
 

กรมทางหลวง                    กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บรูณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563

 ส านักก่อสร้างทางที่ 1  



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)
1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
1.1.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 15 212.573 8,146,587,946.00                     
1.1.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 22 295.154 14,180,000,000.00                   *
1.1.3 งานแล้วเสร็จ 5 68.149 2,057,316,000.00                     

1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1.3.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 6 84.392 4,164,069,336.00                     
1.3.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 7 88.380 4,800,000,000.00                     *
1.3.3 งานแล้วเสร็จ 2 21.381 640,000,000.00                        

1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง
1.4.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 6 118.599 4,445,943,041.00                     
1.4.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 2 14.037 1,200,000,000.00                     *
1.4.3 งานแล้วเสร็จ - - -

1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
1.5.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 13 99.139 11,010,720,076.00                   
1.5.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 6 42.810 3,925,000,000.00                     *
1.5.3 งานแล้วเสร็จ - - -

2 โครงการก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
2.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 11 65.765 4,637,987,167.00                     
2.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 3 40.601 2,070,000,000.00                     *
2.3 งานแล้วเสร็จ 2 28.805 1,263,000,000.00                     

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

ข้อมูลถงึสิน้เดือน พฤษภำคม 2563

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

รำยกำร



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

ข้อมูลถงึสิน้เดือน พฤษภำคม 2563

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

รำยกำร

3 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 7 61.244 3,888,751,642.00                     
3.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 3 37.019 2,200,000,000.00                     *
3.3 งานแล้วเสร็จ 1 26.451 1,356,098,775.40                     

4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก

4.2.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 1 34.300 738,556,100.00                        
4.2.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 6 197.958 4,775,000,000.00                     *
4.2.3 งานแล้วเสร็จ 1 20.000 104,800,000.00                        

5 โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
5.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 9 73.957 6,406,434,663.00                     
5.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - - *
5.3 งานแล้วเสร็จ - - -
สรุป อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 68 749.969 43,439,049,971.00                   

ยงัไมล่งนามในสญัญา 49 715.959 33,150,000,000.00                   *
งานแล้วเสร็จ 11 164.786 5,421,214,775.40                     

6 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

9.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 21 88.384 32,960,025,591.00                   

9.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 1 4.900 1,522,870,000.00                     *

9.3 งานแล้วเสร็จ 1 7.000 1,231,041,000.00                     

23 100.284 34,482,895,591.00                   รวม



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

ข้อมูลถงึสิน้เดือน พฤษภำคม 2563

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

รำยกำร

สรุปโครงกำรฯ ทัง้สิน้
อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 89 838.353 76,399,075,562.00                   
ยงัไมล่งนามในสญัญา 50 720.859 34,672,870,000.00                   *
งานแล้วเสร็จ 12 171.786 6,652,255,775.40                     

151 1,730.998 117,724,201,337.40                 

*  คา่งานของกิจกรรมที่ยงัไมล่งนามในสญัญา  เป็นวงเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้

รวมทัง้สิน้



ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร

ที่ ที่

 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 25 115 5 ก ำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บงึบวั - บ.คลองโนน

1 11 1 สำมแยกดอยติ - เชียงใหม่  26 102 5 บ.ห้วยช้ำง - อ.ศรีสชันำลยั
2 121 1 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงใหมร่อบนอก (ด้ำนเหนือ) ตอน ต.ต้นเปำ - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 27 11 5 แยกอินทร์บรีุ - อ.สำกเหล็ก ตอน อ.ทบัคล้อ - อ.สำกเหล็ก
3 121 1 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงใหมร่อบนอก (ด้ำนเหนือ) ตอน ต.ต้นเปำ - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 28 2166 5 โนนศรีคณู - หนองผะองค์ 

4 319 1 ปราจีนบรีุ - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 1 29 2208 6 บ.โคกขมิน้ - บ.ระกำ
5 319 1 ปราจีนบรีุ - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 2 30 2445 6 บรีุรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั
6 319 2 ปราจีนบรีุ - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 3 31 226 6 อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จกัรำช - อ.ห้วยแถลง
7 4169 2 ทำงรอบเกำะสมยุ  ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ 32 3222 6 อ.แก่งคอย - อ.บ้ำนนำ ตอนต.ช ำผกัแพว - ต.ชะอม
8 4 2 อ.ตะกั่วป่ำ - บ.เขำหลกั -บ.โคกกลอย 33 366 6 ทำงเลี่ยงเมืองลพบรีุด้ำนใต้ ตอน 1
9 4 2 อ.ตะกั่วป่ำ - อ.ท้ำยเหมือง ตอน บ.ทบัละม ุ- บ.ทุ่งมะพร้ำว 34 366 6 ทำงเลี่ยงเมืองลพบรีุด้ำนใต้ ตอน 2
10 4 2 บ.บือเล็งใต้ - โกตำบำรู  (รวมสะพำนข้ำมแม่น ำ้สำยบรีุ) 35 3111 7 อ.สำมโคก - อ.เสนำ
11 115 3 ก ำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวลิยั - บ.ทุ่งรวงทอง 36 4006 7 ต.รำชกรูด - อ.หลงัสวน ตอน บ.หำดยำย - บ.วงัตะกอ
12 4169 3 ทำงรอบเกำะสมยุ  ตอน บ.หวัถนน -บ.เฉวง 37 4009 7 สรุำษฎร์ธำนี - อ.อำ่วลกึ ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้ำนนำสำร

13 11 3 แยกอินทร์บรีุ - อ.สำกเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรีุ - บ.หนองบวัทอง ตอน 1 38 404 7 ตรัง - อ.ละง ูตอน บ.นำ - บ.สำมแยก
14 11 3 แยกอินทร์บรีุ - อ.สำกเหล็ก ตอน แยกอินทร์บรีุ - บ.หนองบวัทอง ตอน 2 39 419 7 บ.นำขำ - บ.ควนปริง 
15 4 3 อ.ตะกั่วป่ำ - อ.ท้ำยเหมือง ตอน บ.บำงสกั - บ.เขำหลกั 40 4 7 อ.ตะกั่วป่ำ - บ.บำงสกั 
16 1045 3 แยกวงัสีสบู - แยกทำงเข้ำอ ำเภอทำ่ปลำ ตอน แยกวงัสีสบู - ต.ผำจกุ 41 4051 7 สตลู - ทำ่เรือเจ๊ะบีลงั 
17 1026 4 บ.ดอนไชย - บ.ผำเวยีง ตอน ต.บ้ำนทรำยทอง - บ.ผำเวยีง 42 3481 8 บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่
18 4063 4 บ.ปำรำมีแต - อ.โกตำบำรู กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
19 4027 4 ทำ่อำกำศยำนภเูก็ต - ทำ่เรืออำ่วปอ ตอน บ.ป่ำคลอก - บ.พำรำ 1 103 8 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ
20 1099 4 อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บอ่หลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) 2 8 8 อ.บำงปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภำชี -บ.หนิกอง (329 เดมิ) ตอน บ.ภำชี -บ.หนิกอง ตอน 1

21 1001 4 เชียงใหม่ - บ.โป่ง 3 9 8 อ.บำงปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภำชี -บ.หนิกอง (329 เดมิ) ตอน บ.ภำชี -บ.หนิกอง ตอน 2

22 1091 4 พะเยำ - น่ำน ตอน บ.สองแคว - น่ำน 4 10 8 ชมุพร - ระนอง ตอน บ.ทรำยแดง - บ.บำงนอน 
23 11 5 อ.เดน่ชยั - ล ำปำง ตอน สำมแยกเดน่ชยั - สำมแยกปำงเคำะ 5 11 9 พงังำ - อ.บ้ำนตำขนุ ตอน บ.นำเหนือ - บ.บำงครำม ตอน 1
24 101 5 ก ำแพงเพชร - สโุขทยั ตอน แยก อ.ลำนกระบือ - อ.คีรีมำศ 6 12 9 พงังำ - อ.บ้ำนตำขนุ ตอน บ.นำเหนือ - บ.บำงครำม ตอน 2

7 225 9 นครสวรรค์ - ชยัภมิู ตอน บ.ซบัอีลมุ - บ.ซบัตะแบก

สารบัญ



ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร

ที่ ที่

สารบัญ

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
8 14 9 อ.ร้องกวำง - น่ำน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน ำ้อุ่น 7 3233 13 อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตมู
9 101 9 สโุขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก 8 3901 13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) 
10 225 9 นครสวรรค์ - ชยัภมิู ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1 ด้ำนซ้ำยทำง ตอน 1
11 225 10 นครสวรรค์ - ชยัภมิู ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2 9 3901 13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) 
12 415 10 พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 1 ด้ำนซ้ำยทำง ตอน 2
13 415 10 พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 2 10 3902 13 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) 
14 415 10 พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 3 ด้ำนขวำทำง ตอน 1
14 415 10 พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 4 11 3902 14 ทำงคู่ขนำนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) 

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง ด้ำนขวำทำง ตอน 2
1 1421 10 เชียงรำย - อ.ขนุตำล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตำล ตอน 1 12 3423 14 สมทุรสำคร - ต.โคกขำม
2 1421 10 เชียงรำย - อ.ขนุตำล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตำล ตอน 2 13 304,306 14 อ.ปำกเกร็ด - ศนูย์รำชกำรแจ้งวฒันะ
3 1421 11 เชียงรำย - อ.ขนุตำล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล 15 9 14 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร(ด้ำนตะวนัตก) ชว่งพระประแดง -บำงแค
4 3180 11 ชมุพร - อ.ปะทิว (สนำมบินชมุพร) 16 3901 15 ทำงบริกำรด้ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก

5 4 11 ชมุพร - ระนอง  ตอน 4 กรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) ด้ำนซ้ำยทำง ตอน 1
6 - 11 นรำธิวำส - บ.ปำเซปเูต๊ะ ตอน บ.บำโร๊ะบดูอ - บ.ตำรอ 17 3901 15 ทำงบริกำรด้ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
7 3056 11 ต.บ้ำนหว้ำ - อ.ภำชี ตอน 1 กรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) ด้ำนซ้ำยทำง ตอน 2
8 3056 11 ต.บ้ำนหว้ำ - อ.ภำชี ตอน 2 18 3902 15 ทำงบริกำรด้ำนนอกของทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก กรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) ด้ำนขวำทำง ตอน 1
1 35 12 ปรับปรุงทำงหลวงหมำยเลข 35  ตอน ทำงแยกตำ่งระดบับำงขนุเทียน - 19 3902 15 ทำงบริกำรด้ำนนอกของทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก

เอกชยั ตอน 1 กรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) ด้ำนขวำทำง ตอน 2

2 35 12 ปรับปรุงทำงหลวงหมำยเลข 35  ตอน ทำงแยกตำ่งระดบับำงขนุเทียน - 20 3902 16 ทำงบริกำรด้ำนนอกของทำงหลวงพิเศษ หมำยเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก

เอกชยั ตอน 2 กรุงเทพมหำนคร (ด้ำนตะวนัตก) ชว่งพระประแดง - บำงขนุเทียน
3 35 12 ปรับปรุงทำงหลวงหมำยเลข 35  ตอน ทำงแยกตำ่งระดบับำงขนุเทียน -

เอกชยั ตอน 3
4 - 12 พฒันำคนู ำ้ริมถนนวภิำวดีรังสิต ตอน 1
5 - 12 พฒันำคนู ำ้ริมถนนวภิำวดีรังสิต ตอน 2
6 - 13 พฒันำคนู ำ้ริมถนนวภิำวดีรังสิต ตอน 3



ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร

ที่ ที่

สารบัญ

โครงการก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 118 16 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเม่ียง - บ.ปางน า้ถุ 4 348 19 อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสงู
2 118 16 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 5 4055 19 นรำธิวำส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกำะ - อ.ระแงะ
3 118 16 เชียงใหม่ - เชียงรำย ตอน บ.ปำงน ำ้ถ ุ- บ.โป่งป่ำตอง ตอน 2 6 3646 20 อ.อรัญประเทศ - ชำยแดนไทย/กมัพชูำ (บ.หนองเอ่ียน -สตงึบท) ตอนแยกทำง
4 101 16 น่ำน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้ำง - บ.ปอน หลวงหมำยเลข 33 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3586 ตอน 1 
5 - 17 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 7 3646 20 อ.อรัญประเทศ - ชำยแดนไทย/กมัพชูำ (บ.หนองเอ่ียน -สตงึบท) ตอนแยกทำง

(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 1 หลวงหมำยเลข 33 บรรจบทำงหลวงหมำยเลข 3586 ตอน 2 
6 - 17 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 8 372 20 ทำงเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ

(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 2 9 1021 20 อ.ดอกค ำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงค ำ - อ.เทิง ตอน 1
7 - 17 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 10 1021 20 อ.ดอกค ำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงค ำ - อ.เทิง ตอน 2

(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 3 11 1021 21 อ.ดอกค ำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงค ำ - อ.เทิง ตอน 3
8 - 17 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 4 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
9 - 17 ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 1 41 21 บ.ทำ่ทอง - บ.สวนสมบรูณ์ (ขำขึน้)

(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 5 2 108 21 เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน ตอน สะพำนแม่ริด - บ.แม่สริุน (เป็นตอนๆ)

10 118 18 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเม่ียง ตอน 1 3 1 21 อ.แม่ลำว - อ.แม่สำย (เป็นตอนๆ) ตอน 1

11 118 18 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเม่ียง ตอน 2 4 1 21 อ.แม่ลำว - อ.แม่สำย (เป็นตอนๆ) ตอน 2

12 410 18 ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1 5 1 21 ต.แม่กำ - พะเยำ (เป็นตอนๆ) 
13 410 18 ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2 6 4 22 พทัลงุ - อ.หำดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทรำย - บ.พรุพ้อ
14 101 18 น่าน - อ.ทา่วงัผา ตอน น่าน - ต.บอ่ 7 41 22 อ.ร่อนพิบลูย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)อ.เทิง ตอน 1
15 102 18 อ.หนองหิน - อ.วงัสะพงุ 8 41 22 บ.ไม้เสียบ - พทัลงุ (เป็นตอนๆ) 
16  - 19 ทำงเลี่ยงเมืองหำดใหญ่ (ด้ำนตะวนัออก)ตอน บ.พรุ - โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ทำงเข้ำสนำมบินหำดใหญ่ 1 3 22 อ.บำงป ู- อ.บำงปะกง  ตอน 1
โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 3 22 อ.บำงป ู- อ.บำงปะกง  ตอน 2

1 12 19 ตำก - อ.แม่สอด ตอน 4 3 3 22 อ.บำงป ู- อ.บำงปะกง  ตอน 3
2 4 19 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - ดำ่นสะเดำแหง่ที่ 2 ตอน 1 4 3 23 อ.บำงป ู- อ.บำงปะกง  ตอน 4
3 4 19 แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 - ดำ่นสะเดำแหง่ที่ 2 ตอน 2 5 3 23 อ.บำงป ู- อ.บำงปะกง  ตอน 5



ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร ล ำดบั R.No. หน้ำ โครงกำร

ที่ ที่

สารบัญ

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 36 23 กระทิงลำย - ระยอง (รวมสะพำนข้ำมแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทบัมำ 14 M81 27 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)

และแยกบ้ำนดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้ำนแลง ตอน 1 15 M81 27 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
7 36 23 กระทิงลำย - ระยอง (รวมสะพำนข้ำมแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทบัมำ 16 M81 28 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)

และแยกบ้ำนดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้ำนแลง ตอน 2 (รวมทำงแยกตำ่งระดบัทำ่มะกำ)
8 319 23 ปรำจีนบรีุ - อ.พนมสำรคำม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสำรคำม ตอน 1 17 M81 28 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
9 319 24 ปรำจีนบรีุ - อ.พนมสำรคำม ตอน บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสำรคำม ตอน 2 18 M81 28 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 19 M81 28 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000)
1 M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (รวมทำงแยกตำ่งระดบัทำ่ม่วง)

2 M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) 20 M81 28 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)

3 M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) 21 M81 29 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)

4 M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) 22 M81 29 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000  LT.)

5 M81 25 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR  LINE)

6 M81 26 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) 23 M81 29 บำงใหญ่ -  กำญจนบรีุ ชว่งที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)

(รวมทำงแยกตำ่งระดบันครชยัศรี) (SPUR  LINE)

7 M81 26 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)

8 M81 26 บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)

(รวมทำงแยกตำ่งระดบัชมุทำงนครชยัศรี)

9 M81 26 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)

10 M81 26 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)

(รวมทางแยกตา่งระดบันครปฐมตะวนัออก)

11 M81 27 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)

12 M81 27 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)

(รวมทำงแยกตำ่งระดบันครปฐมตะวนัตก)

13 M81 27 บำงใหญ่ - กำญจนบรีุ  ชว่งที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)



หน้าท่ี 1

ข้อมูลถึงสิน้เดือน พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

1 11 พิเศษ สามแยกดอยต ิ- เชียงใหม่ 1 (เชียงใหม)่ 526+249.000  - 24.350 สท.1/14/59 (1) 1,474,671,000.00           บ.เชียงใหม่ 31 พ.ค. 59 15 พ.ค. 62 1,080 1.92 92.54 2559

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) ล าพนู ,เชียงใหม่ที่ 2 550+599.000 30 พ.ค. 59 (2) 1,474,672,618.00           คอนสตรัคชั่น จ ากดั 7 มิ.ย. 63 1,469 3.18 94.40

(นายมานะ  คงส)ี (3) 1,474,695,000.00           17 ก.ค. 63 1,509

(ขยายอายสุญัญา)

2 121 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก  1 (เชียงใหม)่ 15+310.000 - 7.690 สท.1/10/61 (1) 288,751,000.00              บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป 1 ก.พ. 61 23 ต.ค. 62 630 1.44 90.81 2561

(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา -  เชียงใหม่ที่ 1 23+000.000 31 ม.ค. 61 (2) 364,999,475.80              22 มี.ค. 63 781 8.53 93.34 งด/ลดคา่ปรับ 25 เม.ย. - 2 ก.ค.63

ต.ดอนแก้ว  ตอน 1 (3) 365,000,000.00              24 เม.ย. 63 814

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (ขยายอายสุญัญา)

(นายสงิแก้ว  สลวีงศ์)

3 121 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก  1 (เชียงใหม)่ 23+000.000 8.644 สท.1/11/61 (1) 328,240,000.00              บ.ส.เชียงราย 1 ก.พ. 61 20 ก.พ. 63 750 2.48 66.67 2561

(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา -  เชียงใหม่ที่ 1,2 31+644.000 31 ม.ค. 61 (2) 414,998,855.00              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 26 ก.ย. 63 970 8.58 72.50

ต.ดอนแก้ว  ตอน 2 (3) 415,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์)  

(นายช านาญ  สวุรรณ)

4 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน 10 (นครราชสมีา) 3+800.000 - 6.700 สท.1/16/61 (1) 299,862,000.00 หจก.มาตรศรีจกัรกล 1 ก.พ. 61 21 ม.ค. 63 720 3.38 94.01 2561

บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 1 ปราจีนบุรี 10+500.000 31 ม.ค. 61 (2) 404,943,247.40 2.07 100.00 งด/ลดคา่ปรับ 22 ม.ค.63 - 2 ก.ค..63

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 405,000,000.00

(นายเกษม เวชกลุ)

5 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน 10 (นครราชสมีา) 10+500.000 - 5.800 สท.1/20/61 (1) 286,168,961.00 หจก.มาตรศรีจกัรกล 10 ก.พ. 61 31 ธ.ค. 62 690 0.91 47.52 2561

บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 2 ปราจีนบุรี 16+300.000 9 ก.พ. 61 (2) 386,993,992.30 0.00 100.00

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 387,000,000.00

(นายชาตชิาย  พิบูลย์ศกัดิ)์

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ส านักก่อสร้างทางที่  1      โทร.0-2354-0040



หน้าท่ี 2
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

6 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน 10 (นครราชสมีา) 16+300.000 - 6.000 สท.1/34/61 (1) 283,411,844.00 หจก.กองมณีก่อสร้าง 31 มี.ค. 61 18 พ.ค. 63 780 4.58 76.39 2561

บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ  ตอน 3 ปราจีนบุรี 22+300.000 30 มี.ค. 61 (2) 377,938,695.30 13 มิ.ย. 63 806 8.67 90.84

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 378,000,000.00 (ขยายอายสุญัญา)

(นายสทิธิชยั  พ่วงศรี)

7 4169 พิเศษ ทางรอบเกาะสมยุ  ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ 16 (นครศรีธรรมราช) 29+531.000 - 10.569 สท.1/26/61 (1) 363,296,000.00              บ.เอส ซี จี 1995 จ ากดั 20 ก.พ. 61 9 เม.ย. 63 780 0.02 94.03 2561

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) สรุาษฎร์ธานีที่ 2 40+100.000 19 ก.พ. 61 (2) 459,868,547.20              12 พ.ค. 63 813 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ค.63

(นายส าเนา  เทพทอง) (กาญจนดษิฐ์) (3) 460,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

8 4 พิเศษ อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลกั - 17 (กระบี่) 813+300.000  - 28.030 สท.1/6/59 (1) 794,200,000.00              บ.เสริมสงวนก่อสร้าง 22 เม.ย. 59 8 ต.ค. 61 900 3.40 99.96 2559

บ.โคกกลอย พงังา 827+646.612 และ 21 เม.ย. 59 (2) 835,151,409.00              จ ากดั 17 ธ.ค. 61 970 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) 829+666.400 - (3) 835,660,000.00              3 ก.ค. 62 1,168

(นายประสทิธ์ิ  คงเพ็ชร) 843+350.000 12 ส.ค. 62 1,208

21 ต.ค. 62 1,278

(ขยายอายสุญัญา)

9 4 พิเศษ อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน 17 (กระบี่) 803+000.000 - 10.300 สท.1/28/61 (1) 371,700,000.00              บ.สหการวิศวกร จ ากดั 24 ก.พ. 61 16 ต.ค. 62 600 3.44 99.83 2561

บ.ทบัละม ุ- บ.ทุง่มะพร้าว กระบี่ 813+300.000 23 ก.พ. 61 (2) 404,006,876.75              23 เม.ย. 63 790 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค..63

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 405,000,000.00              18 พ.ค. 63 815

(นายวิศษิฎ์  สรุกิจ) (ขยายอายสุญัญา)

10 4066 พิเศษ บ.บือเลง็ใต้ - โกตาบารู 18 (สงขลา) 26+050.000 - 10.850 สท.1/25/61 (1) 245,520,000.00              บ.อคัรพนัธุ์ก่อสร้าง 20 ก.พ. 61 11 ธ.ค. 62 660 0.02 99.77 2561

(รวมสะพานข้ามแม่น า้สายบุรี) ยะลา 32+200.000, 19 ก.พ. 61 (2) 247,208,888.30              จ ากดั 0.44 100.00 งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) 35+100.000 - (3) 250,000,000.00              

(นายสพุจน์  ชชู่วย) 35+600.000,

38+900.000 -

43+100.000



หน้าท่ี 3
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

11 115 พิเศษ ก าแพงเพชร - พิจิตร ตอน 4 (ตาก), 5 (พิษณโุลก) 25+200.000 - 16.500 สท.1/15/62 (1) 567,562,216.00              บ.สระหลวงก่อสร้าง 21 ก.พ. 62 10 เม.ย. 64 780 3.67 56.98 2562

