.03

0.04 2564

0.15

0.29

(1)

72+000.000

6

3 ก.ค. 63

2565

(2)

299,999,477.48

(3)

300,000,000.00

สท.1/29/64 (1)

748,799,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.

20 ก.ย. 64

(2)

749,999,744.40

(3)

750,000,000.00

คณะกรรมการพิจารณา

21 ก.ย. 64

9 พ.ย. 66

780

0.03

0.26 2563

1.67

3.76 ติดป่ าสงวนแห่งชาติ

หน้าที่ 2
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
7

11

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ อ.เด่นชัย - ลาปาง ตอน สามแยกเด่นชัย สามแยกปางเคาะ
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

370+913.000 -

แพร่

385+550.000

14.637

สท.1/12/63 (1)

747,300,000.00 บ.คริสเตียนีและนีลเส็น

17 ส.ค. 63

(2)

748,465,717.85 (ไทย) จก.(มหาชน)

(3)

750,000,000.00

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

18 ส.ค. 63

8 มิ.ย. 65

660

4.01

28.88 2563

7.05

71.48 ติดสาธารณูปโภค และพื ้นทีร่ าชพัสดุ

0.02

0.84 2564

1.39

4.20 ติดสาธารณูปโภค, ต้ นไม้ และ

(3) งบประมาณ (บาท)
2 (แพร่)

% ผลงาน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

(นายโอฬาร กลัน่ ประดิษฐ์ )
8

1202 พิเศษ พะเยา - บ.สันต้ นแหน
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

2 (แพร่)
พะเยา,เชียงรายที่ 2

8+500.000 -

29.282

37+782.000

สท.1/3/64

(1)

1,096,700,000.00 หจก.แพร่วศิ วกรรม

5 ส.ค. 64

(2)

1,099,999,670.01

(3)

1,100,000,000.00

(นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)
9

1023

1

แพร่ - อ.วังชิ ้น ตอน บ.น ้าริน - อ.วังชิ ้น
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

2 (แพร่)
แพร่

(นายมงคล ปิ่ นสกุล)

23+000 - 33+500,

43.500

35+700 - 40+650,

สท.1/15/64 (1)

947,147,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์

13 ก.ย. 64

(2)

949,999,124.86 จก.

(3)

950,000,000.00

43+000 - 53+447.067,

6 ส.ค. 64

20 ก.ค. 67

1,080

สิง่ ปลูกสร้ างติดขัดการก่อสร้ าง
14 ก.ย. 64

29 มิ.ย. 67

1,020

0.15

0.70 2564

1.49

2.59 ติดสาธารณูปโภค, ต้ นไม้ และ
ติดป่ าสงวนแห่งชาติ

54+600 - 55+860,
57+425 - 59+500,
62+000 - 64+000,
65+000 - 77+267.933
10

101

พิเศษ กาแพงเพชร - สุโขทัย
ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ

4 (ตาก)
สุโขทัย, ตากที่ 1

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายพรศักดิ์ เลีย่ งอิ ้ว)
11

102

พิเศษ บ.ห้ วยช้ าง - อ.ศรี สชั นาลัย
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

33+000.000 36+010.000 และ

22.235
.

สท.1/20/63 (1)

816,482,800.00 บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.

31 ส.ค. 63

(2)

849,863,414.80

(3)

850,000,000.00

(1)
(2)

150,099,998.00 หจก.รัตนชาติก่อสร้ าง
269,941,343.00

(3)

270,000,000.00

36+400.000 55+625.000
4 (ตาก)
สุโขทัย

29+545.000 36+600.000

7.055

สท.1/5/63
20 ก.ค. 63

(นายนิคม วัฒนประภากร)
12

11

พิเศษ แยกอินทร์ บรุ ี - อ.สากเหล็ก
ตอน อ.ทับคล้ อ - อ.สากเหล็ก
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายชุมภู สุขเอมโอฐ)

4 (พิษณุโลก)

142+000.000 -

พิจิตร

172+900.000

30.900

สท.1/44/63 (1)

1,413,650,000.00 บ.สระหลวงก่อสร้ าง จก.

24 ก.ย. 63

(2)

1,414,451,158.40

(3)

1,430,000,000.00

1 ก.ย. 63

17 ก.พ. 66

900

3.87

23.51 2563

4.01

33.50 ผลกระทบจากน ้าท่วมคันทาง
และผลกระทบจากCOVID-19

21 ก.ค. 63

10 ก.พ. 65

570

14.49
2.47

80.51 2563
99.57 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

25 ก.ย. 63

9 ก.ย. 66

1,080

2.15

33.57 2563

1.61

22.27

หน้าที่ 3
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

เวลา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

6.640

สท.1/7/64

(1)

214,457,436.00 หจก.เชียงใหม่ เอส.พี

20 ส.ค. 64

(2)

299,120,722.70 คอนสตรัคชัน่

(3)

300,000,000.00

สท.1/8/64

(1)

348,807,000.00 หจก.พิษณุดีพร้ อม

20 ส.ค. 64

(2)

349,509,327.80

(3)

350,000,000.00

เลข
13

101

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ กาแพงเพชร - พิจิตร
ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์

ผู้รับจ้ าง

68+250.000 74+890.000

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

21 ส.ค. 64

12 เม.ย. 66

600

3.21

4.74 2564

3.13

12.00 ติดต้ นไม้ และ สาธารณูปโภค

4.82

10.33 2564

3.23

13.71 ติดสาธารณูปโภค

0.57

1.30 2564

2.40

6.87

(3) งบประมาณ (บาท)
4 (ตาก)
สุโขทัย

% ผลงาน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

(นายสุกิจ อภิญญาลังกร)
14 1370 พิเศษ อ.สวรรคโลก - บ.ปลายราง
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

4 (ตาก)
สุโขทัย

(นายมงคล วงศ์ราษฎร์ )

15 1048 พิเศษ บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

0+000.000 -

7.300

3+280.000 ,
5+563.000 9+583.000

4 (ตาก)
สุโขทัย

71+600.000 -

17.980

89+580.000

สท.1/10/64 (1)

698,200,000.00 บ.ธาราวัญ คอนสตรัคชัน่

3 ก.ย. 64

(2)

699,121,738.50 จก.

(3)

700,000,000.00

(นายรัตน์ ปั ญญาดี)
16

115

พิเศษ กาแพงเพชร - พิจิตร
ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน

57+000.000 -

9.150

(1)

66+150.000

.

(2)

393,975,230.10

(3)

400,000,000.00

สท.1/9/64

(1)

649,649,000.00 บ.สระหลวงก่อสร้ าง จก.

20 ส.ค. 64

(2)

649,935,635.50

(3)

650,000,000.00

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

21 ส.ค. 64

4 ก.ย. 64

11 ก.พ. 66

22 ธ.ค. 66

540

840

2563
อยูร่ ะหว่าง คค.พิจารณาอนุมตั ิจ้าง

(นายสิทธิชยั พ่วงศรี )

17

115

พิเศษ กาแพงเพชร - พิจิตร
ตอน บ.เนินสมอ - สีแ่ ยกสากเหล็ก

5 (พิษณุโลก)
พิจิตร

95+980.000 -

10.860

106+840.000

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

21 ส.ค. 64

11 ก.ค. 66

690

3.25

6.56 2564

3.30

10.42 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

0.03

0.62 2564

1.20

2.56 ติดต้ นไม้ หวงห้ าม

(นายสันติภาพ วัชรโสตถิกลุ )
18

201

พิเศษ บ.ผานกเค้ า - บ.หลักร้ อยหกสิบ
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายอัมพล สุทธิเสมอ)

6 (เพชรบูรณ์)
เลยที่ 1

269+000.000 272+100.000(กม.ใหม่),
274+650.000 286+500.000(กม.ใหม่)
และ 289+400.000 295+005.000(กม.ใหม่)

20.555

สท.1/30/64 (1)

898,819,629.00 บ.ทองมา

20 ก.ย. 64

(2)

899,997,155.60 คอนแทรคเตอร์ จก.

(3)

900,000,000.00

21 ก.ย. 64

6 มิ.ย. 67

990

หน้าที่ 4
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
19 2208 พิเศษ บ.โคกขมิ ้น - บ.ระกา
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายวินิจ มูลป้อม)

10 (นครราชสีมา)
บุรีรัมย์

28+000.000 42+016.000

14.016

20 2445 พิเศษ บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย

15.000

21

226

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/16/63 (1)
443,654,700.00 หจก.น้ องเล็กสถาปั ตย์
28 ส.ค. 63 (2)
479,995,851.30
(3)
480,000,000.00
สท.1/7/63

(1)

450,002,222.00 หจก.ศรีประโคนชัย

24 ก.ค. 63

(2)
(3)

479,934,873.80 ก่อสร้ าง
480,000,000.00

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

29 ส.ค. 63

18 ส.ค. 65

720

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
0.51 40.00 2563
7.43 69.77 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

25 ก.ค. 63

14 มิ.ย. 65

690

3.13

58.85 2563

7.08

57.70 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

10 (นครราชสีมา)

26+500.000 -

(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายวินิจ มูลป้อม)

บุรีรัมย์

41+500.000

พิเศษ อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช อ.ห้ วยแถลง
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายธัชชัย ภูริธร)

10 (นครราชสีมา)
นครราชสีมาที่ 3

35+600.000 39+800.000 ,
41+050.000 49+000.000,
49+900.000 53+510.000 และ
57+100.000 63+000.000

21.660

สท.1/13/63 (1)
17 ส.ค. 63 (2)
(3)

764,122,000.00 บ.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้ าง
799,994,581.40 จก.
800,000,000.00

18 ส.ค. 63

4 พ.ค. 66

990

4.98
4.45

88.38 2563
42.41

10 (นครราชสีมา)
ปราจีนบุรี

37+000.000 -

10.500

สท.1/40/63 (1)

898,324,300.00 หจก.แพร่วศิ วกรรรม

19 ก.ย. 63

6 ม.ค. 66

840

3.14

43.00 2563

47+500.000

.

18 ก.ย. 63

(2)

899,970,293.00

5.83

60.62 อยูร่ ะหว่างขออนุญาติกรมเจ้ าท่า

(3)

900,000,000.00

22 3481 พิเศษ บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายจารุพงษ์ พรหมมา)

กรมชลประทาน,ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19

23

11

พิเศษ แยกอินทร์ บรุ ี - อ.สากเหล็ก ตอน
แยกอินทร์ บรุ ี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

11(ลพบุรี)

14+600.000 -

นครสวรรค์ที่ 2

28+000.000

13.400

สท.1/29/62 (1)

1,205,277,789.72 กิจการร่วมค้ า

30 พ.ค. 62

(2)

1,299,926,414.80 เอสแอนด์เอส

(3)

1,300,000,000.00

(นายสุทศั น์ โทนนาดี )

24 3222 พิเศษ อ.แก่งคอย - อ.บ้ านนา ตอน
ต.ชาผักแพว - ต.ชะอม
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายสุพฒ
ั น์ สินเติม)

31 พ.ค. 62

13 ก.พ. 65

990

1.63

27 มี.ค. 65

1,032

2.19

8 มี.ค. 65

1,013

ผลกระทบจากCOVID-19

(ปรับลดเวลาทาการ)

11 (ลพบุรี)
สระบุรี

12+890.000 24+500.000

11.610

สท.1/4/63
16 ก.ค. 63

(1)
(2)
(3)

573,474,000.00 บ.ซอยล์ซพั พอร์ ตติ ้ง
599,912,576.20 จก.
600,000,000.00

17 ก.ค. 63

8 มี.ค. 65

90.38 2562
97.56 ติดสาธารณูปโภค และ
(ปรับลดค่างานตามสัญญา)

600

4.75
4.75

55.08 2563
98.83 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 5
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
25

366

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

366

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

ผู้รับจ้ าง

4+450.000 -

ลพบุรีที่ 1

11+000.000

6.550

สท.1/42/63 (1)

749,690,330.00 บ.ช.ทวีก่อสร้ าง จก.