บ.ศรีวิลยั - บ.ทุง่รวงทอง ก าแพงเพชร, พิษณโุลกที่ 1 31+600.000, 20 ก.พ. 62 (2) 569,732,985.30              จ ากดั 7.30 40.09

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) 36+000.000 - (3) 570,000,000.00              

(นายชมุภ ูสขุเอมโอฐ) 41+250.000 และ

42+150.000 - 

47+000.000

12 4169 1 ทางรอบเกาะสมยุ ตอน บ.หวัถนน - 16 (นครศรีธรรมราช) 14+000.000 - 15.531 สท.1/14/62 (1) 700,980,000.00              บ.บุญสหะการสร้าง 12 ก.พ. 62 29 ส.ค. 64 930 2.43 18.11 2562

บ.เฉวง สรุาษฏร์ธานีที่ 2 29+531.000 11 ก.พ. 62 (2) 703,089,413.30              จ ากดั 2.99 27.95 ตดิสาธารณปูโภค 

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) (3) 800,000,000.00              

(นายสมเกียรต ิ โมควงศ์)

13 11 พิเศษ แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหลก็ ตอน 11(ลพบุรี) 0+000.000 - 14.600 สท.1/23/62 (1) 996,957,300.00              บ.โรจน์สนิก่อสร้าง 19 เม.ย. 62 4 ต.ค. 64 900 3.30 31.08 2562

แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบวัทอง ตอน 1 สงิห์บุรี,นครสวรรค์ที่ 2 14+600.000 18 เม.ย. 62 (2) 999,969,000.70              จ ากดั 2.99 27.67

(นายกิตตศิกัดิ์ ทองมาก) (3) 1,000,000,000.00           

(นายพินิจ เสอืชาวนา)

14 11 พิเศษ แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหลก็ ตอน 11(ลพบุรี) 14+600.000 - 13.400 สท.1/29/62 (1) 1,294,714,000.00           กิจการร่วมค้า 31 พ.ค. 62 13 ก.พ. 65 990 0.70 30.25 2562

แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบวัทอง ตอน 2 นครสวรรค์ที่ 2 28+000.000 30 พ.ค. 62 (2) 1,299,926,414.80           เอสแอนด์เอส 4.16 23.15 ตดิพืน้ที่กรมชลประทาน 

(นายกิตตศิกัดิ์ ทองมาก) (3) 1,300,000,000.00           และสาธารณปูโภค

(นายณฐัพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช)

15 4 พิเศษ อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง 17 (กระบี่) 776+700.000 - 20.362 สท.1/12/62 (1) 744,422,200.00              บ.เสริมสงวนก่อสร้าง 12 ก.พ. 62 31 พ.ค. 64 840 2.62 10.80 2562

ตอน บ.บางสกั - บ.เขาหลกั พงังา, ภเูก็ต 797+062.000 11 ก.พ. 62 (2) 746,670,922.30              จ ากดั 2.10 10.16 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง และ

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์) (3) 750,000,000.00              สาธารณปูโภค 

(นายวิศษิฎ์ สรุกิจ)

16 1045 พิเศษ แยกวงัสสีบู - ทางแยกเข้าอ าเภอทา่ปลา 5 (พิษณโุลก) 13+100.000 - 4.279 สท.1/5/62 (1) 112,668,000.00              บ.เอกทวีทรัพย์ 31 ม.ค. 62 24 ก.พ. 63 390 3.03 98.12 2562

ตอน แยกวงัสสีบู - ต.ผาจกุ อตุรดติถ์ที่ 2 17+379.000 30 ม.ค. 62 (2) 172,151,421.80              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 12 มี.ค. 63 407 0.00 100.00

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 230,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายโอฬาร กลัน่ประดษิฐ์)



หน้าท่ี 4
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

17 1026 พิเศษ บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน 2 (แพร่) 8+600.000 - 8.400 สท.1/1/62 (1) 282,600,000.00              บ.สหะขนสง่อทุยัธานี 31 ม.ค. 62 23 ก.ค. 63 540 6.88 99.68 2562

ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง นา่นที่ 1 17+000.00 30 ม.ค. 62 (2) 288,372,607.30              จ ากดั 11.91 67.16 งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ.63

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 300,000,000.00              

(นายอดุม  แก้วโก)

18 4063 พิเศษ บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู 18 (สงขลา) 0+100.000 - 7.617 สท.1/24/62 (1) 265,620,000.00              บ.อคัรพนัธุ์ก่อสร้าง 19 เม.ย. 62 8 ธ.ค. 63 600 6.20 36.70 2562

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) ยะลา 7+200.000 และ 18 เม.ย. 62 (2) 266,503,513.00              จ ากดั 6.12 41.66

(นายสพุจน์  ชชู่วย) 9+400.000 - (3) 270,000,000.00              

9+917.000

19 4027 พิเศษ ทา่อากาศยานภเูก็ต - ทา่เรืออ่าวปอ 17 (กระบี่) 5+900.000 - 8.100 สท.1/11/62 (1) 384,161,425.00              หจก.หาดใหญ่เรืองชยั 12 ก.พ. 62 3 ก.ย. 63 570 5.87 51.36 2562

ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา ภเูก็ต 14+000.000 11 ก.พ. 62 (2) 399,995,857.40              การโยธา 11.69 76.55 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ  สาธารณปูโภค

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) (3) 400,000,000.00              และปัญหาโควิด

(นายจรูญ ชยัทอง)

20 1099 4 อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน 1 (เชียงใหม)่ 0+300.000 - 53.000 สท.1/20/62 (1) 118,398,000.00              บ.เชียงใหม่ทวีผล 19 มี.ค. 62 12 มี.ค. 63 360 1.09 7.14 2562

บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) เชียงใหม่ที่ 1 121+000.000 18 มี.ค. 62 (2) 179,800,016.40              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 29 มี.ค. 63 377 0.00 100.00

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) (3) 180,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายสทุศัน์  ขนัแก้ว)

21 1001 เชียงใหม่ - บ.โป่ง 13+700.000 - 14.500 (1) เสนอกระทรวงฯ อนมุตัจ้ิาง

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) 28+200.000 (2) 599,987,646.20              

(3) 600,000,000.00              

22 1091 พะเยา - นา่น ตอน บ.สองแคว - นา่น 116+000.000 - 18.827 (1) ประกาศ 21 พ.ค.63            

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) 134+827.000 (2) 749,999,744.40               e - bidding 2 มิ.ย.63   

(3) 750,000,000.00              



หน้าท่ี 5
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

23 11 อ.เดน่ชยั - ล าปาง ตอน สามแยกเดน่ชยั - 370+913.000 - 14.637 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

สามแยกปางเคาะ 385+550.000 (2) 748,465,717.85              

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 750,000,000.00              

24 101 ก าแพงเพชร - สโุขทยั 33+000.000 22.235 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ครีีมาศ 36+010.000 และ . (2) 849,863,414.80              

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) 36+400.000 (3) 850,000,000.00              

55+625.000

25 115 ก าแพงเพชร - พิจิตร 57+000.000 - 9.150 (1) รอประกาศใหม่

ตอน ต.บึงบวั - บ.คลองโนน 66+150.000 . (2) 393,975,230.10              

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) (3) 400,000,000.00              

26 102 บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสชันาลยั 29+545.000 - 7.055 (1) เสนอกรมฯ รับราคา
(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) 36+600.000 (2) 269,941,343.00              

(3) 270,000,000.00              

27 11 แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหลก็ 142+000.000 - 30.900 (1) ประกาศ 21 พ.ค.63      

ตอน อ.ทบัคล้อ - อ.สากเหลก็ 172+900.000 (2) 1,414,451,158.40            e - bidding 2 มิ.ย. 63        

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,430,000,000.00           

28 2166 โนนศรีคณู - หนองผะองค์ 69+000.000 - 12.000 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา
(นายพรชยั อดลุยธรรม) 81+000.000 (2) 149,966,734.20              

(3) 150,000,000.00              



หน้าท่ี 6
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

29 2208 บ.โคกขมิน้ - บ.ระกา 28+000.000 - 14.016 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

(นายพรชยั อดลุยธรรม) 42+016.000 (2) 479,995,851.30              

(3) 480,000,000.00              

30 2445 บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชยั 26+500.000 - 14.100 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) 36+600.000 (2) 479,934,873.80              

(3) 480,000,000.00              

31 226 อ.เฉลมิพระเกียรต ิ- อ.จกัราช - 35+600.000 - 18.510 (1) เสนอกรมฯ รับฯราคา

อ.ห้วยแถลง 46+700.000 (2) 799,994,581.40              

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 800,000,000.00              

32 3222 อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน 10+847.000 - 11.610 (1) เสนอกรมฯ รับฯราคา

ต.ช าผกัแพว - ต.ชะอม 24+000.000 (2) 599,912,576.20              

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 600,000,000.00              

33 366 ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 4+450.000 - 6.550 (1) ประกาศ 20 พ.ค. 63           

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) 11+000.000 (2) 749,999,442.30               e - bidding 1 มิ.ย.63

(3) 750,000,000.00              

34 366 ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 11+000.000 - 7.952 (1) ประกาศ 20 พ.ค. 63           

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) 18+952.000 (2) 849,999,739.00               e - bidding 1 มิ.ย.63

(3) 850,000,000.00              



หน้าท่ี 7
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

35 3111 อ.สามโคก - อ.เสนา 16+406.000 - 9.300 (1) เสนอกระทรวงฯ อนมุตัจ้ิาง

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) 25+706.000 . (2) 598,292,234.40              

(3) 600,000,000.00              

36 4006 ต.ราชกรูด - อ.หลงัสวน 57+500.000 - 6.400 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.หาดยาย - บ.วงัตะกอ 63+900.000 (2) 299,769,308.00              

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) (3) 300,000,000.00              

37 4009 สรุาษฎร์ธานี - อ.อ่าวลกึ 18+000.000 - 23.000 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.ซอยสบิ - อ.บ้านนาสาร 41+000.000 (2) 1,137,615,756.20           

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 1,150,000,000.00           

38 404 ตรัง - อ.ละง ูตอน บ.นา - บ.สามแยก 21+869.000 - 21.131 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) 43+000.000 . (2) 1,059,985,710.40           

(3) 1,060,000,000.00           

39 419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 1+691.000 - 6.881 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) 8+572.000 (2) 399,840,127.50              

(3) 400,000,000.00              

40 4 อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสกั 769+300.000 - 7.400 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) 776+700.000 (2) 349,961,083.80              

(3) 350,000,000.00              

41 4051 สตลู - ทา่เรือเจ๊ะบีลงั 3+400.000 - 8.500 (1) ประกาศผู้ชนะ

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) 11+900.000 (2) 259,775,378.10              

(นายส าราญ สตุระ) (3) 260,000,000.00              



หน้าท่ี 8
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

42 3481 บ.หวัสะแก - บ.หวัไผ่ 37+000.000 - 10.500 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) 47+500.000 . (2) 899,970,293.00              

(3) 900,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 15 โครงการ 212.573    (1) 8,146,587,946.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  22 โครงการ 295.154    (3) 14,180,000,000.00         

โครงการฯ แล้วเสร็จ 5 โครงการ 68.149      (1) 2,057,316,000.00           

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)

1 103 พิเศษ อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 1 (เชียงใหม)่ 49+770.000 - 14.345 สท.1/6/61 (1) 674,032,000.00              หจก.แพร่วิศวกรรม 18 ม.ค. 61 7 ม.ค. 63 720 6.53 76.07 2561

บ.แม่ตบีหลวง - บ.เป๊าะ ล าปางที่ 2 64+115.556 17 ม.ค. 61 (2) 674,909,130.26              12 ต.ค. 63 999 6.45 75.68