24 ก.ย. 63

(2)

749,999,442.30

(3)

750,000,000.00

11 ลพบุรี

11+000.000 -

ลพบุรีที่ 1

18+952.000

7.952

สท.1/41/63 (1)

849,000,000.00 บ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์

24 ก.ย. 63

(2)

849,999,739.00 คอนสตรัคชัน่ จก.

(3)

850,000,000.00 (มหาชน)

(นายวัลลภ นิ ้วกลม)

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

25 ก.ย. 63

12 ม.ค. 66

840

4.81

40.82 2563

6.71

42.26 ติดพื ้นทีร่ ถไฟ, พื ้นทีก่ รมชลประทาน

(3) งบประมาณ (บาท)
11 ลพบุรี

(นายบัญชา เอื ้อจริยกุล )
26

เวลา

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

และผลกระทบจากCOVID-19
25 ก.ย. 63

13 ธ.ค. 65

810

0.74

46.42 2563

3.88

69.56 ติดสาธารณูปโภค, มีพื ้นทีท่ บั ซ้ อน
กับพื ้นทีก่ ่อสร้ างรถไฟรางคู่
และผลกระทบจากCOVID-19

27

-

2

ทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ ด้ านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

11 (ลพบุรี)
นครสวรรค์ที่ 1

1+100.000 -

4.900

6+000.000

สท.1/19/64 (1)

539,694,093.00 บ.โรจน์สินก่อสร้ าง จก.

15 ก.ย. 64

(2)

539,999,388.40

(3)

540,000,000.00

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2

16 ก.ย. 64

8 พ.ค. 66

600

0.10

0.69 2564

5.68

10.01 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน ,อุทกภัยน ้าท่วม
พื ้นทีก่ ่อสร้ าง

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายธงชัย สงใย)
28

-

2

ทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ ด้ านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

11 (ลพบุรี)
6+000.000 นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 11+200.000

5.200

สท.1/20/64 (1)

739,290,523.00 บ.โรจน์สินก่อสร้ าง จก.

15 ก.ย. 64

(2)

739,998,716.60

(3)

740,000,000.00

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3

16 ก.ย. 64

5 ก.ย. 66

720

0.89

1.36 2564

3.98

4.76 อุทกภัยน ้าท่วมพื ้นทีก่ ่อสร้ าง

0.05

0.19 2564

0.82

2.22 ติดสาธารณูปโภค และ

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)

29

-

2

ทางเลีย่ งเมืองนครสวรรค์ ด้ านตะวันออก
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -

11 (ลพบุรี)
11+200.000 นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 15+267.000

4.067

สท.1/34/64 (1)

968,233,000.00 บ.ทองมา

27 ก.ย. 64

(2)

969,999,257.60 คอนแทรคเตอร์ จก.

(3)

970,000,000.00

สท.1/4/64

(1)

450,000,000.00 บ.สหะขนส่งอุทยั ธานี จก.

17 ส.ค. 64

(2)

469,983,449.00

(3)

470,000,000.00

บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4

28 ก.ย. 64

11 ก.ย. 67

1,080

อุทกภัยน ้าท่วมพื ้นทีก่ ่อสร้ าง

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์ )
30

333

พิเศษ อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี ตอน 1
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายสมบัติ มุจรินทร์ )

12 (สุพรรณบุรี)
อุทยั ธานี

147+000.000 155+700.000

8.700

18 ส.ค. 64

9 เม.ย. 66

600

2.91

10.50 2564

4.07

13.50 ติดสาธารณูปโภค

หน้าที่ 6
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
31

333

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ อ.หนองฉาง - อุทยั ธานี ตอน 2
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

1

บ.มะขามล้ ม - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี )

ผู้รับจ้ าง

155+700.00 -

8.600

164+300.000

สท.1/16/64 (1)

506,300,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.

13 ก.ย. 64

(2)

507,824,395.00

(3)

520,000,000.00

12 (สุพรรณบุรี)
สุพรรณบุรีที่ 1

31+856.000 -

7.644

39+500.000

สท.1/12/64 (1)

311,855,879.00 บ.สหสถาพรขนส่ง จก.

7 ก.ย. 64

(2)

312,805,387.10

(3)

313,000,000.00

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

14 ก.ย. 64

6 พ.ค. 66

600

2.98

8.17 2564

4.03

10.24 ติดสาธารณูปโภค

(3) งบประมาณ (บาท)
12 (สุพรรณ)
อุทยั ธานี

(นายกาพล ชูชาวนา)
32 3260

เวลา

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

และผลกระทบจากCOVID-19
8 ก.ย. 64

1 มี.ค. 66

540

5.75

10.75 2564

3.62

10.79 อยูร่ ะหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน
และการรถไฟ

(นายชัชวาล รุ่ งเรือง)
33

333

พิเศษ อ.อูท่ อง - บ.สระกระโจม
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

12 (สุพรรณบุรี)
2+450.000 สุพรรณบุรีที่ 2 (อูท่ อง) 17+450.000

15.000

สท.1/17/64 (1)

637,679,000.00 บ.แสงชัยโชค จก.

13 ก.ย. 64

(2)

639,615,014.53

(3)

640,000,000.00

(นายบุญยฤกษ์ เกรี ยงวิทยากุล )
34 3111 พิเศษ อ.สามโคก - อ.เสนา
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

13 (กรุงเทพ)
อยุธยา

16+406.000 -

9.300

สท.1/6/63

(1)

582,762,400.00 บ.กรีนไลท์

25+706.000

.

22 ก.ค. 63

(2)

598,292,234.40 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.

(3)

600,000,000.00

(นายชัชวาล รุ่ งเรือง)

35

375

พิเศษ ต.ลาลูกบัว - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 346

15 ประจวบคีรีขนั ธ์
นครปฐม

62+076.000 -

7.248

69+324.000

สท.1/13/64 (1)

240,000,789.00 บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้ าง

7 ก.ย. 64

(2)

349,996,810.50 จก.

(3)

350,000,000.00

(นายพรชัย อดุลยธรรม)

14 ก.ย. 64

23 ก.ค. 63

8 ก.ย. 64

3 ก.ย. 66

9 พ.ย. 65

29 ก.ค. 66

720

840

690

2.73

8.44 2564

3.05

7.46 ติดสาธารณูปโภค

4.20

41.67 2563

6.95

49.27

2.68

6.51 2564

3.37

10.18

6.26

12.59 2564

5.34

15.73 ติดสาธารณูปโภค

(นายปกรณ์ มอนไข่ )
36 3291 พิเศษ บ.เจดีย์หกั - บ.หนองหอย
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

15 ประจวบคีรีขนั ธ์
ราชบุรี

(นายชูชีพ เพ็งพยม)

0+000.000-

8.955

3+920.000 และ

สท.1/11/64 (1)

117,990,000.00 หจก.สระบุรีวณิชชากร

3 ก.ย. 64

(2)

149,997,933.00

(3)

150,000,000.00

สท.1/6/64

(1)

105,600,000.00 หจก.โชคชัยรัตน์การโยธา

19 ส.ค. 64

(2)

149,162,271.80

(3)

150,000,000.00

4+207.000

4 ก.ย. 64

27 พ.ย. 65

450

9+242.000
37 3497

1

บ.ช้ างแรก - อ.บางสะพานน้ อย
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ )
ประจวบคีรีขนั ธ์

0+000.000 10+590.000

10.590

20 ส.ค. 64

13 ต.ค. 65

420

1.15

5.22 2564

3.59

17.10 ติดสาธารณูปโภค, แนวรัว้ โรงเรียน
และผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 7
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข

ชัน้

38 4169

1

(ชื่อนายช่ างโครงการ)
ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน บ.เฉวง

เวลา
ผู้รับจ้ าง

14+000.000 -

สุราษฏร์ ธานีที่ 2

29+531.000

15.531

สท.1/14/62 (1)

700,980,000.00 บ.บุญสหะการสร้ าง

11 ก.พ. 62

(2)

703,089,413.30 จก.

(3)

800,000,000.00

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

12 ก.พ. 62

29 ส.ค. 64

930

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
0.78 78.05 2562

(3) งบประมาณ (บาท)
16 (นครศรีธรรมราช)

% ผลงาน

4.88

88.80 ติดสาธารณูปโภคและสิง่ ปลูกสร้ าง
รุกล ้าในเขตทาง

(นายสมเกียรติ โมควงศ์ )

39 4009 พิเศษ สุราษฎร์ ธานี - อ.อ่าวลึก
ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้ านนาสาร

งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65

16 (นครศรีธรรมราช)
สุราษฎร์ ธานีที่ 2

18+000.000 -

23.000

41+000.000

สท.1/14/63 (1)

1,113,164,400.00 บ.บุญสหะการสร้ าง จก.

21 ส.ค. 63

(2)

1,137,615,756.20

(3)

1,150,000,000.00

(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

22 ส.ค. 63

9 ธ.ค. 65

840

2.26

28.94 2563

5.20

46.69 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน ,สาธารณูปโภค
และสิง่ ปลูกสร้ างรุกล ้าในเขตทาง

(นายปรเมธ ถาวโรจน์ )
40 4019 พิเศษ อ.ทุง่ ใหญ่ - บ.หนองดี
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายกิตติธชั ภูห่ ิรัญ )

16 (นครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราชที่ 2

1+000.000 -

(ทุง่ สง)

6+600.000 -

14.000

5+600.000 และ

สท.1/32/64 (1)

699,151,700.00 บ.พีระมิดคอนกรีต จก.

20 ก.ย. 64

(2)

699,996,702.10

(3)

700,000,000.00

21 ก.ย. 64

9 ธ.ค. 66

810

1.61

4.38 2564

2.15

3.86

16+000.000
41

4

พิเศษ อ.ตะกัว่ ป่ า - อ.ท้ ายเหมือง
ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก

17 (กระบี่)

776+700.000 -

พังงา, ภูเก็ต

797+062.000

20.362

สท.1/12/62 (1)

744,422,200.00 บ.เสริมสงวนก่อสร้ าง

11 ก.พ. 62

(2)

746,670,922.30 จก.

(3)

750,000,000.00

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายเสน่ห์ เกตุแก้ ว)
42 4027 พิเศษ ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรื ออ่าวปอ
ตอน บ.ป่ าคลอก - บ.พารา

12 ก.พ. 62

31 พ.ค. 64

840

5.17

24 ก.พ. 65

1,109

2.35

90.35 2562
99.48 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

3 เม.ย. 65

1,147

0.00

99.23 2562

0.00

100.00 ติดกรรมสิทธิ์ , สาธารณูปโภค

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
17 (กระบี่)

5+900.000 -

ภูเก็ต

14+000.000

8.100

สท.1/11/62 (1)

384,161,425.00 หจก.หาดใหญ่เรืองชัย

11 ก.พ. 62

(2)

399,995,857.40 การโยธา

(3)

400,000,000.00

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

12 ก.พ. 62

3 ก.ย. 63

570

และผลกระทบจากCOVID-19

(นายเสน่ห์ เกตุแก้ ว)

งด/ลดค่าปรับ 4 ก.ย.63 - 10 ม.ค.64
และ 11 ม.ค.64 - 16 ก.พ.64 และ
17 ก.พ.64 - 22 ก.พ.64

43 4006 พิเศษ ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน
ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายฉลองชัย จุรุพนั ธุ์)

17 (กระบี่)

57+500.000 -

ระนอง

63+900.000

6.400

สท.1/11/63 (1)

179,600,000.00 บ.นันทวรรธไชย 2002 จก.