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 675,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายเลอเกียรติ์  สนธิเกษร)

2 33 พิเศษ อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - 13 (กรุงเทพ) 54+273.000 - 14.977 สท.1/30/61 (1) 628,760,000.00              บ.บญัชากิจ จ ากดั 27 ก.พ. 61 13 ต.ค. 63 960 3.06 71.93 2561

บ.หนิกอง (329 เดมิ) ตอน บ.ภาชี - อยธุยา 69+250.000 26 ก.พ. 61 (2) 629,986,116.40              3.67 82.14 ตดิสาธารณปูโภค 

บ.หนิกอง ตอน 1 (3) 630,000,000.00              

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์)

(นายไกรทอง  ขนุทพิย์ทอง)

3 33 พิเศษ อ.บางปะหนั - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - 13 (กรุงเทพ) 69+250.000 - 11.750 สท.1/23/61 (1) 628,997,580.00              บ.โรจน์สนิก่อสร้าง 20 ก.พ. 61 6 ต.ค. 63 960 5.79 84.05 2561

บ.หนิกอง (329 เดมิ) ตอน บ.ภาชี - อยธุยา 81+000.000 19 ก.พ. 61 (2) 629,987,620.90              จ ากดั 8.39 83.17

บ.หนิกอง ตอน 2 (3) 630,000,000.00              

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์)

(นายธงชยั  สงใย)

4 4 พิเศษ ชมุพร - ระนอง 17 (กระบี่) 585+250.000 - 17.750 สท.1/22/60 (1) 847,380,000.00              บ.ทองมา 21 มี.ค. 60 4 มี.ค. 63 1,080 2.03 30.50 2560

ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน กระบี่,ระนอง 603+000.000 20 มี.ค. 60 (2) 849,994,308.60              คอนแทรคเตอร์ จ ากดั 24 ธ.ค. 64 1,740 1.74 15.00 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ,สาธารณปูโภค 

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)  (3) 850,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายประจกัษ์  โอภาส)



หน้าท่ี 9
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 415 พิเศษ พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน 17 กระบี่ 0+000.000 - 10.061 สท.1/14/61 (1) 309,000,000.00              บ.สนิเจริญสนม จ ากดั 1 ก.พ. 61  23 ก.ย.62 600 3.24 98.56 2561

บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 พงังา 10+061.000  31 ม.ค.61 (2) 359,952,048.50               21 ธ.ค.62 689 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 360,000,000.00               15 ม.ค.63 714

(นายช านาญ  รุจิรเมธา) . 23 ม.ค. 63 722

(ขยายอายสุญัญา)

6 415 พิเศษ พงังา - อ.บ้านตาขนุ ตอน 17 กระบี่ 10+061.000 - 11.320 สท.1/13/61 (1) 331,000,000.00              บ.ตาปีแทรคเตอร์ 1 ก.พ. 61  22 พ.ย.62 660 0.32 94.70 งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.63

บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 พงังา 21+381.000  31 ม.ค.61 (2) 404,291,307.00              จ ากดั  17 ธ.ค.62 685 0.00 100.00 งดหรือลดคา่ปรับ 57 วนั

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 405,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายจิรวฒิุ  สจุริตธุระการ)

7 225 พิเศษ นครสวรรค์ - ชยัภมิู ตอน 6 (เพชรบูรณ์) 142+780.000 - 9.420 สท.1/4/62 (1) 290,999,756.00              หจก.เชียงใหม่ 49 31 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 63 690 4.78 62.84 2562

บ.ซบัอีลมุ - บ.ซบัตะแบก เพชรบูรณ์ที่ 2 152+200.000  30 ม.ค.62 (2) 456,136,224.30              คอนสตรัคชั่น 7.46 68.79 ตดิขดัต้นไม้หวงห้าม

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 460,000,000.00              ปัญหาโควิด

(นายราชนัย์ เหมวิเชียร)

8 101 พิเศษ อ.ร้องกวาง - นา่น ตอน 2 (แพร่) 300+049.000 - 16.150 สท.1/1/63 (1) 1,093,900,000.00           บริษัท แพร่ธ ารงวิทย์ 15 พ.ค. 63 29 เม.ย. 66 1,080 0.04 0.04 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ , สาธารณปูโภค

บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน า้อุ่น นา่นที่ 1, แพร่ 316+199.000 14 พ.ค. 63 (2) 1,099,443,438.00           จ ากดั 0.04 0.04

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

(นายมงคล ป่ินสกลุ) 199+900.000 เดมิ) 

9 101 สโุขทยั - อ.สวรรคโลก 105+400.000 - 24.600 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก 130+000.000 (2) 1,018,555,505.45           

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) (3) 1,050,000,000.00           

10 225 นครสวรรค์ - ชยัภมิู 33+000.000 - 12.000 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 1 45+000.000 (2) 998,649,353.80              

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) (3) 1,000,000,000.00           



หน้าท่ี 10
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

11 225 นครสวรรค์ - ชยัภมิู 45+000.000 - 25.000 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

ตอน อ.ชมุแสง - อ.หนองบวั ตอน 2 70+000.000 (2) 1,149,968,377.50           

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) (3) 1,150,000,000.00           

12 415 พงังา - อ.บ้านตาขนุ 21+381.000 - 8.159 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 1 29+540.000 (2) 399,992,233.10              

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

13 415 พงังา - อ.บ้านตาขนุ 29+540.000 - 9.860 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 2 39+400.000 (2) 399,990,288.90              

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

14 415 พงังา - อ.บ้านตาขนุ 39+400.000 - 7.900 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน 3 47+300.000 (2) 399,983,586.80              

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

15 415 พงังา - อ.บ้านตาขนุ 47+300.000 - 0.861 (1)  ประกาศ 20 พ.ค.63      

ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน า้ ตอน  4 48+161.000 (2) 395,314,261.77               e - bidding  1 มิ.ย.63       

(3) 400,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ 84.392 (1) 4,164,069,336.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  7 โครงการ 88.380 (3) 4,800,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ 2 โครงการ 21.381 (1) 640,000,000.00              

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง

1 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน 2 (แพร่) 19+000.000  - 16.000 สท.1/5/61 (1) 646,358,680.00              บ.หาญเจริญ 18 ม.ค. 61 5 ก.ค. 63 900 6.32 62.91 2561

บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 1 เชียงรายที่ 1 35+000.000 17 ม.ค. 61 (2) 719,957,226.04              เอนเตอร์ไพรส์ 3.45 60.04 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ พืน้ที่สปก.

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 720,000,000.00              เชียงราย จ ากดั พืน้ที่ป่าสงวน

(นายสทิธิพร  อินทร์สวุรรณโณ)



หน้าท่ี 11
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

2 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขนุตาล ตอน 2 (แพร่) 35+000.000  - 13.190 สท.1/7/61 (1) 680,816,411.00              บ.หาญเจริญ 1 ก.พ. 61 18 ส.ค. 63 930 0.77 74.78 2561
บ.ใหม่มงคล - อ.ขนุตาล ตอน 2 เชียงรายที่ 1 48+190.000 31 ม.ค. 61 (2) 719,759,073.00              เอนเตอร์ไพรส์ 1.15 75.16 ตดิพืน้ที่ป่าไม้ 

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 720,000,000.00              เชียงราย จ ากดั

(นายสมชาย  จวงจนัทร์)

3 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขนุตาล 2 (แพร่) 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 3.66 25.25 2560

ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล เชียงใหม่ที่ 1,2 19+000.000 22 มี.ค. 60 (2) 1,399,957,106.40           สหวิศวโยธาการ จ ากดั 23 เม.ย. 63 1,128 1.71 20.06 ตดิป่าสงวน

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 1,400,000,000.00           5 ม.ค. 65 1,750
(นายอทุยั  มาลยัพิศ) (ขยายอายสุญัญา)

4 3180, พิเศษ ชมุพร - อ.ปะทวิ (สนามบินชมุพร) 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 12+270.000 - 28.820 สท.1/33/61 (1) 365,400,000.00              บ.สหสถาพรขนสง่ 31 มี.ค. 61 19 มี.ค. 63 720 4.60 87.32 2561

3201 ,1 (นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) ชมุพร 27+722.000 30 มี.ค. 61 (2) 472,446,952.90              จ ากดั 6.98 88.20 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิรอพิจารณาตดังาน

(นายฉลองชยั  จรุุพนัธุ์) ทล.3180  และ (3) 472,450,022.00              งด/ลดคา่ปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ..ย.63

18+190.000 -

31+558.000  ทล.3201

5 4 พิเศษ ชมุพร - ระนอง  ตอน 4  17 (กระบี่) 513+300.000 - 32.450 สท.1/13/59 (1) 1,310,200,000.00           บ.ทองมา  27 พ.ค.59  11 พ.ค.62 1,080 0.74 91.55 2559

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) ระนอง 545+750.000 26 พ.ค. 59 (2) 1,343,704,550.60           คอนแทรคเตอร์ จ ากดั 8 ก.ย. 62 1,200 3.43 97.92 ตดิสาธารณปูโภค 

(นายสพุฒัน์  สนิเตมิ) (3) 1,563,175,000.00           22 ก.ค. 63 1,518

19 พ.ย. 63 1638

(ขยายอายสุญัญา)

6 4136 พิเศษ นราธิวาส - บ.ปาเซปเูต๊ะ 18 (สงขลา) 2+336.000 - 9.139 สท.1/28/62 (1) 355,079,950.00              บ.เอส.โอ.เอ็น. 24 เม.ย. 62 12 ม.ค. 64 630 7.40 39.62 2562

ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ นราธิวาส 9+475.000 และ 23 เม.ย. 62 (2) 358,640,523.30              เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 6.08 39.07 ตดิสิ่งปลกูสร้างรุกล า้เขตทางทาง

(นายกิตตศิกัดิ์ ทองมาก) 12+700.000 - (3) 370,000,000.00              และตดิสาธารณปูโภค

(นายวานิช สงัข์ขาว) 14+700.000

7 3056 ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 0+000.000 - 5.523 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) 5+523.000 (2) 446,072,245.10              

(3) 500,000,000.00              



หน้าท่ี 12
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

8 3056 ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2 15+213.000 + 8.514 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายมานิตย์  สขุคตศิริิอดุม) 23+727.000 (2) 532,902,539.40              

(3) 700,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ 118.599 (1) 4,445,943,041.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  2 โครงการ 14.037 (3) 1,200,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ - (1) -

กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

1 35 พิเศษ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35  13 (กรุงเทพ) 9+800.000 - 3.500 สท.1/17/61 (1) 707,500,000.00              บ.บุญสหะการสร้าง 10 ก.พ. 61 29 เม.ย. 63 810 7.90 66.52 2561

ตอน ทางแยกตา่งระดบับางขนุเทยีน - ธนบุรี 13+300.000 9 ก.พ. 61 (2) 709,990,167.29              จ ากดั 25 ธ.ค. 63 1,050 4.75 41.76 ตดิสาธารณปูโภค 

เอกชยั ตอน 1 (3) 710,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)

(นายประสทิธ์ิ  คงเพ็ชร)

2 35 พิเศษ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35  13 (กรุงเทพ) 13+300.000 - 4.100 สท.1/12/61 (1) 798,555,000.00              บ.แสงชยัโชค จ ากดั 1 ก.พ. 61 20 พ.ค. 63 840 0.79 71.90 2561

ตอน ทางแยกตา่งระดบับางขนุเทยีน - สมทุรสาคร 17+400.000 31 ม.ค. 61 (2) 799,991,014.35              14 ก.พ. 64 1,110 2.22 45.20

เอกชยั ตอน 2 (3) 800,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)

(นายปรเมธ  ถาวโรจน์)

3 35 พิเศษ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35  13 (กรุงเทพ) 17+400.000 - 4.100 สท.1/24/61 (1) 794,043,000.00              บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น 20 ก.พ. 61 7 ส.ค. 63 900 2.19 88.06 2561

ตอน ทางแยกตา่งระดบับางขนุเทยีน - สมทุรสาคร 21+500.000 19 ก.พ. 61 (2) 799,994,943.89              (1979) จ ากดั 15 พ.ย. 63 1,000 3.32 67.94

เอกชยั ตอน 3 (3) 800,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)

(นายชชัวาล รุ่งเรือง)

4 31 พิเศษ พฒันาคนู า้ริมถนนวิภาวดรัีงสติ ตอน 1 13 (กรุงเทพ) 5+500.000 - 1 แหง่ สท.1/35/62 (1) 677,325,000.00              บ. สหการวิศวกร จ ากดั 10 ก.ค. 62 25 ธ.ค. 64 900 4.00 13.25 2562

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) กรุงเทพ,ปทมุธานี 10+700.000 9 ก.ค. 62 (2) 679,864,110.70              2.80 18.15 ตดิสาธารณปูโภค 

(นายสวุิตร  วีรงคเสนีย์) (3) 680,000,000.00              



หน้าท่ี 13
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 31 พิเศษ พฒันาคนู า้ริมถนนวิภาวดรัีงสติ ตอน 2 13 (กรุงเทพ) 10+700.00 - 1 แหง่ สท.1/37/62 (1) 597,679,863.00              บ. ซีวลิเอนจีเนียริง จ ากดั 10 ก.ค. 62 25 ธ.ค. 64 900 2.06 16.43 2562

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) กรุงเทพ,ปทมุธานี 28+030.000 9 ก.ค. 62 (2) 599,955,026.90              1.92 16.18 ตดิสาธารณปูโภค

(นายเศรษฐา  รังสสีริุยะชยั) (3) 600,000,000.00              

6 31,1 พิเศษ พฒันาคนู า้ริมถนนวิภาวดรัีงสติ ตอน 3 13 (กรุงเทพ) 28+030.000 (ทล.31) 1 แหง่ สท.1/36/62 (1) 314,246,700.00              บ. สหการวิศวกร 10 ก.ค. 62 28 มิ.ย. 64 720 5.00 17.02 2562

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) กรุงเทพ,ปทมุธานี  -30+300.000 (ทล.1) 9 ก.ค. 62 (2) 361,984,533.90              จ ากดั 2.44 21.64 ตดิสาธารณปูโภค 

(นายภทัรพล  ตางจงราช) (3) 420,000,000.00              

7 3233 พิเศษ อ.นครชยัศรี - ต.ดอนตมู 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 1+220.000 - 21.575 สท.1/25/62 (1) 975,745,000.00              บ.แสงชยัโชค จ ากดั 19 เม.ย. 62 4 ต.ค. 64 900 1.57 18.25 2562

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) นครปฐม,สมทุรสาคร 3+700.000, 18 เม.ย. 62 (2) 978,682,740.40              2.58 23.18 ตดิสาธารณปูโภค และกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

(นายวีระศกัดิ์ รัตนะนพุงศ์) 6+300.000 - (3) 980,000,000.00              

9+920.000,

10+400.000 -

16+850.000 และ

17+650.000 -

26+675.000

8 3901 พิเศษ ทางคูข่นานวงแหวนรอบนอก 13 (กรุงเทพ) 62+300.000 - 11.500 สท.1/32/62 (1) 1,172,081,700.00           บ. บุญชยัพาณิชย์ 21 มิ.ย. 62 5 ม.ค. 65 930 1.65 27.68 2562

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) นนทบุรี,ปทมุธานี 73+800.000 (LT.) 20 มิ.ย. 62 (2) 1,176,790,429.35           (1979) จ ากดั 2.23 19.48 ตดิสาธารณปูโภค 

 ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (3) 1,230,000,000.00            และมีการรุกล า้เขตทาง

(นายสว่าง บูรณธนานกิุจ)

(นายเอนก ทองฉาย)

9 3901 พิเศษ ทางคูข่นานวงแหวนรอบนอก 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 5.19 16.50 2562

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) ปทมุธานี,อยธุยา 86+559.873 (LT.) 22 ส.ค. 62 (2) 1,269,881,956.63           คอนสตรัคชั่น จ ากดั 4.45 14.67 ตดิสาธารณปูโภค 

 ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (3) 1,270,000,000.00            และมีการรุกล า้เขตทาง

(นายสว่าง บูรณธนานกิุจ)

(นายภทัรพล ตางจงราช)



หน้าท่ี 14
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

10 3902 พิเศษ ทางคูข่นานวงแหวนรอบนอก 13 (กรุงเทพ) 62+300.000 - 11.500 สท.1/34/62 (1) 1,174,452,350.00           บ. ดอนเมืองการช่าง 4 ก.ค. 62 19 ธ.ค. 64 900 0.08 24.95 2562

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) นนทบุรี,ปทมุธานี 73+800.000 (RT.) 3 ก.ค. 62 (2) 1,180,354,124.60            จ ากดั 2.27 18.24 ตดิสาธารณปูโภค 

 ด้านขวาทาง ตอน 1 (3) 1,230,000,000.00           และมีการรุกล า้เขตทาง

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายธงชยั  ชกูร)

11 3902 พิเศษ ทางคูข่นานวงแหวนรอบนอก 13 (กรุงเทพ) 73+800.000 - 12.759 สท.1/33/62 (1) 1,090,220,000.00           บ. ธนะสนิพฒันา 27 มิ.ย. 62 10 มิ.ย. 65 1,080 1.99 10.86 2562

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) ปทมุธานี,อยธุยา 86+559.873 (RT.) 26 มิ.ย. 62 (2) 1,095,944,254.93           (1999) จ ากดั 2.25 7.18

 ด้านขวาทาง ตอน 2 (3) 1,270,000,000.00           

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายยทุธนา  นวลจีน)

12 3423 พิเศษ สมทุรสาคร - ต.โคกขาม 13 (กรุงเทพ) 0+200.000 - 6.937 สท.1/19/62 (1) 150,099,000.00              หจก.ทนงศกัดิว์ิศวภณัฑ์ 28 ก.พ. 62 18 ธ.ค. 63 660 5.14 62.32 2562

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) สมทุรสาคร 7+137.000 27 ก.พ. 62 (2) 299,188,777.70              7.36 64.25

(นายธีระศกัดิ์  มาคง) (3) 300,000,000.00              

13 304, พิเศษ อ.ปากเกร็ด - ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ 13 (กรุงเทพ) 2+123.204 - 10.409 สท.1/40/62 (1) 1,293,366,000.00           บ.บุญชยัพาณิชย์ 1 ต.ค. 62 16 ก.ค. 65 1,020 0.23 0.72 2562

306 (นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) กรุงเทพ,นนทบุรี 12+532.470 (ทล.306) 30 ก.ย. 62 (2) 1,297,506,002.50           (1979) จ ากดั 0.02 0.51 ตดิสาธารณปูโภค

(นายมงคล  นวลเกลีย้ง) (3) 1,700,000,000.00           รอรับพืน้ที่จาก รฟม. ทช. และ 
กรมชลประทาน

15 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 15+217.000 - 6.586 (1) ประกาศ 28 พ.ค. 63                  

(ด้านตะวนัตก) ช่วงพระประแดง - 21+803.000 (2) 514,285,728.90               e - bidding 10 มิ.ย.63   

บางแค (3) 525,000,000.00              

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์)



หน้าท่ี 15
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

16 3901 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ 50+988.000 - 5.712 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 56+700.000 (2) 699,609,667.70              

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              

ด้านซ้ายทาง ตอน 1

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์)

17 3901 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ 56+700.000 - 5.600 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 62+300.000 (2) 668,458,979.80              

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              

ด้านซ้ายทาง ตอน 2

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

18 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ 50+988.000 - 5.712 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 56+700.000 (2) 699,997,639.65              

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              

ด้านขวาทาง ตอน 1

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์)

19 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ 56+700.000 - 5.600 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 62+300.000 (2) 643,187,636.05              

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) (3) 700,000,000.00              

ด้านขวาทาง ตอน 2

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)



หน้าท่ี 16
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

20 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ 0+000.000 - 13.600 (1) ประกาศ 20 พ.ค.63                 

หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก 13+600.000 (2) 583,057,541.30               e - bidding 1 มิ.ย.63   

กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก) (3) 600,000,000.00              

ช่วงพระประแดง - บางขนุเทยีน

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 13 โครงการ 99.139 (1) 11,010,720,076.00         

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  6 โครงการ 42.810 (3) 3,925,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ - (1) -

โครงการก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

1 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย 1 (เชียงใหม)่ 42+000.000 - 9.250 สท.1/21/60 (1) 634,500,000.00              บ.เชียงใหม่ 14 มี.ค. 60 3 ธ.ค. 61 630 0.31 85.49 2560

ตอน ต.ป่าเม่ียง - บ.ปางน า้ถุ เชียงใหม่ที่ 2 51+250.000 13 มี.ค. 60 (2) 649,753,866.40              สหวิศวโยธาการ จ ากดั 26 ธ.ค. 61 653 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.63

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 650,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายศรชยั  จนัทร์นวล)

2 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 2 (แพร่) 51+250.000 - 6.650 สท.1/3/61 (1) 238,422,908.00              หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป 18 ม.ค. 61 12 พ.ค. 62 480 8.99 58.30 2561

บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 เชียงรายที่ 1 57+900.000 17 ม.ค. 61 (2) 324,971,496.08              12 เม.ย. 63 816 10.79 65.16 งด/ลดคา่ปรับ 13 เม.ย.63 - 6 ก.ย.63

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 325,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายวิชา  บรรจงหม่ืนไวย)

3 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน 2 (แพร่) 57+900.000 - 4.600 สท.1/4/61 (1) 237,070,600.00              หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป 18 ม.ค. 61 12 เม.ย. 62 450 4.01 20.10 2561

บ.ปางน า้ถ ุ- บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 เชียงรายที่ 1 62+500.000 17 ม.ค. 61 (2) 324,919,754.90              4.45 24.50 งด/ลดคา่ปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 325,000,000.00              

(นายวรุตม์โรจน์  จกัษุสวุรรณ)

4 101 พิเศษ นา่น - อ.เฉลมิพระเกียรต ิตอน 2 (แพร่) 452+400.000 - 19.555 สท.1/32/61 (1) 628,500,000.00              บ.แพร่ธ ารงวิทย์  1 มี.ค. 61 18 ก.พ. 63 720 0.26 99.99 2561

อ.ทุง่ช้าง - บ.ปอน นา่นที่ 2 471+955.000 28 ก.พ. 61 (2) 629,908,073.20              จ ากดั 22 มี.ค. 63 753 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 630,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายธวชัชยั  หม่ืนโฮ้ง)



หน้าท่ี 17
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 7+800.000 - 2.100 สท.1/8/62 (1) 380,220,000.00              บ. ก.นราพฒัน์ จ ากดั 31 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 63 690 1.04 17.92 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 9+900.000 30 ม.ค. 62 (2) 381,368,719.76              17 เม.ย. 64 808 7.99 24.87 ได้รับอนญุาตจากโครงการสง่น า้ฯ

(บ.มะพร้าวต้นเดยีว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 1 (3) 390,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ให้เข้าพืน้ที่ลา่ช้า

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)

(นายวรวฒิุ  วิสมิตะนนัท์)

6 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 9+900.000 - 2.150 สท.1/9/62 (1) 366,140,000.00              บ. ก.นราพฒัน์ จ ากดั 31 ม.ค. 62 20 ธ.ค. 63 690 0.69 22.35 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 12+050.000 30 ม.ค. 62 (2) 367,246,279.81              23 มี.ค. 64 783 6.23 27.89 ได้รับอนญุาตเข้าพืน้ที่ลา่ช้า และ