14 ส.ค. 63

(2)

299,769,308.00

(3)

300,000,000.00

15 ส.ค. 63

5 ก.พ. 65

540

1.02

13.15 2563

1.39

99.68 สิง่ ปลูกสร้ างติดขัดการก่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 8
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
44

404

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

21.131
.

สท.1/31/63 (1)

1,054,947,000.00 บ.เสริมสงวนก่อสร้ าง

15 ก.ย. 63

(2)

1,059,985,710.40 จก.

(3)

1,060,000,000.00

(นายวิศิษฎ์ สุรกิจ)

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

16 ก.ย. 63

3 ม.ค. 66

840

4.80

27.48 2563

5.58

42.23 ติดสาธารณูปโภค,

(3) งบประมาณ (บาท)
17 (กระบี)่ , 18 (สงขลา) 21+869.000 ตรัง,สตูล
43+000.000

% ผลงาน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

สิง่ ปลูกสร้ างในพื ้นทีก่ ่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

45

419

พิเศษ บ.นาขา - บ.ควนปริ ง
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายจิรวุฒิ สุจริ ตธุรการ)

17 (กระบี่)
ตรัง

1+691.000 8+572.000

6.881

46

4

พิเศษ อ.ตะกัว่ ป่ า - บ.บางสัก
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

17 (กระบี่)

769+300.000 -

7.400

พังงา

776+700.000

สท.1/28/63 (1)
11 ก.ย. 63 (2)
(3)

391,898,500.00 หจก. ฉัตรชัยการโยธา
399,840,127.50
400,000,000.00

12 ก.ย. 63

4 พ.ค. 65

600

สท.1/8/63

(1)

290,416,000.00 หจก.น้ องเล็กสถาปั ตย์

25 ก.ค. 63

14 ก.พ. 65

24 ก.ค. 63

(2)

349,961,083.80

19 มี.ค. 65

(3)

350,000,000.00

(นายเสน่ห์ เกตุแก้ ว)
47 4034 พิเศษ ปากน ้ากระบี่-บ.เขาทอง
ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน

48

49

4

4

17 (กระบี่)
กระบี่

16+500.000 -

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

21+000.000 -

(นายปิ ยะ สาระทรัพย์ )

25+565.000

พิเศษ บ.ตาหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1

17 (กระบี่)

743+000.000 -

(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายศิริศกั ดิ์ จินดาพล)

พังงา

753+500.000

พิเศษ บ.ตาหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2

17 (กระบี่)
พังงา

(นายพรชัย อดุลยธรรม)

7.565

19+500.000 และ

753+500.000 -

4

พิเศษ สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

10.500

8.500

762+000.000

7.517

(นายไพฑูรย์ บุญลิน่ เลือ่ น)
51

4

พิเศษ สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายวิศิษฎ์ สุรกิจ)

249,499,079.00 บ.อรลักษณ์สิงห์บรุ ี

13 ก.ย. 64

(2)

249,998,161.51 (1994) จก.

(3)

250,000,000.00

61.79 2563
81.15 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

570

7.54

88.01 2563

603

10.90

91.37 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
14 ก.ย. 64

6 ม.ค. 66

(ปรับแผนงาน)
480

0.23

1.11 2564

3.96

10.63 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ดิน
สิง่ ปลูกสร้ างในพื ้นทีก่ ่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

(นายโชคชัย แสนทวี)
50

สท.1/18/64 (1)

6.76
11.38

6.919

สท.1/23/64 (1)

698,960,000.00 บ.สหการวิศวกร จก.

15 ก.ย. 64

(2)

699,988,810.70

(3)

700,000,000.00

สท.1/33/64 (1)

648,800,000.00 บ.บุญสหะการสร้ าง จก.

20 ก.ย. 64

(2)

649,988,641.55

(3)

650,000,000.00

(1)

16 ก.ย. 64

21 ก.ย. 64

3 ม.ค. 67

9 ธ.ค. 66

840

810

0.56

0.65 2564

1.40

4.31 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ินและสาธารณูปโภค

0.32

0.66 2564

2.52

3.13 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ินและสาธารณูปโภค

2564

(2)

599,990,351.39

(3)

600,000,000.00

(1)

รอ EIA

2564

(2)

699,980,363.10

(3)

700,000,000.00

รอ EIA

หน้าที่ 9
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

เวลา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

8.500

สท.1/2/63

(1)

166,399,935.00 หจก.ซี.ซี.จักรกล

5 มิ.ย. 63

(2)

259,775,378.10 และก่อสร้ าง

(3)

260,000,000.00

สท.1/2/64

(1)

5 ส.ค. 64

(2)

158,947,818.00 บ.อี.แอนด์ ซี.
159,466,489.06 ดีเวลลอปเม้ นท์ จก.

(3)

160,000,000.00

เลข

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

52 4051 พิเศษ สตูล - ท่าเรือเจ๊ ะบีลงั
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

3+400.000 -

สตูล

11+900.000

1

บ.ปาเซ - บ.ไอร์ ปีแซ
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

18 (สงขลา)
นราธิวาส

(นายวานิช สังข์ขาว)

24+700.000 -

8.248

30+500.000 และ
33+552.000 -

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

6 มิ.ย. 63

29 ส.ค. 64

450

7.89

58.83 2563

28 ก.ย. 64

480

0.00

100.00 ติดสาธารณูปโภค

(3) งบประมาณ (บาท)
18 (สงขลา)

(นายสาราญ สุตระ)
53 4055

ผู้รับจ้ าง

% ผลงาน

นี ้

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
6 ส.ค. 64

29 ต.ค. 65

และผลกระทบจากCOVID-19
450

1.01

4.03 2564

4.24

20.64 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน สาธารณูปโภค,
ความไม่สงบในพื ้นทีแ่ ละ

36+000.000
54

42

พิเศษ บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก
ตอน บ.โต้ นนท์ - บ.ลาชิง

18 (สงขลา)
สงขลาที่ 2 นาหม่อม

15+000.000 -

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

ผลกระทบจากCOVID-19
10.720

25+720.000

สท.1/24/64 (1)

599,100,789.00 กิจการร่วมค้ า วีซีอาร์ ที

15 ก.ย. 64

(2)

599,998,866.90

(3)

600,000,000.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

16 ก.ย. 64

2 พ.ค. 67

960

0.23

0.86 2564

0.92

2.12 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน และ
ผลกระทบจากCOVID-19

(นายอนวัช ห้ องโสภา)
55 4137 พิเศษ บ.ทุง่ ตาเสา-แยกสวนเทศ
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

18 (สงขลา)
สตูล

0+196.945 -

23.230

23+426.945

สท.1/25/64 (1)

799,000,000.00 กิจการร่วมค้ า วีเอช

15 ก.ย. 64

(2)

799,955,262.26

(3)

800,000,000.00

(นายสุพจน์ ชูชว่ ย)

16 ก.ย. 64

2 ก.พ. 67

870

2.83

4.57 2564

1.98

3.68 ติดสาธารณูปโภค, สิง่ ปลูกสร้ างติดขัด
ในพื ้นทีก่ ่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

56 4084

บ.ค่าย – บ.สะปอม

10+500.000

4.040

(1)

14+540.000

2565

(2)

149,628,604.93

(3)

150,000,000.00

724.411

(1)

31,194,306,384.72
2,150,000,000.00

โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง

51

โครงการ

โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา

5

โครงการ

40.826

(3)

โครงการฯ แล้ วเสร็จ

0

โครงการ

0.000

(1)

เสนอ สงป.พิจารณาราคา

0.00

กิจกรรมเร่ งรัดขยายทางสายประธานให้ เป็ น 4 ช่ องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1

101 พิเศษ อ.ร้ องกวาง - น่าน ตอน
บ.ห้ วยแก๊ ต - บ.ห้ วยน ้าอุน่
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายมงคล ปิ่ นสกุล)

2 (แพร่)

300+049.000 -

น่านที่ 1, แพร่

316+199.000
(183+750.000 199+900.000 (เดิม)

16.150

สท.1/1/63

(1)

1,093,900,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์

14 พ.ค. 63

(2)

1,099,443,438.00 จก.

(3)

1,100,000,000.00

15 พ.ค. 63 29 เม.ย. 66

1,080

5.37

62.97 2562

5.37

37.75 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน , สาธารณูปโภค

หน้าที่ 10
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
2

101

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ สุโขทัย - อ.สวรรคโลก
ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก

เวลา
ผู้รับจ้ าง

105+400.000 -

สุโขทัย

130+000.000

24.600

สท.1/37/63 (1)
17 ก.ย. 63

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

982,972,000.00 บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุก่อสร้ าง

(2)

1,018,555,505.45 (2524) จก.

(3)

1,050,000,000.00

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

18 ก.ย. 63

4 มิ.ย. 66

990

1.01

40.83 2563

1.70

25.35 ติดพื ้นทีร่ ถไฟ

1.07

32.26 2563

2.99

31.28 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

3.54

42.49 2563

6.65

53.44 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน และ

(3) งบประมาณ (บาท)
4 (ตาก)

% ผลงาน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

(นายมานะ คงสี)
3

225

พิเศษ นครสวรรค์ - ชัยภูมิ
ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายพีระ ทับทิมแดง)

4

225

พิเศษ นครสวรรค์ - ชัยภูมิ
ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายราชันย์ เหมวิเชียร)

5

33

พิเศษ อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -

11 (ลพบุรี)

33+000.000 -

นครสวรรค์ที่ 2
(ตากฟ้า)

45+000.000

12.000

สท.1/19/63 (1)

872,819,000.00 บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชัน่ 29 ส.ค. 63

28 ส.ค. 63

998,649,353.80 จก.

(2)
(3)

11 (ลพบุรี)

45+000.000 -

นครสวรรค์ที่ 2
(ตากฟ้า)

70+000.000

13 (กรุงเทพ)

54+273.000 -

อยุธยา

69+250.000

25.000

สท.1/15/63 (1)
27 ส.ค. 63

14.977

26 ก.พ. 61

บ.หินกอง ตอน 1

1,020

1,000,000,000.00

915,358,732.00 บ.สีแ่ สงการโยธา

(2)

1,149,968,377.50 (1979) จก.

(3)

1,150,000,000.00

(2)

628,760,000.00 บ.บัญชากิจ จก.
629,986,116.40

(3)

630,000,000.00

สท.1/30/61 (1)

14 มิ.ย. 66

28 ส.ค. 63

15 พ.ย. 65

810

ผลกระทบจากCOVID-19

27 ก.พ. 61

13 ต.ค. 63

960

0.00

97.65 2561

27 พ.ย. 63

1,005

0.00

100.00 งานแล้ วเสร็จ ธ.ค.64

540

0.07

20.63 2563

7.75

96.26 ติดสาธารณูปโภค, สิง่ ปลูกสร้ าง

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)
6

415

1

พังงา - อ.บ้ านตาขุน
ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน ้า ตอน 1
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

16 (นครศรีธรรมราช)
สุราษฎร์ ธานีที่ 3
(เวียงสระ)

21+381.000 -

8.159

29+540.000

สท.1/32/63 (1)

325,993,000.00 บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

16 ก.ย. 63

(2)

399,992,233.10 จก.

(3)

400,000,000.00

17 ก.ย. 63

10 มี.ค. 65

ติดขัดการก่อสร้ าง และ

(นายอุดม เสือคนอง)

7

415

1

พังงา - อ.บ้ านตาขุน
ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน ้า ตอน 2
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายทนงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์ )

ผลกระทบจากCOVID-19

16 (นครศรีธรรมราช)

29+540.000 -

สุราษฎร์ ธานีที่ 3
(เวียงสระ)

39+400.000

9.860

สท.1/33/63 (1)

325,992,000.00 บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ

16 ก.ย. 63

(2)

399,990,288.90 จก.

(3)

400,000,000.00

17 ก.ย. 63

9 เม.ย. 65

570

2.95

13.14 2563

8.29

88.44 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 11
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

8

เลข

ชัน้

415

1

(ชื่อนายช่ างโครงการ)
พังงา - อ.บ้ านตาขุน
ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน ้า ตอน 3
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

39+400.000 -

สุราษฎร์ ธานีที่ 3
(เวียงสระ)

47+300.000

16 (นครศรีธรรมราช)

47+300.000 -

สุราษฎร์ ธานีที่ 3
(เวียงสระ)

48+161.000

7.900

สท.1/34/63 (1)

397,792,000.00 บ.สหสถาพรขนส่ง จก.

17 ก.ย. 63

(2)

399,983,586.80

(3)

400,000,000.00

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

18 ก.ย. 63

10 พ.ค. 65

600

4.29

40.57 2563

7.87

81.28 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

1.95

32.77 2563

8.07

51.94 ติดสาธารณูปโภค

(3) งบประมาณ (บาท)
16 (นครศรีธรรมราช)

% ผลงาน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

(นายสาเนา เทพทอง)
9

415

1

พังงา - อ.บ้ านตาขุน
ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน ้า ตอน 4
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

0.861

สท.1/39/63 (1)

363,600,000.00 บ.เอส ซี จี 1995 จก.

17 ก.ย. 63

(2)

395,314,261.77

(3)

400,000,000.00

18 ก.ย. 63

6 ธ.ค. 65

810

และผลกระทบจากCOVID-19

(นายสาเนา เทพทอง)
10

4

พิเศษ ชุมพร - ระนอง
ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายประจักษ์ โอภาส)

โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา
โครงการฯ แล้ วเสร็จ

17 (กระบี่)
กระบี่,ระนอง

9
0
1

585+250.000 603+000.000

17.750

สท.1/22/60 (1)
20 มี.ค. 60 (2)
(3)

โครงการ
โครงการ
โครงการ

122.280
0.000
14.977

(1)
(3)
(1)
สท.1/24/60 (1)
22 มี.ค. 60 (2)
(3)

847,380,000.00 บ.ทองมา
849,994,308.60 คอนแทรคเตอร์ จก.
850,000,000.00

4 มี.ค. 63
24 ธ.ค. 64
16 มี.ค. 65
(ขยายอายุสญ
ั ญา)
21 มี.ค. 60

1,080
1,740
1,822

1.58
9.54

89.54 2560
85.51 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

23 มี.ค.60

1,080
1,128
1,750
1,784

1.69

80.01 2560
100.00 ติดป่ าสงวนแห่งชาติ,
พื ้นทีโ่ บราณสถาน รอ EIA
และผลกระทบจากCOVID-19

750

3.86

44.50 2563

9.50

62.85 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน , สาธารณูโภค

6,125,806,732.00
0.00
628,760,000.00

กิจกรรมก่ อสร้ างทางหลวงเชื่อมต่ อระบบขนส่ ง
1

2

1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขุนตาล
ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายสิทธิพร อินทร์ สวุ รรณโณ)

2 (แพร่)
เชียงใหม่ที่ 1,2

0+000.000 19+000.000

19.000

3056 พิเศษ ต.บ้ านหว้ า - อ.ภาชี ตอน 1

13 (กรุงเทพ)

0+000.000 -

5.523

อยุธยา

5+523.000

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

สท.1/23/63 (1)

373,700,000.00 บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.

9 ก.ย. 63

(2)

446,072,245.10

(3)

500,000,000.00

(นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล)
3

3056 พิเศษ ต.บ้ านหว้ า - อ.ภาชี ตอน 2
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายสุทศั น์ ขันแก้ ว)

13 (กรุงเทพ)
อยุธยา

15+132.067 22+882.067 (ใหม่)
หรือ 8+900.000 16+650.000 (เก่า)

7.750

1,088,088,000.00 บ.เชียงใหม่
1,399,957,106.40 สหวิศวโยธาการ จก.
1,400,000,000.00

สท.1/10/63 (1)

528,788,600.00 หจก.สีแ่ สงโยธาการ

11 ส.ค. 63

(2)

532,902,539.40

(3)

700,000,000.00

6 มี.ค.63
23 เม.ย. 63
5 ม.ค. 65
8 ก.พ. 65
(ขยายอายุสญ
ั ญา)
10 ก.ย. 63

29 ก.ย. 65

3.29

และผลกระทบจากCOVID-19
12 ส.ค. 63

30 ก.ย. 65

780

2.02

76.41 2563

7.08

70.39

หน้าที่ 12
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
4

3253

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)
บ.ปากคลอง - บ.บางจาก

22+530.000 -

4085 พิเศษ ปากน ้าเทพา - บ.บันนังดามา

18 (สงขลา)

25+000.000 -

ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุง่ โหนด

สงขลาที่ 2

30+700.000 และ

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

32+075.000 -

(นายบุศริ นทร์ ยามา)

37+800.000

โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา
โครงการฯ แล้ วเสร็จ

ผู้รับจ้ าง

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

(3) งบประมาณ (บาท)
11.713

4
1
0

โครงการ
โครงการ
โครงการ

11.425

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค
นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

(1)

34+243.000

5

เวลา

2565

(2)

299,972,247.00

(3)

300,000,000.00

สท.1/26/64 (1)

323,000,000.00 กิจการร่วมค้ า CC-SC

15 ก.ย. 64

(2)

399,953,229.28

(3)

400,000,000.00

43.698
11.713
0.000

(1)
(3)
(1)

2,313,576,600.00
300,000,000.00
0.00

1 แห่ง

สท.1/35/62 (1)

748,944,557.38 บ.สหการวิศวกร จก.

9 ก.ค. 62

(2)

679,864,110.70

(3)

680,000,000.00

ประกาศผลผู้ชนะ

16 ก.ย. 64

4 ธ.ค. 66

810

0.91

2.59 2564

1.41

2.26

กิจกรรมแก้ ไขปั ญหาการจราจรในพืน้ ที่ กทม. ปริ มณฑล และเมืองหลัก
1

31

พิเศษ พัฒนาคูน ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

13 (กรุงเทพ)

5+500.000 -

กรุงเทพ,ปทุมธานี

10+700.000

(นายสุวติ ร วีรงคเสนีย์)

10 ก.ค. 62

25 ธ.ค. 64

900

0.10

56.45 2562

10 เม.ย. 65

1,006

5.90

78.60 ติดสาธารณูปโภค, ต้ นไม้ กทม.

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

และผลกระทบจากCOVID-19
(ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา)

2

31

พิเศษ พัฒนาคูน ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

13 (กรุงเทพ)
กรุงเทพ,ปทุมธานี

10+700.00 28+030.000

1 แห่ง

สท.1/37/62 (1)
9 ก.ค. 62 (2)

(นายเศรษฐา รังสีสรุ ิ ยะชัย)
3

31,1 พิเศษ พัฒนาคูน ้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายเศรษฐา รังสีสรุ ิ ยะชัย)

(3)
13 (กรุงเทพ)
กรุงเทพ,ปทุมธานี

28+030.000 (ทล.31)
-30+300.000 (ทล.1)

1 แห่ง

สท.1/36/62 (1)
9 ก.ค. 62 (2)
(3)

597,679,863.00 บ.ซีวลิ คอนสตรัคชัน่
599,955,026.90 เซอร์ วสิ เซส แอนด์
600,000,000.00 โปรดักส์ จก.
314,246,700.00 บ.สหการวิศวกร
361,984,533.90 จก.
420,000,000.00

10 ก.ค. 62

25 ธ.ค. 64
4 มิ.ย. 65

900
1,061

1.20
6.50

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
10 ก.ค. 62

62.34 2562
78.17 ติดสาธารณูปโภค, ต้ นไม้ กทม.
และผลกระทบจากCOVID-19

720
754
869
955

0.28
6.83

75.08 2562
86.42 งานดันท่อลอดติดสิง่ กีดขวางใต้ ดิน
และผลกระทบจากCOVID-19

5 ม.ค. 65

930

0.63

99.18 2562

12 ก.พ. 65

968

0.18

99.92 ติดสาธารณูปโภค

28 มิ.ย. 64
1 ส.ค. 64
24 พ.ย. 64
18 ก.พ. 65

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
4

3901 พิเศษ ทางคูข่ นานวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ด้ านซ้ ายทาง ตอน 1
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายวีรยุทธ พรหมธาดา)

13 (กรุงเทพ)
นนทบุรี,ปทุมธานี

62+300.000 73+800.000 (LT.)

11.500

สท.1/32/62 (1)

1,172,081,700.00 บ.ซีวลิ เอนจีเนียริง จก.

20 มิ.ย. 62

(2)

1,176,790,429.35 (มหาชน)

(3)

1,230,000,000.00

21 มิ.ย. 62

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

หน้าที่ 13
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
5

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

3901 พิเศษ ทางคูข่ นานวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

ปทุมธานี,อยุธยา

73+800.000 -

12.759

86+559.873 (LT.)

สท.1/39/62 (1)

1,265,406,463.00 บ.เอส เทค ซีวลิ แอนด์

22 ส.ค. 62

(2)

1,269,881,956.63 คอนสตรัคชัน่ จก.

(3)

1,270,000,000.00

ด้ านซ้ ายทาง ตอน 2

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

23 ส.ค. 62

6 ส.ค. 65

1,080

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
0.04 66.25 2562

10 ก.ค. 66

1,418

0.93

(3) งบประมาณ (บาท)
13 (กรุงเทพ)

% ผลงาน

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

65.46 เอกชนรุกล ้าเขตก่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายปรีชา กันณีย์)
6

3902 พิเศษ ทางคูข่ นานวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)

13 (กรุงเทพ)
นนทบุรี,ปทุมธานี

62+300.000 -

11.500

73+800.000 (RT.)

สท.1/34/62 (1)
3 ก.ค. 62 (2)

ด้ านขวาทาง ตอน 1

(3)

1,174,452,350.00 บ.ดอนเมืองการช่าง จก.
1,180,354,124.60

4 ก.ค. 62

1,230,000,000.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

19 ธ.ค. 64
26 ม.ค. 65

900
938

2 ก.พ. 65

945

0.10
0.18

99.86 2562
100.00 งานแล้ วเสร็จ ม.ค.65

0.10

75.94 2562
92.63 ติดสาธารณูปโภค

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

(นายธงชัย ชูกร)
7

3902 พิเศษ ทางคูข่ นานวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)

13 (กรุงเทพ)
ปทุมธานี,อยุธยา

73+800.000 -

12.759

86+559.873 (RT.)

สท.1/33/62 (1)

1,090,220,000.00 บ.ธนะสินพัฒนา

26 มิ.ย. 62

(2)

1,095,944,254.93 (1999) จก.

(3)

1,270,000,000.00

ด้ านขวาทาง ตอน 2

27 มิ.ย. 62

10 มิ.ย. 65

1,080

3.18

และผลกระทบจากCOVID-19

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายเอกดนัย สุวรรณะ)
8

304, พิเศษ อ.ปากเกร็ ด - ศูนย์ราชการแจ้ งวัฒนะ
306

9

9

(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร)

พิเศษ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้ านตะวันตก) ช่วงพระประแดง บางแค
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายไพรัช นุชเอี่ยม)

13 (กรุงเทพ)
กรุงเทพ,นนทบุรี

2+123.204 -

10.409

30 ก.ย. 62

12+532.470 (ทล.306)

13 (กรุงเทพ)

15+217.000 -

ธนบุรี

21+803.000

สท.1/40/62 (1)

6.586

1,293,366,000.00 บ.ซีวลิ เอนจีเนียริง จก.