(บ.มะพร้าวต้นเดยีว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 2 (3) 400,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา) ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ 

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)

(นายวรวฒิุ  วิสมิตะนนัท์)

7 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 12+050.000 - 2.950 สท.1/3/62 (1) 382,259,000.00              บ.ตาปีแทรคเตอร์ จ ากดั 31 ม.ค. 62 21 ต.ค. 63 630 1.21 27.10 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 15+000.000 30 ม.ค. 62 (2) 383,549,497.55              8.87 73.54

(บ.มะพร้าวต้นเดยีว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 3 (3) 400,000,000.00              

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์)

(นายธนา สนัตศิกัดิ)์

8 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 15+000.000 - 3.500 สท.1/7/62 (1) 338,736,109.00              หจก.หาดใหญ่เรืองชยั 31 ม.ค. 62 21 ต.ค. 63 630 2.10 43.81 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 18+500.000 30 ม.ค. 62 (2) 339,830,563.27              การโยธา 10.14 81.71

(บ.มะพร้าวต้นเดยีว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 4 (3) 390,000,000.00              

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์)

(นายธนา สนัตศิกัดิ)์

9 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี 18 (สงขลา) 18+500.000 - 3.500 สท.1/17/62 (1) 384,578,000.00              บ.ตาปีแทรคเตอร์ จ ากดั 28 ก.พ. 62 18 พ.ย. 63 630 1.82 24.73 2562

ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 ปัตตานี 22+000.000 27 ก.พ. 62 (2) 388,465,371.86              7.24 57.39

(บ.มะพร้าวต้นเดยีว) - อ.ยะหร่ิง ตอน 5 (3) 390,000,000.00              

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์)

(นายสาธร  ทองพนูแก้ว)



หน้าท่ี 18
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

10 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย  1 (เชียงใหม)่ 20+200.000 - 11.500 สท.1/16/62 (1) 756,668,550.00              บ.หาญเจริญ 21 ก.พ. 62 9 ก.พ. 64 720 6.67 39.20 2562
ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเม่ียง ตอน 1 เชียงรายที่ 1,เชียงใหม่ที่ 2 31+700.000 20 ก.พ. 62 (2) 759,757,193.60              เอนเตอร์ไพรส์เชียงราย 6.01 48.09 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง สาธารณปูโภค 

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 760,000,000.00              จ ากดั และขอใช้วตัถรุะเบิด

(นายวิชาญ เดชค าฟ)ู

11 118 พิเศษ เชียงใหม่ - เชียงราย  1 (เชียงใหม)่,2 (แพร่) 31+700.000 - 10.800 สท.1/10/62 (1) 767,000,000.00              บ.เชียงใหม่ 12 ก.พ. 62 2 ธ.ค. 63 660 7.31 46.92 2562

ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเม่ียง ตอน 2 เชียงใหม่ที่ 2,เชียงรายที่ 1 42+000.000 และ 11 ก.พ. 62 (2) 769,361,772.46              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 8.26 60.85 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง สาธารณปูโภค 

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) 62+500.000 - (3) 770,000,000.00              และขอใช้วตัถรุะเบิด

(นายณฐัพล แก้วอู)๋ 63+000.000

12 410 พิเศษ ปัตตานี - อ.เบตง ตอน 18 (สงขลา) 50+540.000 - 9.415 สท.1/2/62 (1) 392,922,000.00              หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง 31 ม.ค. 62 23 มิ.ย. 63 510 2.59 74.39 2562

บ.ตอืลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงตงิงี ตอน 1 ยะลา 59+955.000 30 ม.ค. 62 (2) 395,894,668.00              2.03 73.84 สิ่งปลกูสร้างลกุล า้เขตทาง,ปัญหาโควิด

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 445,000,000.00              

(นายอนวชั ห้องโสภา)

13 410 พิเศษ ปัตตานี - อ.เบตง ตอน 18 (สงขลา) 59+955.000 - 8.600 สท.1/6/62 (1) 393,970,000.00              หจก.ฉตัรชยัการโยธา 31 ม.ค. 62 24 พ.ค. 63 480 4.32 45.10 2562

บ.ตอืลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงตงิงี ตอน 2 ยะลา 68+555.000 30 ม.ค. 62 (2) 398,731,837.30              3 ธ.ค. 63 673 6.36 52.35 ปัญหาโควิด

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 445,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายบุศรินทร์  ยามา)

14 101 นา่น - อ.ทา่วงัผา ตอน นา่น - ต.บ่อ 371+225.000 - 13.751 (1)  ประกาศ 20 พ.ค.63     

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) 381+893.000 และ (2) 536,640,481.20               e - bidding  1 มิ.ย.63       
383+917.000 - (3) 550,000,000.00              

387+000.000

15 201 อ.หนองหนิ - อ.วงัสะพงุ 295+739.000 - 19.668 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายกิตตตศิกัดิ์  ทองมาก) 300+557.000 (2) 949,959,691.05              
(3) 950,000,000.00              



หน้าท่ี 19
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

16 ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวนัออก) 24+153.000 - 7.182 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ 31+335.000 (2) 569,521,950.11              

(นายกิตตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 570,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 11 โครงการ 65.765      (1) 4,637,987,167.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  3 โครงการ 40.601      (3) 2,070,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ 2 โครงการ 28.805      (1) 1,263,000,000.00           

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 4 (ตาก) 22+814.888  (ทล.12) - 26.451 สท.1/16/59 (1)            1,356,098,775.40 บ.สี่แสงการโยธา 1 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 62 1,080 0.30 99.43 2559

(นายอ านวยพร  ศรีอิสรานสุรณ์) ตากที่ 2 (แม่สอด) 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) 31 พ.ค. 59 (2) 1,465,192,051.90           (1979) จ ากดั 13 พ.ค. 62 1,077 1.55 100.00 งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62

(นายวลัลภ  นิว้กลม) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - (3) 1,523,855,000.00           3 ต.ค. 62 1,220

36+250.000 (ทล.105) (เดิม) (ปรับลดคา่งาน) 19 พ.ย. 62 1,267

(ขยายอายสุญัญา)

2 4 พิเศษ แยกทางหลวงหมายเลข 4 - 18 (สงขลา) 57+100.000 - 4.100 สท.1/21/61 (1) 295,000,000.00              หจก.หาดใหญ่ 15 ก.พ. 61 6 ธ.ค. 62 660 0.00 3.17 2561

ดา่นสะเดาแหง่ที่ 2 ตอน 1 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 61+200.000 14 ก.พ. 61 (2) 339,992,228.60              เรืองชยัการโยธา 0.00 3.17 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 340,000,000.00              

(นายณรงค์  ชสูงัข์)

3 4 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 0.00 3.18 2561

ดา่นสะเดาแหง่ที่ 2 ตอน 2 สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 62+596.000 17 ม.ค. 61 (2) 265,605,225.20              คอนสตรัคชั่น 2011 0.00 3.18 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 295,400,000.00              จ ากดั

(นายณรงค์  ชสูงัข์)

4 348 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสงู 10 (นครราชสมีา) 2+700.000 - 19.964 สท.1/31/62 (1) 900,525,944.00              บ. ช.ทวีก่อสร้าง จ ากดั 21 มิ.ย. 62 5 พ.ค. 65 1,050 2.23 14.69 2562

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) สระแก้ว 22+664.000 20 มิ.ย. 62 (2) 903,474,420.90              2.06 8.45 ตดิสาธารณปูโภค

(นายชาญศกัดิ์  จิตเตม็รัมย์) (3) 1,000,000,000.00           (ปรับแผนงาน)



หน้าท่ี 20
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 4055 พิเศษ นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน 18 (สงขลา) 6+392.000 - 6.173 สท.1/21/62 (1) 310,194,998.00              บ.อี.แอนด์ ซี. 23 มี.ค. 62 14 มิ.ย. 63 450 5.51 69.97 2562

บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ นราธิวาส 12+565.000 22 มี.ค. 62 (2) 312,726,473.20              ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 23 ส.ค. 63 520 8.91 73.16

(นายพรชยั อดลุยธรรม) (3) 320,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายสมศกัดิ์ พสัดสุาร)

6 3646 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา 10 (นครราชสมีา) 0+000.000 - 10.500 สท.1/26/62 (1) 1,007,157,900.00           บ.เอส.พี.ท.ี 24 เม.ย. 62 7 เม.ย. 65 1,080 3.23 23.03 2562

(บ.หนองเอ่ียน - สตงึบท) ตอนแยกทาง สระแก้ว 10+500.000 23 เม.ย. 62 (2) 1,012,219,013.20           ซีวิลกรุ๊ป จ ากดั 9 มิ.ย. 65 1,143 1.76 17.58 ตดิสายสื่อสารของการรถไฟ

หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง (3) 1,035,000,000.00           (ขยายอายสุญัญา)

หมายเลข 3586 ตอน 1

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายมนสั  สอนไวย์)

7 3646 พิเศษ อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กมัพชูา 10 (นครราชสมีา) 10+500.000 - 14.711 สท.1/27/62 (1) 892,872,800.00              บ.พี.ท.ีเอ. 24 เม.ย. 62 7 เม.ย. 65 1,080 2.71 25.21 2562

(บ.หนองเอ่ียน - สตงึบท) ตอนแยกทาง สระแก้ว 25+211.000 23 เม.ย. 62 (2) 895,559,522.50              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 9 มิ.ย. 65 1,143 1.66 17.32 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง (3) 1,035,000,000.00           

หมายเลข 3586 ตอน 2

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายมนสั  สอนไวย์)

8 372 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ 10 (นครราชสมีา) 0+790.000 - 4.400 สท.1/13/62 (1) 315,000,000.00              บ.เอส.พี.ท.ีซีวิลกรุ๊ป 12 ก.พ. 62 1 เม.ย. 64 780 3.18 37.49 2562

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) สระแก้ว 5+190.000 11 ก.พ. 62 (2) 359,985,596.20              จ ากดั 5.05 35.58

(นายสกิุจ  อภิญญาลงักร) (3) 360,000,000.00              

9 1021 อ.ดอกค าใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชียงค า - 63+000.000 - 12.000 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

อ.เทงิ ตอน 1 75+000.000 (2) 645,299,255.10              

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 750,000,000.00              



หน้าท่ี 21
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

10 1021 อ.ดอกค าใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชียงค า - 75+000.000 - 11.000 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

อ.เทงิ ตอน 2 86+000.000 (2) 736,922,354.30              

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 750,000,000.00              

11 1021 อ.ดอกค าใต้ - อ.เทงิ ตอน อ.เชียงค า - 86+000.000 - 14.019 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

อ.เทงิ ตอน 3 100+019.000 (2) 690,451,399.20              

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) (3) 700,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ 61.244      (1) 3,888,751,642.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  3 โครงการ 37.019      (3) 2,200,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ 1 โครงการ 26.451      (1) 1,356,098,775.40           

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก

1 41 พิเศษ บ.ทา่ทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึน้) 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 54+700.000 - 34.300 สท.1/30/62 (1) 738,556,100.00              บ.ทองมา 19 มิ.ย. 62 4 มี.ค. 65 990 9.25 45.59 2562

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) ชมุพร 89+000.000 18 มิ.ย. 62 (2) 750,035,832.00              คอนแทรคเตอร์ จ ากดั 1.96 15.99

(นายไพทรูย์  บุญลิ่นเลื่อน) (3) 780,000,000.00              

2 108 4 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน 1 (เชียงใหม)่ 198+000.000 - 20.000 สท.1/22/62 (1) 104,800,000.00              บ.เอกทวีทรัพย์ 23 มี.ค. 62 16 มี.ค. 63 360 19.52 94.61 2562

สะพานแม่ริด - บ.แม่สริุน (เป็นตอนๆ) แม่ฮ่องสอน 278+000.000 22 มี.ค. 62 (2) 179,989,688.80              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 2 เม.ย. 63 377 10.32 100.00 งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 180,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)