(2)

1,297,506,002.50 (มหาชน)

(3)

1,700,000,000.00

สท.1/48/63 (1)

513,980,000.00 บ.สหการวิศวกร จก.

30 ก.ย. 63

(2)

514,285,728.90

(3)

525,000,000.00

1 ต.ค. 62

16 ก.ค. 65
2 ธ.ค. 65

1,020

0.34

12.98 2562

1,159

1.12

13.13 ติดสาธารณูปโภค

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

1 ต.ค. 63

20 ต.ค. 65

มีพื ้นทีท่ บั ซ้ อนกับ รฟม.
รอรับพื ้นทีจ่ ากกรมชลประทาน
และผลกระทบจากCOVID-19

750

0.95

13.37 2563

5.17

47.40 ผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 14
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
10 3901 พิเศษ ทางบริ การด้ านนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ด้ านซ้ ายทาง ตอน 1
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร)

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/47/63 (1)
677,383,500.00 บ.ซีวลิ คอนสตรัคชัน่
30 ก.ย. 63 (2)
699,609,667.70 เซอร์ วสิ เซส แอนด์
(3)
700,000,000.00 โปรดักส์ จก.

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

1 ต.ค. 63

18 ม.ค. 66

840

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
2.72 42.87 2563
6.56 44.45 ติดสาธารณูปโภค

13 (กรุงเทพ)
นนทบุรี

50+988.000 56+700.000

5.712

11 3901 พิเศษ ทางบริ การด้ านนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ด้ านซ้ ายทาง ตอน 2
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายปรีชา กันณีย์)

13 (กรุงเทพ)
ปทุมธานี , นนทบุรี

56+700.000 62+300.000

5.600

สท.1/36/63 (1)
17 ก.ย. 63 (2)
(3)

664,595,900.00 บ.ซีวลิ เอนจีเนียริง จก.
668,458,979.80 (มหาชน)
700,000,000.00

18 ก.ย. 63

6 ธ.ค. 65

810

5.45
7.43

60.30 2563
45.83 ติดสาธารณูปโภค, สิง่ ปลูกสร้ าง
รุกล ้าในเขตทาง
และผลกระทบจากCOVID-19

12 3902 พิเศษ ทางบริ การด้ านนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ด้ านขวาทาง ตอน 1
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายชาติชาย พิบลู ย์ศกั ดิ์ )

13 (กรุงเทพ)
นนทบุรี

50+988.000 56+700.000

5.712

สท.1/18/63 (1)
28 ส.ค. 63 (2)
(3)

689,702,000.00 บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ าง
699,997,639.65 จก.
700,000,000.00

29 ส.ค. 63

16 ธ.ค. 65

840

5.29
5.45

51.58 2563
48.25 ติดสาธารณูปโภค, กรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
สิง่ ปลูกสร้ างรุกล ้าเขตทาง
และผลกระทบจากCOVID-19

13 3902 พิเศษ ทางบริ การด้ านนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ด้ านขวาทาง ตอน 2
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายธงชัย ชูกร)

13 (กรุงเทพ)
ปทุมธานี , นนทบุรี

56+700.000 62+300.000

5.600

สท.1/29/63 (1)
11 ก.ย. 63 (2)
(3)

639,457,600.00 บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท
643,187,636.05 เอนยิเนียริ่ ง (1964) จก.
700,000,000.00

12 ก.ย. 63

30 พ.ย. 65

810

3.88
7.71

48.90 2563
52.59 ติดสาธารณูปโภค,
สิง่ ปลูกสร้ างรุกล ้าเขตทาง
และผลกระทบจากCOVID-19

14 3902 พิเศษ ทางบริ การด้ านนอกของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ด้ านตะวันตก)
ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายธีรศักดิ์ มาคง)

13 (กรุงเทพ)
ธนบุรี

0+000.000 13+600.000

13.600

สท.1/24/63 (1)
10 ก.ย. 63 (2)
(3)

582,703,000.00 บ.ช.ทวีก่อสร้ าง จก.
583,057,541.30
600,000,000.00

11 ก.ย. 63

27 ก.พ. 66

900

2.66
5.29

49.19 2563
38.97

หน้าที่ 15
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

15

16

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
340 พิเศษ แยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายณัฐศักดิ์ อริ ยพฤกษ์ )

3

พิเศษ บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)

17 3233 พิเศษ อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์ )

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/28/64 (1)
919,645,000.00 กิจการร่วมค้ า ซี.ดี.ลัค
20 ก.ย. 64 (2)
919,955,350.09
(3)
920,000,000.00

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

21 ก.ย. 64

4 ก.ย. 67

1,080

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
1.22 1.93 2564
1.33 2.48

13 (กรุงเทพ)
นนทบุรี

0+000.000 6+800.000

6.800

13 (กรุงเทพ)
สมุทรปราการ

40+510.000 47+450.000

6.940

สท.1/22/64 (1)
15 ก.ย. 64 (2)
(3)

699,000,000.00 บ.กรีนไลท์
699,990,978.90 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
700,000,000.00

16 ก.ย. 64

1 มิ.ย. 67

990

0.71
1.07

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ )
นครปฐม,สมุทรสาคร

1+220.000 3+700.000,

21.575

สท.1/25/62 (1)
18 เม.ย. 62 (2)

975,745,000.00 บ.แสงชัยโชค จก.
978,682,740.40

19 เม.ย. 62

4 ต.ค. 64
15 พ.ย. 64

900
942

1.15
0.00

18 ธ.ค. 64

975

6+300.000 -

(3)

980,000,000.00

9+920.000,

0.88 2564
3.60

71.83 2562
100.00 ติดสาธารณูปโภค กรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
และผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

10+400.000 16+850.000 และ
17+650.000 26+675.000
โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง

16

โครงการ

125.552

(1)

โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา

0

โครงการฯ แล้ วเสร็จ

1

12,844,157,283.38

โครงการ

0.000

(3)

0.00

โครงการ

11.500

(1)

1,174,452,350.00

13.751

สท.1/35/63 (1)

535,727,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.

17 ก.ย. 63

536,640,481.20
550,000,000.00

โครงการก่ อสร้ างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่ างประเทศ
1

101

พิเศษ น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ

2 (แพร่)

371+225.000 -

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )
(นายธวัชชัย หมืน่ โฮ้ ง )

น่านที่ 2

381+893.000 และ
383+917.000 -

(2)
(3)

18 ก.ย. 63

7 ต.ค. 65

750

6.67

82.32 2563

8.13

58.37

0.43
2.38

1.32 2564
5.08 ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19

387+000.000
2

1020 พิเศษ เชียงราย - อ.เชียงของ
ตอน อ.เทิง - บ.ต้ า
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายอุทยั มาลัยพิศ )

2 (แพร่)
เชียงรายที่ 2

64+500.000 80+500.000

16.000

สท.1/27/64 (1)
17 ก.ย. 64 (2)
(3)

898,900,000.00 บ.เชียงใหม่
899,968,680.00 สหวิศวโยธาการ จก.
900,000,000.00

18 ก.ย. 64

6 พ.ย. 66

780

หน้าที่ 16
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

3

4

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
201 พิเศษ อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายเกษม เวชกุล)

-

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองปั ตตานี
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418

6 (เพชรบูรณ์)
เลยที่ 1

295+739.000 300+557.000

19.668

18 (สงขลา)

7+800.000 -

2.100

ปั ตตานี

9+900.000

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/30/63 (1)
910,010,000.00 บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์
11 ก.ย. 63 (2)
949,959,691.05 จก.
(3)
950,000,000.00

สท.1/8/62

(1)

30 ม.ค. 62

(2)

380,220,000.00 บ.ก.นราพัฒน์ จก.
381,368,719.76

(3)

390,000,000.00

(บ.มะพร้ าวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 1
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

12 ก.ย. 63

27 ส.ค. 66

1,080

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
3.05 9.18 2563
1.87 33.91 ติดต้ นไม้ หวงห้ าม

31 ม.ค. 62

20 ธ.ค. 63

690

2.84

53.50 2562

17 เม.ย. 64

808

0.00

100.00 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

30 พ.ค. 64

851

และความไม่สงบในพื ้นที่

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64

(นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์ )
5

-

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองปั ตตานี
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418

และ 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64
18 (สงขลา)

9+900.000 -

ปั ตตานี

12+050.000

2.150

สท.1/9/62

(1)

30 ม.ค. 62

(2)

366,140,000.00 บ.ก.นราพัฒน์ จก.
367,246,279.81

(3)

400,000,000.00

(บ.มะพร้ าวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 2
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

31 ม.ค. 62

20 ธ.ค. 63

690

0.78

54.33 2562

23 มี.ค. 64

783

0.00

100.00 อยูร่ ะหว่างเวนคืนพื ้นทีเ่ ขตทาง

5 พ.ค. 64

826

ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

และความไม่สงบในพื ้นที่

(นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์ )

งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64
และ 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64

6

-

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองปั ตตานี
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418

18 (สงขลา)

12+050.000 -

ปั ตตานี

15+000.000

2.950

สท.1/3/62

(1)

30 ม.ค. 62

(2)

382,259,000.00 บ.ตาปี แทรคเตอร์ จก.
383,549,497.55

(3)

400,000,000.00

(บ.มะพร้ าวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 3

31 ม.ค. 62

21 ต.ค. 63

630

2.95

75.42 2562

0.00

100.00 อยูร่ ะหว่างเวนคืนพื ้นทีเ่ ขตทาง
ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายธนา สันติศกั ดิ์)

7

-

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองปั ตตานี
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
(บ.มะพร้ าวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 4
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายธนา สันติศกั ดิ์)

และความไม่สงบในพื ้นที่
(งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63
และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)
18 (สงขลา)

15+000.000 -

ปั ตตานี

18+500.000

3.500

สท.1/7/62

(1)

30 ม.ค. 62

(2)

338,736,109.00 หจก.หาดใหญ่เรืองชัย
339,830,563.27 การโยธา

(3)

390,000,000.00

31 ม.ค. 62

21 ต.ค. 63

630

0.00

88.30 2562

0.00

100.00 อยูร่ ะหว่างเวนคืนทีด่ ิน
ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19
และความไม่สงบในพื ้นที่
(งด/ลดค่าปรับ 22 ต.ค.63 - 7 พ.ย.63
และ 8 พ.ย.63 - 21 พ.ย.63)

หน้าที่ 17
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
8

-

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองปั ตตานี
ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418

18 (สงขลา)

18+500.000 -

ปั ตตานี

22+000.000

3.500

(บ.มะพร้ าวต้ นเดียว) - อ.ยะหริ่ ง ตอน 5

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
384,578,000.00 บ.ตาปี แทรคเตอร์ จก.
388,465,371.86
27 ก.พ. 62 (2)
390,000,000.00
(3)

สท.1/17/62 (1)

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

28 ก.พ. 62

18 พ.ย. 63

630

1.01

61.58 2562

0.00

100.00 อยูร่ ะหว่างเวนคืนทีด่ ิน

นี ้

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

และความไม่สงบในพื ้นที่

(นายสาธร ทองพูนแก้ ว)

(งด/ลดค่าปรับ 19 พ.ย.63 - 5 ธ.ค.63
และ 6 ธ.ค.63 - 19 ธ.ค.63)

9

1

425

พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองหาดใหญ่ (ด้ านตะวันออก)
ตอน บ.พรุ - ทางเข้ าสนามบินหาดใหญ่
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายชุมพล ทองมาก)

18 (สงขลา)
สงขลาที่ 1

24+148.450 31+331.426

7.183

สท.1/1/64
21 ต.ค. 63

(1)
(2)
(3)