(นายอดุม เสอืคนอง)

3 1 อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 890+370.000 - 40.088 (1) เสนอกรมฯ รับราคา

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) 933+481.000 (2) 899,989,049.70              

(3) 900,000,000.00              

4 1 อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 933+481.000 - 55.487 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ) 994+749.000 (2) 899,964,812.80              

(3) 900,000,000.00              



หน้าท่ี 22
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

5 1 ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) 814+000.000 27.887 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) 881+325.000 (2) 729,951,338.80              

(3) 730,000,000.00              

6 4 พทัลงุ - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - 1203+585.000 - 15.059 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

บ.พรุพ้อ 1218+644.000 (2) 524,848,205.00              

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) (3) 525,000,000.00              

7 41 อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสยีบ (เป็นตอนๆ) 315+237.000 - 27.000 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน์) 349+525.000 (2) 819,885,272.00              

(3) 820,000,000.00              

8 41 บ.ไม้เสยีบ - พทัลงุ (เป็นตอนๆ) 349+526.000 - 32.437 (1) อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา

(นายกิตตศิกัดิ์  ทองมาก) 381+963.000 (2) 898,714,980.30              

(3) 900,000,000.00              

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 34.300 (1) 738,556,100.00              

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  6 โครงการ 197.958 (3) 4,775,000,000.00           

โครงการฯ แล้วเสร็จ 1 โครงการ 20.000 (1) 104,800,000.00              

โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

1 3 พิเศษ อ.บางป ู- อ.บางปะกง  ตอน 1 13 (กรุงเทพ) 47+450.000 - 5.710 สท.1/9/61 (1) 597,444,444.00              บ.กรีนไลท์ 1 ก.พ. 61 19 ก.ค. 63 900 2.95 40.84 2561

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) สมทุรปราการ 53+160.000 31 ม.ค. 61 (2) 599,065,173.40              อินเตอร์เนชั่นแนล 23 ธ.ค. 63 1,057 4.75 52.63 ตดิสิ่งปลกูสร้างรุกล า้เขตทาง

(นายก าพล  ชชูาวนา) (3) 668,000,000.00              จ ากดั (ขยายอายสุญัญา) และสาธารณปูโภค 

2 3 พิเศษ อ.บางป ู- อ.บางปะกง  ตอน 2 13 (กรุงเทพ) 53+160.000 - 5.715 สท.1/8/61 (1) 510,600,000.00              บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ 1 ก.พ. 61 19 ก.ค. 63 900 3.53 48.72 2561

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) สมทุรปราการ 58+875.000 31 ม.ค. 61 (2) 511,743,811.20              คอนสตรัคชั่น จ ากดั 12 พ.ย. 63 1,016 5.42 48.75

(นายพีระ  ทบัทมิแดง) (3) 668,000,000.00              (ขยายอายสุญัญา)



หน้าท่ี 23
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

3 3 พิเศษ อ.บางป ู- อ.บางปะกง  ตอน 3 14 (ชลบุรี) 58+875.000 - 5.725 สท.1/19/61 (1) 517,000,000.00              บ.กรีนไลท์ 10 ก.พ. 61 28 ก.ค. 63 900 1.44 42.32 2561

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) ฉะเชิงเทรา 64+600.000 9 ก.พ. 61 (2) 518,286,679.50              อินเตอร์เนชั่นแนล 24 ก.พ. 64 1,111 2.26 42.59

(นายภฑิล ศรีท้วม) (3) 669,000,000.00              จ ากดั (ขยายอายสุญัญา)

4 3 พิเศษ อ.บางป ู- อ.บางปะกง  ตอน 4 14 (ชลบุรี) 64+600.000 - 5.700 สท.1/15/61 (1) 550,192,090.00              บ.วิวฒัน์ก่อสร้าง 1 ก.พ. 61 16 พ.ย. 63 1,020 3.45 64.95 2561

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) ฉะเชิงเทรา 70+300.000 31 ม.ค. 61 (2) 551,942,346.90              จ ากดั 6.48 62.28 ตดิสาธารณปูโภค

(นายภวูเสฏฐ์  พรหมทอง) (3) 669,000,000.00              

5 3 พิเศษ อ.บางป ู- อ.บางปะกง  ตอน 5 14 (ชลบุรี) 70+300.000 - 5.722 สท.1/31/61 (1) 551,600,000.00              บ.บญัชากิจ จ ากดั 27 ก.พ. 61 13 ก.ย. 63 930 3.46 76.96 2561

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) ฉะเชิงเทรา 76+022.000 26 ก.พ. 61 (2) 553,110,012.20              5.04 78.48 ตดิสาธารณปูโภค 

(นายภวูเสฏฐ์  พรหมทอง) (3) 668,980,000.00              

6 36 พิเศษ กระทงิลาย - ระยอง 14 (ชลบุรี) 33+000.000 - 12.000 สท.1/29/61 (1) 1,024,632,000.00           บ.เทดิไท แอนด์ โค 27 ก.พ. 61 10 ก.พ. 64 1,080 4.84 68.52 2561

(รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 ระยอง 45+000.000 26 ก.พ. 61 (2) 1,025,182,450.70           จ ากดั 4.16 72.16

แยกทบัมา และแยกบ้านดอน) ตอน  (3) 1,125,000,000.00           

แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายพนูศกัดิ์  สริิสมบูณณ์)

7 36 พิเศษ กระทงิลาย - ระยอง 14 (ชลบุรี) 45+000.000 - 12.021 สท.1/27/61 (1) 1,118,868,129.00           บ.สี่แสงการโยธา 20 ก.พ. 61 4 ม.ค. 64 1,050 1.15 92.41 2561

(รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 ระยอง 57+021.000 19 ก.พ. 61 (2) 1,119,305,917.05           (1979) จ ากดั 5.39 68.37 ตดิสาธารณปูโภค 

แยกทบัมา และแยกบ้านดอน) ตอน  (3) 1,125,000,000.00           ทอ่ก๊าซและทอ่สง่น า้มนั

แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2

(นายสว่าง  บูรณธนานกิุจ)

(นายเรวตั ิ วิมลสขุ)



หน้าท่ี 24
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน โครงการปีงบประมาณ/

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (1) ขัน้ตอนด าเนินการ

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง (2) ปัญหา/อุปสรรค

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

8 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน 10 (นครราชสมีา) 22+300.000 - 8.238 สท.1/18/62 (1) 795,198,000.00              หจก.แพร่วิศวกรรม 28 ก.พ. 62 13 พ.ย. 64 990 1.03 56.97 2562

บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม ตอน 1 ปราจีนบุรี 30+538.000 27 ก.พ. 62 (2) 797,590,906.50              2.14 23.54

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์) (3) 800,000,000.00              

(นายพนม กฤษสวุรรณ)

9 319 พิเศษ ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน 10 (นครราชสมีา) 34+639.000 - 13.126 สท.1/38/62 (1) 740,900,000.00              บ. นภาก่อสร้าง จ ากดั 17 ส.ค. 62 3 มี.ค. 65 930 1.99 10.20 2562

บ.หนองบวัหม ู- อ.พนมสารคาม ตอน 2 ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา 47+765.000 16 ส.ค. 62 (2) 743,129,704.90              1.01 8.21 ตดิต้นไม้ในเขตทาง

(นายสหสัชยั เรียงรุ่งโรจน์) (3) 750,000,000.00              ตดิสาธารณปูโภค 

(นายบาล ี ไหมทอง) (ปรับแผนงาน)

โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง 9 โครงการ 73.957      (1) 6,406,434,663.00           

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ - (3) -

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ - (1) -



หนา้ท่ี 25
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขัน้ตอนด าเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบนั

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 2 13 (กรุงเทพ) 0+400.000 - 3.700 สท.1/11/60 (1) 1,544,850,000.00          บ.ประยรูวศิว์ จ ากัด 21 ก.พ. 60 6 ม.ค. 63 1,050 0.28 0.81 2560

(กม.0+400.000 - กม.4+100.000) นนทบรีุ 4+100.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,549,505,066.44          (ขยายอายสุญัญา) 0.60 0.63 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,544,850,000.00          อยูร่ะหวา่งของดหรือลดคา่ปรับ

(นายเอกภพ  โกวทิกูลไกร)

2 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 3 13 (กรุงเทพ) 4+100.000 - 4.900 (1) บ.ธาราวญั 930  -  - เสนอกระทรวงฯ พิจารณาอนมุตัิจ้าง

(กม.4+100.000 - กม.9+000.000) 9+000.000 (2) 1,486,711,297.36          คอนสตรัคชัน่ จ ากัด

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,522,870,000.00          

(นายสรุเชษฐ์  นวลสิงห์)

3 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 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 3.51 26.42 2560

(กม.9+000.000 - กม.13+000.000) นนทบรีุ 13+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,706,983,214.98          วศิวการทาง จ ากัด 26 ก.ย. 63 1,314 2.10 20.82 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

(นายกิตติศกัดิ ์ ทองมาก) (3) 1,701,860,000.00          (ขยายอายสุญัญา)

(นายธชัชยั  ภริูธร)

4 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 5 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 13+000.000 - 4.000 สท.1/1/60 (1) 1,470,899,000.00          บ.ไทยวฒัน์ 13 ต.ค. 59 1 มี.ค. 62 870 2.64 59.66 2560

(กม.13+000.000 - กม.17+000.000) นครปฐม 17+000.000 12 ต.ค. 59 (2) 1,545,658,811.28          วศิวการทาง จ ากัด 13 มิ.ย. 62 974 2.26 59.28 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

(นายมานิตย์  สคุติศิริอดุม)  (3) 1,470,899,000.00          6 ก.ค. 62 997 งดหรือลดคา่ปรับ 24 ก.ค.62 - 

(นายโกเมษฐ  ราษีทอง) 23 ก.ค. 62 1,014  26 มิ.ย.64

(ขยายอายสุญัญา)

5 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 6 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 17+000.000 - 5.500 สท.1/2/60 (1) 1,687,653,000.00          บ.ประยรูชยั (1984) 13 ต.ค. 59 30 เม.ย. 62 930 3.65 63.45 2560

(กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) นครปฐม 22+500.000 12 ต.ค. 59 (2) 1,751,111,887.02          จ ากัด 11 ส.ค. 62 1,033 4.66 60.91 งดหรือลดคา่ปรับ 21 ก.ย.62 - 

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)  (3) 1,687,653,000.00          20 ก.ย. 62 1,073  22 พ.ย.64

(นายปกรณ์   มอนไข่) (ขยายอายสุญัญา)



หนา้ท่ี 26
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขัน้ตอนด าเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบนั

6 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 7 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 22+500.000  - 2.375 สท.1/12/60 (1) 1,609,901,430.00          บ.สระหลวงก่อสร้าง 21 ก.พ. 60 7 ธ.ค. 62 1,020 4.46 25.27 2560

(กม.22+500.000 - กม.24+875.000) นครปฐม 24+875.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,614,746,175.26          จ ากัด 8 ม.ค. 63 1,052 0.00 18.06 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสาธารณปูโภค 

(รวมทางแยกตา่งระดบันครชยัศรี) (3) 1,609,902,000.00          6 ก.ย. 63 1,294

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (ขยายอายสุญัญา)

(นายโสฬส  ก่ิงจ าปา)

7 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 8 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 24+875.000 - 4.125 สท.1/13/60 (1) 1,420,861,248.00          บ.สระหลวงก่อสร้าง 21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62 990 4.57 11.84 2560

(กม.24+875.000 - กม.29+000.000) นครปฐม 29+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,425,136,758.82          จ ากัด 19 มี.ค. 65 1,853 1.98 10.23 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (3) 1,420,862,000.00          11 พ.ย. 65 2,090

(นายนพรัตน์  รัตนสิริ) (ขยายอายสุญัญา)

8 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 9 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 29+000.000 - 1.000 สท.1/18/60 (1) 1,750,000,000.00          บ.แพร่ธ ารงวทิย์ จ ากัด 24 ก.พ. 60 10 ธ.ค. 62 1,020 1.49 7.33 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 0.20 5.21 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

(รวมทางแยกตา่งระดบัชมุทางนครชยัศรี) (3) 1,750,000,000.00          (ขยายอายสุญัญา)

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ)

(จ.ส.ต.วลัลภ  จนัทร์กระจา่ง)

9 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 10 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 30+000.000 - 5.900 สท.1/10/60 (1) 1,721,780,000.00          บ.เสริมสงวนก่อสร้าง 21 ก.พ. 60 7 ธ.ค. 62 1,020 2.92 9.38 2560

(กม.30+000.000 - กม.35+900.000) นครปฐม 35+900.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,726,959,547.62          จ ากัด 21 ก.ค. 63 1,247 1.50 6.95

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (3) 1,721,780,000.00          (ขยายอายสุญัญา)

(นายวรีะศกัดิ ์ รัตนนพุงศ์)

10 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 11 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 35+900.000 - 2.600 สท.1/30/60 (1) 1,684,477,000.00          บ.ชยันนัท์ค้าวตัถุ 2 ก.ย. 60 16 ส.ค. 63 1,080 2.26 8.39 2560

(กม.35+900.000 - กม.38+500.000) นครปฐม 38+500.000 . 1 ก.ย. 60 (2) 1,695,275,022.29          ก่อสร้าง (2524) 1.10 7.23 ขอขยายอายสุญัญา

(รวมทางแยกตา่งระดบันครปฐมตะวนัออก) (3) 1,684,477,000.00          จ ากัด

(นายมานิตย์  สคุติศิริอดุม)

(นายมงคล  นวลเกลีย้ง)



หนา้ท่ี 27
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขัน้ตอนด าเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบนั

11 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 12 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 38+500.000 - 5.767 สท.1/14/60 (1) 1,911,113,000.00          บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท 21 ก.พ. 60 8 ต.ค. 62 960 0.76 0.88 2560

(กม.38+500.000 - กม.44+266.833) นครปฐม 44+266.833 20 ก.พ. 60 (2) 1,916,864,318.28          เอนยิเนียร่ิง (1964) 18 พ.ค. 65 1,913 0.67 1.43 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสาธารณปูโภค

(นายมานิตย์  สคุติศิริอดุม) (3) 1,935,000,000.00          จ ากัด (ขยายอายสุญัญา)

(นายพยรู  เทียนทอง)

12 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 13 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 44+266.833 - 1.733 สท.1/23/60 (1) 1,727,078,000.00          บ.นภาก่อสร้าง จ ากัด 21 มี.ค. 60 4 ม.ค. 63 1,020 2.00 3.26 2560

(กม.44+266.833 - กม.46+000.000) นครปฐม 46+000.000 20 มี.ค. 60 (2) 1,732,274,858.62          0.22 0.29 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสาธารณปูโภค

(รวมทางแยกตา่งระดบันครปฐมตะวนัตก) (3) 1,850,000,000.00          (งดหรือลดคา่ปรับ 5 ม.ค. 63 -

(นายกิตติศกัดิ ์ ทองมาก) 24 พ.ย.65)

(นายปรัชญา   อิศวมงคล)

13 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 14 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 46+000.000 - 4.000 สท.1/22/59 (1) 1,235,730,000.00          บ.นภาก่อสร้าง จ ากัด 29 ก.ย. 59 17 มี.ค. 62 900 0.00 87.41 2559

(กม.46+000.000 - กม.50+000.000) นครปฐม 50+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,235,741,998.18          30 มิ.ย. 62 1,005 0.00 87.41 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,236,000,000.00          9 ส.ค. 62 1,045 (งดหรือลดคา่ปรับ 10 ส.ค. 62 -

(นายปรัชญา   อิศวมงคล) (ขยายอายสุญัญา) 17 ธ.ค. 62)

(ปรับแผนงาน)

14 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 15 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 50+000.000 - 5.500 สท.1/20/60 (1) 1,535,307,000.00          บ.ทองมา 10 มี.ค. 60 24 ธ.ค. 62 1,020 3.48 36.92 2560

(กม.50+000.000 - กม.55+500.000) นครปฐม 55+500.000 9 มี.ค. 60 (2) 1,539,927,281.77          คอนแทรคเตอร์ จ ากัด 12 ส.ค. 63 1,252 1.13 29.84 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และสาธารณปูโภค

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (3) 1,664,000,000.00          3 มี.ค. 65 1,816

(นายพยรู  เทียนทอง) (ขยายอายสุญัญา)

15 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 16 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 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 1.54 17.34 2560

(กม.55+500.000 - กม.60+950.000) นครปฐม,ราชบรีุ 60+950.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,632,326,926.41          คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 27 ส.ค. 63 1,284 0.00 28.55 ติดสาธารณปูโภค 

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (3) 1,827,000,000.00          (ขยายอายสุญัญา)

(นายวษิณศุกัดิ ์ศรีเชษฐา) 



หนา้ท่ี 28
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขัน้ตอนด าเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบนั

16 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 17 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 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 6.93 21.60 2560

(กม.60+950.000 - กม.64+700.000) ราชบรีุ 64+700.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,842,051,862.09          คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 1 มี.ค. 64 1,470 1.95 6.69

(รวมทางแยกตา่งระดบัทา่มะกา) (3) 1,954,000,000.00          (ขยายอายสุญัญา)

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) 

(นายณฐัศกัดิ ์ อริยพฤกษ์)

17 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 18 12 (สพุรรณบรีุ) 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 1.77 13.71 2560

(กม.64+700.000 - กม.70+000.000) กาญจนบรีุ 70+000.000 8 ก.ย. 60 (2) 1,298,965,834.86          คอนสตรัคชัน่ 28 ธ.ค. 65 1,937 1.33 7.87 รอการอนมุตัิเข้าพืน้ที่กรมชลประทาน

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,701,000,000.00          (1979) จ ากัด (ขยายอายสุญัญา)

(นายอิทธิพล  แก้วบวัด)ี

18 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 19 12 (สพุรรณบรีุ) 70+000.000 - 7.000 สท.1/17/60 (1) 1,314,935,000.00          บ.แสงชยัโชค จ ากัด 21 ก.พ. 60 5 ก.พ. 63 1,080 3.79 31.62 2560

(กม.70+000.000 - กม.77+000.000) กาญจนบรีุ 77+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,318,895,620.72          14 มิ.ย. 63 1,210 1.35 27.23 ติดสาธารณปูโภค

(นายอ านวยพร ศรีอิสรานสุรณ์) (3) 1,414,000,000.00          (ขยายอายสุญัญา) รอส านกังานจดัรูปที่ดินกาญจนบรีุ

(นายอิทธิพล  แก้วบวัด)ี อนมุตัิให้เข้าก่อสร้าง

19 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 20 12 (สพุรรณบรีุ) 77+000.000 - 3.000 สท.1/23/59 (1) 1,211,444,000.00          บ.นภาก่อสร้าง จ ากัด 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 1.15 82.85 2559

(กม.77+000.000 - กม.80+000.000) กาญจนบรีุ 80+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,252,980,732.34          10 ก.ย. 62 1,077 3.63 84.50 (งดหรือลดคา่ปรับ 18 เม.ย.63 -

(รวมทางแยกตา่งระดบัทา่ม่วง)  (3) 1,430,000,000.00          5 ก.พ. 63 1,225 15 ก.ค.63)

(นายสวา่ง   บรูณธนานกิุจ)  24 มี.ค. 63 1,273

(นายพรศกัดิ ์  เลีย่งอิว้) 17 เม.ย. 63 1,297

(ขยายอายสุญัญา)

20 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 21 12 (สพุรรณบรีุ) 80+000.000 - 7.000 สท.1/21/59 (1) 1,231,041,000.00          บ.บญุสหะการสร้าง 29 ก.ย. 59 16 ม.ค. 62 840 5.44 96.23 2559

(กม.80+000.000 - กม.87+000.000) กาญจนบรีุ 87+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,231,041,506.58          จ ากัด 25 พ.ย. 62 1,153 0.00 100.00 งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 1,413,000,000.00          26 ธ.ค. 62 1,184

(นายชชัวาล   รุ่งเรือง) (ขยายอายสุญัญา)



หนา้ท่ี 29
พฤษภาคม 2563

ล า ทาง มาตร (1) ค่างานตามสัญญา เวลา %  ผลงาน (1)ขัน้ตอนด าเนินการ

ดับ หลวง ฐาน ช่ือโครงการ ส านักงานทางหลวงที่ เร่ิมจาก ระยะทาง สัญญาที่ (2) ประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง เร่ิมลงมือ วันสิน้สุด ท าการ แผนงาน (2)ปัญหา/อุปสรรค

ที่ หมาย ทาง (ช่ือผู้จัดการโครงการ) แขวงทางหลวง  กม.-กม. กม. ลงวันที่ (ราคากลาง) ท างานจ้าง สัญญา (วัน) เดือน รวมถึง และแนวทางการแก้ไข

เลข ชัน้ (ช่ือนายช่างโครงการ) (3) งบประมาณ (บาท) นี ้ ปัจจุบนั

21 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 22 12 (สพุรรณบรีุ) 87+000.000 - 5.000 สท.1/18/59 (1) 1,331,420,000.00          บ.เอส.เค.วาย. 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 0.00 97.73 2559

(กม.87+000.000 - กม.92+000.000) กาญจนบรีุ 92+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,331,424,384.32          คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 12 ก.ย. 62 1,079 0.23 99.94 (ปรับแผนงาน)

(นายมานิตย์  สคุติศิริอดุม) (3) 1,474,000,000.00          21 เม.ย. 63 1,301

(นายจ ารัส   ด ารงค์พานิช) 15 มิ.ย. 63 1,356

(ขยายอายสุญัญา)

22 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 24 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 1+119.007 - 3.828 สท.1/17/59 (1) 1,590,700,000.00          บ.คริสเตียนีและ 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 1.16 9.95 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) จ ากัด 10 ก.ย. 62 1,077 0.28 9.08 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และพืน้ที่รถไฟ

และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000  RT.) และ 1+225.000 - (3) 1,670,000,000.00          (มหาชน) (ขยายอายสุญัญา) อยูร่ะหวา่งของด/ลดคา่ปรับ

(SPUR  LINE) 5+000.000  RT. 

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) (SPUR LINE)

(นายวรวฒัน์   ยงสมบรูณ์)

23 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่งที่ 25 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 5+000.000 - 4.856 สท.1/20/59 (1) 1,755,528,213.00          บ.ชยันนัท์ค้าวตัถุ 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 0.62 18.92 2559

(กม.5+000.000 - กม.9+856.000) นครปฐม 9+856.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,755,668,754.94          ก่อสร้าง (2524) 10 ก.ย. 62 1,077 0.88 19.18 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน, 

(SPUR  LINE) (3) 1,845,000,000.00          จ ากัด 28 ก.ค. 63 1,399 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า) และ

(นายสวา่ง  บรูณธนานกิุจ) 14 ต.ค. 65 2,207 พืน้ที่ชลประทาน 

(นายวรวฒัน์   ยงสมบรูณ์) (ขยายอายสุญัญา) (ปรับแผนงาน)

โครงการฯ ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 21 โครงการ 88.384 (1) 32,960,025,591.00        

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  1 โครงการ 4.900 (3) 1,522,870,000.00          

โครงการฯ แล้วเสร็จ 1 โครงการ 7.000 (1) 1,231,041,000.00          

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบรีุ ชว่งที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62