569,018,100.00 บ.สระหลวงก่อสร้ าง จก.
569,468,723.91
570,000,000.00

22 ต.ค. 63

9 เม.ย. 66

900

0.06
2.07

1.30 2563
27.41 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน และพื ้นทีส่ าธารณะ

โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง

9

โครงการ

70.802

(1)

โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา

0

โครงการ

0.000

(3)

0.00

โครงการฯ แล้ วเสร็จ

0

โครงการ

0.000

(1)

0.00

63+000.000 75+000.000

12.000

สท.1/27/63 (1)
11 ก.ย. 63 (2)
(3)

637,621,800.00 บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
645,299,255.10 จก.
750,000,000.00

12 ก.ย. 63

1 ก.ย. 65

720

8.53
9.13

67.25 2563
47.43

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1021 พิเศษ อ.ดอกคาใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคา 2 (แพร่)
อ.เทิง ตอน 1
พะเยา
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายอุดม แก้ วโก)

4,765,588,209.00

2

1021 พิเศษ อ.ดอกคาใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคา อ.เทิง ตอน 2
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายสิงแก้ ว สลีวงศ์)

2 (แพร่)
พะเยา

75+000.000 86+000.000

11.000

สท.1/45/63 (1)
30 ก.ย. 63 (2)
(3)

728,269,200.00 บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
736,922,354.30 จก.
750,000,000.00

1 ต.ค. 63

22 มิ.ย. 65

630

6.79
7.72

55.16 2563
65.25 ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19

3

1021 พิเศษ อ.ดอกคาใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคา อ.เทิง ตอน 3
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายสมชาย จวงจันทร์ )

2 (แพร่)
เชียงรายที่ 2

86+000.000 100+019.000

14.019

สท.1/46/63 (1)
30 ก.ย. 63 (2)
(3)

681,959,900.00 บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
690,451,399.20 จก.
700,000,000.00

1 ต.ค. 63

20 ต.ค. 65

750

7.86
5.54

59.17 2563
46.24 ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19

หน้าที่ 18
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

4

5

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
- พิเศษ ทางเลีย่ งเมืองเชียงของ
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายวิชาญ เดชคาฟู)
348 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์ )

6

3646 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทาง

2 (แพร่)
เชียงราย

0+000.000 9+103.567

9.103

10 (นครราชสีมา)

2+700.000 -

19.964

สระแก้ ว

22+664.000

0+000.000 -

สระแก้ ว

10+500.000

สท.1/31/62 (1)
20 มิ.ย. 62

10.500

ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/14/64 (1)
1,044,937,000.00 บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์
8 ก.ย. 64 (2)
1,099,937,424.80 เชียงราย จก.
(3)
1,100,000,000.00

(2)
(3)

10 (นครราชสีมา)

เวลา

สท.1/26/62 (1)
23 เม.ย. 62 (2)

หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

(3)

900,525,944.00 บ.ช.ทวีก่อสร้ าง จก.
903,474,420.90

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

9 ก.ย. 64

23 ส.ค. 67

1,080

21 มิ.ย. 62

5 พ.ค. 65

1,050

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค
นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
0.03 0.51 2564
0.86 2.00 ติดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน ,สาธารณูปโภค,
ป่ าไม้ และผลกระทบจากCOVID-19
0.22
4.39

94.57 2562
78.16

1,000,000,000.00
1,007,157,900.00 บ.เอส.พี.ที.ซีวลิ กรุ๊ป จก.
1,012,219,013.20
1,035,000,000.00

24 เม.ย. 62

7 เม.ย. 65

1,080

1.10

96.01 2562

9 มิ.ย. 65

1,143

3.14

97.17 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

7 เม.ย. 65

1,080

0.83

97.06 2562

9 มิ.ย. 65

1,143

3.46

95.75 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

660

5.14

35.87 2561

4.27

38.02 ติดสาธารณูปโภค

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

หมายเลข 3586 ตอน 1
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายมนัส สอนไวย์ )

7

3646 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
(บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทาง

10 (นครราชสีมา)

10+500.000 -

สระแก้ ว

25+211.000

14.711

สท.1/27/62 (1)
23 เม.ย. 62 (2)

หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง

(3)

892,872,800.00 บ.พี.ที.เอ.
895,559,522.50 คอนสตรัคชัน่ จก.
1,035,000,000.00

24 เม.ย. 62

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

หมายเลข 3586 ตอน 2
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายมนัส สอนไวย์ )
8

4

พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 4 ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1

18 (สงขลา)

57+100.000 -

4.100

สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 61+200.000

(2)

295,000,000.00 หจก.หาดใหญ่เรืองชัย
339,992,228.60 การโยธา

(3)

340,000,000.00

สท.1/21/61 (1)
14 ก.พ. 61

(นายพรชัย อดุลยธรรม)

15 ก.พ. 61

6 ธ.ค. 62

และผลกระทบจากCOVID-19

(นายณรงค์ ชูสงั ข์ )
9

4

พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 4 ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายณรงค์ ชูสงั ข์ )

(งด/ลดค่าปรับ 7 ธ.ค.62 - 10 ธ.ค.65)
18 (สงขลา)

61+200.000 -

สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 62+596.000

1.396

สท.1/2/61

(1)

17 ม.ค. 61

(2)

168,000,000.00 บ.พี เอส ดี
265,605,225.20 คอนสตรัคชัน่ 2011 จก.

(3)

295,400,000.00

18 ม.ค. 61

9 ต.ค. 62

630

1.67
3.81

9.84 2561
28.83 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65)

หน้าที่ 19
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
10 4056 พิเศษ นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก
ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)
(นายวีรชาติ ไชยเนตร)
โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา
โครงการฯ แล้ วเสร็จ

18 (สงขลา)
นราธิวาส

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/31/64 (1)
518,426,789.00 บ.ประยูรวิศว์ จก.
20 ก.ย. 64 (2)
519,997,247.56
(3)
520,000,000.00

36+275.000 47+775.000

11.500

10

โครงการ

108.293

(1)

0
0

โครงการ
โครงการ

0.000
0.000

(3)
(1)

0+000.000 -

47.710

(1)

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

21 ก.ย. 64

9 ธ.ค. 66

810

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค
นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
1.73 2.67 2564
2.13 6.82 ติดต้ นไม้ ,ความไม่สงบในพื ้นที่
และผลกระทบจากCOVID-19

6,874,771,333.00
0.00
0.00

โครงการบูรณะโครงข่ ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่ างภาค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การของทางหลวงสายหลัก
1

1088

ออบหลวง - แม่ซา (เป็ นตอนๆ)

99+025.800

2

1263

ปางอุง๋ - แม่นาจร (เป็ นตอนๆ)

23+930.000 -

33.560

2565

(2)

259,990,177.10

(3)

260,000,000.00

ประกาศผลผู้ชนะ

(1)

2565

25+475.000,

(2)

179,992,975.40

33+525.000 -

(3)

180,000,000.00

เสนอ สงป.พิจารณาราคา

65+085.000 และ
65+280.000 65+735.000
3

1

พิเศษ อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอนๆ) ตอน 1
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

2 (แพร่)

890+370.000 -

เชียงรายที่ 1

933+481.000

40.088

สท.1/17/63 (1)

854,895,600.00 บ.หาญเจริญเอนเตอร์ ไพรส์ 29 ส.ค. 63 15 เม.ย. 66

28 ส.ค. 63

(2)

899,989,049.70 เชียงราย จก.

(3)

900,000,000.00

(นายภฑิล ศรีท้วม)

4

1

พิเศษ อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็ นตอนๆ) ตอน 2
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์ )

2 (แพร่)

933+481.000 -

เชียงรายที่ 1

994+749.000

55.487

สท.1/22/63 (1)

849,776,400.00 บ.บัญชากิจ จก.

9 ก.ย. 63

(2)

899,964,812.80

(3)

900,000,000.00

(นายศรชัย จันทร์ นวล)

960

1.22

65.70 2563

3.38

48.54 ติดสาธารณูปโภค,บ่อพักของบริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติติดขัดการก่อสร้ าง
และผลกระทบจากCOVID-19

10 ก.ย. 63

25 ส.ค. 66

1,080

0.92

38.61 2563

2.12

23.94 พื ้นทีท่ บั ซ้ อนกับโครงการปรับปรุงระบบ
จาหน่ายไฟฟ้าเป็ นเคเบิ ้ลใต้ ดินของ
เทศบาลตาบลแม่สาย

5

1

พิเศษ ต.แม่กา - พะเยา (เป็ นตอนๆ)
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )
(นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์ )

2 (แพร่)

814+000.000 -

พะเยา

881+325.000

27.887

สท.1/25/63 (1)

699,548,300.00 หจก.แพร่วศิ วกรรม

11 ก.ย. 63

(2)

729,951,338.80

(3)

730,000,000.00

12 ก.ย. 63

2 ส.ค. 65

690

11.18

72.59 2563

5.31

74.78

หน้าที่ 20
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

เลข
6

41

ชัน้

(ชื่อนายช่ างโครงการ)

41

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ )

54+700.000 -

(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

ชุมพร

89+000.000

พิเศษ บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ ้น) เป็ นตอนๆ
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

34.300

สท.1/30/62 (1)

738,556,100.00 บ.ทองมา

18 มิ.ย. 62

(2)

750,035,832.00 คอนแทรคเตอร์ จก.

(3)

780,000,000.00

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ )

7+800.000 -

ชุมพร

54+700.000

42.500

สท.1/5/64

(1)

700,832,945.00 บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชัน่

18 ส.ค. 64

(2)

703,028,275.80 (1979) จก.

(3)

720,000,000.00

(นายฉลองชัย จุรุพนั ธุ์)

8

4

พิเศษ พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้ วยทราย บ.พรุพ้อ
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

ผู้รับจ้ าง

16 (นครศรีธรรมราช)
พัทลุง

1203+585.000 1218+644.000

15.059

สท.1/21/63 (1)
31 ส.ค. 63 (2)
(3)

514,077,100.00 บ. พี.ที.เอ.
524,848,205.00 คอนสตรัคชัน่ จก.

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

19 มิ.ย. 62

4 มี.ค. 65

990

0.13

97.97 2562

4.30

86.03 งานแล้ วเสร็จ 6 ต.ค.64

0.19

1.22 2564

3.47

6.23 ติดสาธารณูปโภค

2.18
6.41

18.47 2563
46.51 ติดสาธารณูปโภค

(3) งบประมาณ (บาท)

พิเศษ บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ ้น)
(นายไพทูรย์ บุญลิน่ เลือ่ น)

7

เวลา

นี ้

19 ส.ค. 64

1 ก.ย. 63

8 ส.ค. 66

19 พ.ย. 65

720

810

ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข

525,000,000.00

และผลกระทบจากCOVID-19

(นายชุมพล ทองมาก)
9

41

พิเศษ อ.ร่อนพิบลู ย์ - บ.ไม้ เสียบ (เป็ นตอนๆ)
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่งโรจน์ )

10

41

16 นครศรีธรรมราช

315+237.000 -

นครศรีธรรมราชที่ 2

349+525.000

(นายสมศักดิ์ พัสดุสาร)

(ทุง่ สง)

พิเศษ บ.ไม้ เสียบ - พัทลุง (เป็ นตอนๆ)
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

16 นครศรีธรรมราช

349+526.000 -

พัทลุง

381+963.000

27.000

32.437

(นายกิตติธชั ภูห่ ิรัญ )
โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง
7
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา
2
โครงการฯ แล้ วเสร็จ
1
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน
10 (นครราชสีมา)
บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 1
ปราจีนบุรี
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายจารุพงษ์ พรหมมา)

โครงการ
โครงการ
โครงการ
22+300.000 30+538.000

240.458
81.270
34.300
8.238

สท.1/26/63 (1)

816,004,400.00 บ.วิวฒ
ั น์ก่อสร้ าง จก.

11 ก.ย. 63

(2)

819,885,272.00

(3)

820,000,000.00

สท.1/38/63 (1)

889,365,800.00 บ.สหการวิศวกร จก.

17 ก.ย. 63

(2)

898,714,980.30

(3)

900,000,000.00

(1)
(3)
(1)

5,324,500,545.00
440,000,000.00
738,556,100.00

สท.1/18/62 (1)
27 ก.พ. 62 (2)
(3)

795,198,000.00 หจก.แพร่วศิ วกรรม
797,590,906.50
800,000,000.00

12 ก.ย. 63

18 ก.ย. 63

28 ก.พ. 62

29 เม.ย. 66

2 ก.ย. 66

13 พ.ย. 64
26 ธ.ค. 64
(ขยายอายุสญ
ั ญา)

960

1,080

990
1,033

0.13

40.03 2563

2.76

27.52

1.81

37.08 2563

1.89

31.29

0.00
0.69

100.00 2562
100.00 งานแล้ วเสร็จ ธ.ค.64

หน้าที่ 21
มกราคม 2565
ลา ทาง มาตร

(1) ค่ างานตามสัญญา

ดับ หลวง ฐาน

ชื่อโครงการ

สานักงานทางหลวงที่

เริ่ มจาก

ระยะทาง

สัญญาที่

(2) ประมาณค่ าก่ อสร้ าง

ที่ หมาย ทาง

(ชื่อผู้จัดการโครงการ)

แขวงทางหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

(ราคากลาง)

2

เลข ชัน้
(ชื่อนายช่ างโครงการ)
319 พิเศษ ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน
บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2
(นายสหัสชัย เรี ยงรุ่ งโรจน์ )
(นายบาลี ไหมทอง)

10 (นครราชสีมา) 34+639.000 ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา 47+765.000

13.126

เวลา
ผู้รับจ้ าง

(3) งบประมาณ (บาท)
สท.1/38/62 (1)
740,900,000.00 บ. นภาก่อสร้ าง จก.
16 ส.ค. 62 (2)
743,129,704.90
(3)
750,000,000.00

3

3

พิเศษ อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายโกวิท รังษี สรุ ิ ยะชัย)

13 (กรุงเทพ)
สมุทรปราการ

47+450.000 53+160.000

5.710

สท.1/9/61
31 ม.ค. 61

(1)
(2)
(3)

597,444,444.00 บ.กรีนไลท์
599,065,173.40 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
668,000,000.00

4

3

พิเศษ อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายโกวิท รังษี สรุ ิ ยะชัย)

13 (กรุงเทพ)
สมุทรปราการ

53+160.000 58+875.000

5.715

สท.1/8/61
31 ม.ค. 61

(1)
(2)
(3)

510,600,000.00 บ.เอส เทค ซีวลิ แอนด์
511,743,811.20 คอนสตรัคชัน่ จก.
668,000,000.00

5

3

พิเศษ อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายโกวิท รังษี สรุ ิ ยะชัย)

14 (ชลบุรี)
ฉะเชิงเทรา

58+875.000 64+600.000

5.725

สท.1/19/61 (1)
9 ก.พ. 61 (2)
(3)

517,000,000.00 บ.กรีนไลท์
518,286,679.50 อินเตอร์ เนชัน่ แนล จก.
669,000,000.00

โครงการฯ ทีร่ ะหว่างก่อสร้ าง
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา

2
0

โครงการ
โครงการ

18.836
0.000

(1)
(3)

โครงการฯ แล้ วเสร็จ

3

โครงการ

19.678

(1)

1,338,344,444.00
0.00
1,822,798,000.00

% ผลงาน

โครงการปี งบประมาณ/

แผนงาน

(1) ขัน้ ตอนดาเนินการ

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทาการ

ทางานจ้ าง

สัญญา

(วัน)

เดือน รวมถึง (2) ปั ญหา/อุปสรรค

17 ส.ค. 62

3 มี.ค. 65

930

นี ้ ปั จจุบัน และแนวทางการแก้ ไข
2.06 89.03 2562
3.90 66.63 ติดสาธารณูปโภค

1 ก.พ. 61

19 ก.ค. 63
23 ธ.ค. 63
12 ส.ค. 64
18 ต.ค. 64
(ขยายอายุสญ
ั ญา)

900
1,057
1,289
1,356

7.42
0.00

85.17 2561
100.00 ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19

1 ก.พ. 61

900
1,016
1,166
1,225
1,233

0.00
0.00

98.02 2561
100.00 งานแล้ วเสร็จ พ.ย.64

10 ก.พ. 61

900
1,111
1,170
1178

0.00
0.00

97.81 2561
100.00 งานแล้ วเสร็จ พ.ย.64

19 ก.ค. 63
12 พ.ย. 63
11 เม.ย. 64
9 มิ.ย. 64
17 มิ.ย. 64
(ขยายอายุสญ
ั ญา)
28 ก.ค. 63
24 ก.พ. 64
24 เม.ย. 64
2 พ.ค. 64
(ขยายอายุสญ
ั ญา)

หน้าที่ 22
มกราคม 2565
ลำ

ทำง มำตร

(1) ค่ ำงำนตำมสัญญำ

ดับ หลวง ฐำน

ชื่อโครงกำร

สำนักงำนทำงหลวงที่

เริ่ มจำก

ระยะทำง

สัญญำที่

ที่ หมำย ทำง

(ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร)

แขวงทำงหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

เลข

(ชื่อนำยช่ ำงโครงกำร)

ชัน้

(2) ประมำณค่ ำก่ อสร้ ำง

เวลำ
ผู้รับจ้ ำง

(รำคำกลำง)

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทำกำร

ทำงำนจ้ ำง

สัญญำ

(วัน)

(3) งบประมำณ (บำท)

% ผลงำน

(1)ขัน้ ตอนดำเนินกำร

แผนงำน

(2)ปั ญหำ/อุปสรรค

เดือน รวมถึง และแนวทำงกำรแก้ ไข
นี ้ ปั จจุบนั

โครงกำรก่ อสร้ ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ ำงเมือง
1

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2
(กม.0+400.000 - กม.4+100.000)

13 (กรุงเทพ)

0+400.000 -

นนทบุรี

4+100.000

3.700

สท.1/11/60

(1)

1,544,850,000.00 บ.ประยูรวิศว์ จก.

20 ก.พ. 60

(2)

1,549,505,066.44

(3)

1,544,850,000.00

(นายพรชัย อดุลยธรรม)

21 ก.พ. 60

6 ม.ค. 63

1,050

3.07

42.73 2560

7.01

52.02 งานสะพานรอโครงการฯ ตอน 1
ขยายเส้ นทางรองรับการจราจร

(นายเอกภพ โกวิทกูลไกร)

และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)

2

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3
(กม.4+100.000 - กม.9+000.000)

13 (กรุงเทพ)

4+100.000 -

นนทบุรี

9+000.000

4.900

สท.1/43/63

(1)

1,479,750,746.00 บ.ธาราวัญ

24 ก.ย. 63

(2)

1,486,711,297.36 คอนสตรัคชัน่ จก.

(3)

1,522,870,000.00

สท.1/9/60

(1)

1,701,860,000.00 บ.ไทยวัฒน์

20 ก.พ. 60

(2)

1,706,983,214.98 วิศวการทาง จก.

(3)

1,701,860,000.00

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

25 ก.ย. 63 11 เม.ย. 66

930

2.57

38.13 2562

2.95

30.42

(นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)

3

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4
(กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

13 (กรุงเทพ)

9+000.000 -

นนทบุรี

13+000.000

4.000

(นายโกเมษฐ ราษีทอง)
4

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5
(กม.13+000.000 - กม.17+000.000)

21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62

990

0.88

55.88 2560

26 ก.ย. 63

1,314

2.81

79.77 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

6 พ.ย. 65

2,085

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 13+000.000 นครปฐม

4.000

17+000.000

สท.1/1/60

(1)

1,470,899,000.00 บ.ไทยวัฒน์

12 ต.ค. 59

(2)

1,545,658,811.28 วิศวการทาง จก.

(3)

1,470,899,000.00

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายโกเมษฐ ราษีทอง)

13 ต.ค. 59

1 มี.ค. 62

870

1.38

90.11 2560

13 มิ.ย. 62

974

1.09

97.77 ผลกระทบจากCOVID-19

6 ก.ค. 62

997

(งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64

23 ก.ค. 62

1,014

และ 27 มิ.ย.64 - 26 เม.ย.65)

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

5

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6
(กม.17+000.000 - กม.22+500.000 )
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายปกรณ์ มอนไข่)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 17+000.000 นครปฐม

22+500.000

5.500

สท.1/2/60

(1)

1,687,653,000.00 บ.ประยูรชัย (1984)

12 ต.ค. 59

(2)

1,751,111,887.02 จก.

(3)

1,687,653,000.00

13 ต.ค. 59 30 เม.ย. 62

930

11 ส.ค. 62

1,033

20 ก.ย. 62

1,073

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

0.89 96.37 2560
0.00 100.00 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64
และ 23 พ.ย.64 - 20 ธ.ค.64)

หน้าที่ 23
มกราคม 2565
ลำ

ทำง มำตร

(1) ค่ ำงำนตำมสัญญำ

ดับ หลวง ฐำน

ชื่อโครงกำร

สำนักงำนทำงหลวงที่

เริ่ มจำก

ระยะทำง

สัญญำที่

ที่ หมำย ทำง

(ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร)

แขวงทำงหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

เลข

(ชื่อนำยช่ ำงโครงกำร)

6

ชัน้

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7
(กม.22+500.000 - กม.24+875.000)

(2) ประมำณค่ ำก่ อสร้ ำง

เวลำ
ผู้รับจ้ ำง

(รำคำกลำง)

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทำกำร

ทำงำนจ้ ำง

สัญญำ

(วัน)

(3) งบประมำณ (บำท)
15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 22+500.000 นครปฐม

2.375

24+875.000

สท.1/12/60

(1)

1,609,901,430.00 บ.สระหลวงก่อสร้ าง

20 ก.พ. 60

(2)

1,614,746,175.26 จก.

(3)

1,609,902,000.00

(รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)

% ผลงำน

(1)ขัน้ ตอนดำเนินกำร

แผนงำน

(2)ปั ญหำ/อุปสรรค

เดือน รวมถึง และแนวทำงกำรแก้ ไข
นี ้ ปั จจุบนั

21 ก.พ. 60

7 ธ.ค. 62

1,020

2.61

66.38 2560

8 ม.ค. 63

1,052

3.79

63.18 ทล.3233 กม.3+539.792 -

6 ก.ย. 63

1,294

กม.3+875.000 เจ้ าของทีด่ ิน

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

18 ต.ค. 65

2,066

ไม่ให้ เข้ าก่อสร้ าง

(นายโสฬส กิ่งจาปา)

21 พ.ย. 65

2,100

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
7

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8
(กม.24+875.000 - กม.29+000.000)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 24+875.000 นครปฐม

4.125

29+000.000

สท.1/13/60

(1)

1,420,861,248.00 บ.สระหลวงก่อสร้ าง

21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62

990

2.08

76.85 2560

20 ก.พ. 60

(2)

1,425,136,758.82 จก.

19 มี.ค. 65

1,853

4.36

57.34 พื ้นทีท่ บั ซ้ อนกับตอน 9 และ

(3)

1,420,862,000.00

11 พ.ย. 65

2,090

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
(นายนพรัตน์ รัตนสิริ)
8

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9
(กม.29+000.000 - กม.30+000.000)

ผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 29+000.000 นครปฐม

1.000

30+000.000

สท.1/18/60

(1)

1,750,000,000.00 บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.

24 ก.พ. 60 10 ธ.ค. 62

1,020

2.05

44.86 2560

23 ก.พ. 60

(2)

1,755,285,483.40

13 พ.ย. 63

1,359

3.15

51.47 ติดสาธารณูปโภครอรือ้ ย้ าย

(3)

1,750,000,000.00

8 พ.ค. 66

2,265

(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)

และผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

(นายนพรัตน์ รัตนสิริ)
9

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10
(กม.30+000.000 - กม.35+900.000)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 30+000.000 นครปฐม

5.900

35+900.000

สท.1/10/60

(1)

1,721,780,000.00 บ.เสริมสงวนก่อสร้ าง

20 ก.พ. 60

(2)

1,726,959,547.62 จก.

(3)

1,721,780,000.00

(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)
10

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11
(กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายชานาญ รุจิรเมธา)

21 ก.พ. 60

7 ธ.ค. 62

1,020

2.42

90.81 2560

21 ก.ค. 63

1,247

4.84

84.10

1 ต.ค. 65

2,049

(ขยายอายุสญ
ั ญา)
15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 35+900.000 นครปฐม

38+500.000

2.600
.

สท.1/30/60

(1)

1,684,477,000.00 บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ

1 ก.ย. 60

(2)

1,695,275,022.29 ก่อสร้ าง (2524) จก.

(3)

1,684,477,000.00

2 ก.ย. 60

16 ส.ค. 63

1,080

2.13

53.78 2560

28 ธ.ค. 65

1,944

4.23

63.41 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

หน้าที่ 24
มกราคม 2565
ลำ

ทำง มำตร

(1) ค่ ำงำนตำมสัญญำ

ดับ หลวง ฐำน

ชื่อโครงกำร

สำนักงำนทำงหลวงที่

เริ่ มจำก

ระยะทำง

สัญญำที่

ที่ หมำย ทำง

(ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร)

แขวงทำงหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

เลข

(ชื่อนำยช่ ำงโครงกำร)

11

ชัน้

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12
(กม.38+500.000 - กม.44+266.833)

(2) ประมำณค่ ำก่ อสร้ ำง

เวลำ
ผู้รับจ้ ำง

(รำคำกลำง)

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทำกำร

ทำงำนจ้ ำง

สัญญำ

(วัน)

(3) งบประมำณ (บำท)
15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 38+500.000 นครปฐม

5.767

44+266.833

% ผลงำน

(1)ขัน้ ตอนดำเนินกำร

แผนงำน

(2)ปั ญหำ/อุปสรรค

เดือน รวมถึง และแนวทำงกำรแก้ ไข
นี ้ ปั จจุบนั

สท.1/14/60

(1)

2,031,481,568.77 บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท 21 ก.พ. 60

8 ต.ค. 62

960

1.85

38.81 2560

20 ก.พ. 60

(2)

1,916,864,318.28 เอนยิเนียริ่ง (1964)

18 พ.ค. 65

1,913

2.58

44.37 ติดสาธารณูปโภค , แก้ ไขแบบ

(3)

1,935,000,000.00 จก.

21 ส.ค. 66

2,373

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายพยูร เทียนทอง)

ปั ญหาทางเข้ าออกชุมชน

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

และผลกระทบจากCOVID-19
(ปรับเพิม่ ค่างานตามสัญญา)

12

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13
(กม.44+266.833 - กม.46+000.000)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 44+266.833 นครปฐม

1.733

46+000.000

สท.1/23/60

(1)

1,727,078,000.00 บ.นภาก่อสร้ าง จก.

20 มี.ค. 60

(2)

1,732,274,858.62

(3)

1,850,000,000.00

(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

21 มี.ค. 60 4 ม.ค. 63

1,020

4.06

56.56 2560

4.03

55.23 รอรือ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ าง, ติดสาธารณูปโภค
และผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)

(นายปรัชญา อิศวมงคล)
13

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14
(กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
(นายกิตติศกั ดิ์ ทองมาก)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 46+000.000 นครปฐม

4.000

50+000.000

สท.1/22/59

(1)

1,235,730,000.00 บ.นภาก่อสร้ าง จก.

29 ก.ย. 59 17 มี.ค. 62

900

28 ก.ย. 59

(2)

1,235,741,998.18

30 มิ.ย. 62

1,005

(3)

1,236,000,000.00

9 ส.ค. 62

1,045

(นายปรัชญา อิศวมงคล)

14

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15
(กม.50+000.000 - กม.55+500.000)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 50+000.000 นครปฐม

5.500

55+500.000

(กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)
(นายวิษณุศกั ดิ์ ศรีเชษฐา)

และ 6 ก.ย.63 - 12 มี.ค.65)

10 มี.ค. 60 24 ธ.ค. 62

1,020

3.07

79.14 2560

1,539,927,281.77 คอนแทรคเตอร์ จก.

12 ส.ค. 63

1,252

9.66

99.50 ติดสาธารณูปโภค

1,664,000,000.00

3 มี.ค. 65

1,820

สท.1/20/60

(1)

1,535,307,000.00 บ.ทองมา

9 มี.ค. 60

(2)
(3)

(นายพยูร เทียนทอง)

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16

98.90 2559
98.85 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

(นายมานิตย์ สุคติศิริอดุ ม)

15

0.91
0.94

และผลกระทบจากCOVID-19

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 55+500.000 นครปฐม,ราชบุรี

60+950.000

5.450

สท.1/15/60

(1)

1,628,235,000.00 บ.เชียงใหม่

21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62

990

20 ก.พ. 60

(2)

1,632,326,926.41 คอนสตรัคชัน่ จก.

27 ส.ค. 63

1,284

(3)

1,827,000,000.00

21 ต.ค. 65

2,069

4 ธ.ค. 66

2,478

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

1.21
1.87

46.72 2560
47.81 ปั ญหาทีด่ ินไม่มีทางเข้ าออก

หน้าที่ 25
มกราคม 2565
ลำ

ทำง มำตร

(1) ค่ ำงำนตำมสัญญำ

ดับ หลวง ฐำน

ชื่อโครงกำร

สำนักงำนทำงหลวงที่

เริ่ มจำก

ระยะทำง

สัญญำที่

ที่ หมำย ทำง

(ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร)

แขวงทำงหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

เลข

(ชื่อนำยช่ ำงโครงกำร)

16

ชัน้

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17
(กม.60+950.000 - กม.64+700.000)

(2) ประมำณค่ ำก่ อสร้ ำง

เวลำ
ผู้รับจ้ ำง

(รำคำกลำง)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 60+950.000 ราชบุรี

3.750

64+700.000

สท.1/16/60

(1)

1,836,525,700.00 บ.เอส.เค.วาย.

20 ก.พ. 60

(2)

1,842,051,862.09 คอนสตรัคชัน่ จก.

(3)

1,954,000,000.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
(นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18
(กม.64+700.000 - กม.70+000.000)

วันสิน้ สุด

ทำกำร

สัญญำ

(วัน)

(3) งบประมำณ (บำท)

(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)

17

เริ่ มลงมือ
ทำงำนจ้ ำง

% ผลงำน

(1)ขัน้ ตอนดำเนินกำร

แผนงำน

(2)ปั ญหำ/อุปสรรค

เดือน รวมถึง และแนวทำงกำรแก้ ไข
นี ้ ปั จจุบนั

21 ก.พ. 60 5 ก.พ. 63

1,080

0.43

92.44 2560

1 มี.ค. 64

1,470

2.63

66.37

6 ก.พ. 66

2,177

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

12 (สุพรรณบุรี)

64+700.000 -

กาญจนบุรี

70+000.000

5.300

9 ก.ย. 60

23 ส.ค. 63

1,080

0.79

81.31 2560

28 ธ.ค. 65

1,937

4.61

60.54

21 ก.พ. 60 5 ก.พ. 63

1,080

1.81

72.90 2560

14 มิ.ย. 63

1,210

2.45

71.33 น ้าท่วมถนนสาธารณะใต้ สะพาน และ

สท.1/31/60

(1)

1,289,728,000.00 บ.เอ็ม.ซี.

8 ก.ย. 60

(2)

1,298,965,834.86 คอนสตรัคชัน่

(3)

1,701,000,000.00 (1979) จก.

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

สท.1/17/60

(1)

1,314,935,000.00 บ.แสงชัยโชค จก.

20 ก.พ. 60

(2)

1,318,895,620.72

(3)

1,414,000,000.00

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
(นายอิทธิพล แก้ วบัวดี)

18

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19
(กม.70+000.000 - กม.77+000.000)

12 (สุพรรณบุรี)

70+000.000 -

กาญจนบุรี

77+000.000

7.000

(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

ผลกระทบจากCOVID-19

(นายอิทธิพล แก้ วบัวดี)

19

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24
(กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT.

(งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 1+119.007 นครปฐม

5+000.000 LT.

และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.)

และ 1+225.000 -

(SPUR LINE)

5+000.000 RT.

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

(SPUR LINE)

(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)

3.828

สท.1/17/59

(1)

1,590,700,000.00 บ.คริสเตียนีและ

28 ก.ย. 59

(2)

1,590,722,182.90 นีลเส็น (ไทย) จก.

(3)

1,670,000,000.00 (มหาชน)

29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62
10 ก.ย. 62
(ขยายอายุสญ
ั ญา)

960

1.96

49.30 2559

1,077

5.56

84.75 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19
(งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)

หน้าที่ 26
มกราคม 2565
ลำ

ทำง มำตร

(1) ค่ ำงำนตำมสัญญำ

ดับ หลวง ฐำน

ชื่อโครงกำร

สำนักงำนทำงหลวงที่

เริ่ มจำก

ระยะทำง

สัญญำที่

ที่ หมำย ทำง

(ชื่อผู้จัดกำรโครงกำร)

แขวงทำงหลวง

กม.-กม.

กม.

ลงวันที่

เลข

(ชื่อนำยช่ ำงโครงกำร)

20

ชัน้

M81 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25

(2) ประมำณค่ ำก่ อสร้ ำง

เวลำ
ผู้รับจ้ ำง

(รำคำกลำง)

15 (ประจวบคีรีขนั ธ์ ) 5+000.000 นครปฐม

4.856

9+856.000

(SPUR LINE)

สท.1/20/59

(1)

1,755,528,213.00 บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ

28 ก.ย. 59

(2)

1,755,668,754.94 ก่อสร้ าง (2524) จก.

(3)

1,845,000,000.00

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)

โครงการฯ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้ าง
โครงการฯ ทีย่ งั ไม่ลงนามในสัญญา
โครงการฯ แล้ วเสร็จ
* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้ วเสร็จ 10 พ.ค. 62
* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้ วเสร็จ 14 ก.ค.63
* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้ วเสร็จ 26 ธ.ค.62
* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้ วเสร็จ 5 มิ.ย.63

โครงการ
โครงการ
โครงการ

88.984
0.000
0.000

(1)
(3)
(1)

32,017,280,905.77
0.00
0.00

แผนงำน

(2)ปั ญหำ/อุปสรรค

เริ่ มลงมือ

วันสิน้ สุด

ทำกำร

สัญญำ

(วัน)

เดือน รวมถึง และแนวทำงกำรแก้ ไข

29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62

960

นี ้ ปั จจุบนั
2.91 69.40 2559

10 ก.ย. 62

1,077

3.94

28 ก.ค. 63

1,399

14 ต.ค. 65

2,207

(ขยายอายุสญ
ั ญา)

20
0
0

(1)ขัน้ ตอนดำเนินกำร

ทำงำนจ้ ำง

(3) งบประมำณ (บำท)

(กม.5+000.000 - กม.9+856.000)

% ผลงำน

68.35 ปั ญหาผลกระทบจากCOVID-19

