
 

กรมทางหลวง                    กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บรูณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2560

 ส านักก่อสร้างทางที่ 1  



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)
1 โครงกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน

1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
1.1.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 8 116.770 5,282,220,098.88                     
1.1.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            *
1.1.3 งานแล้วเสร็จ 5 64.113 2,704,248,668.29                     

1.2 กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ
1.2.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 1 5.785 605,876,692.00                        
1.2.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            
1.2.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

1.3 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
1.3.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 13 203.637 8,167,008,544.00                     
1.3.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            *
1.3.3 งานแล้วเสร็จ 2 19.791 767,326,782.00                        

1.4 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง
1.4.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 4 85.467 3,602,484,600.00                     
1.4.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            *
1.4.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

1.5 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ
1.5.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 3 34.365 1,466,635,000.00                     
1.5.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 4 80.734 5,400,000,000.00                     *
1.5.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

รำยกำร

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

ข้อมูลถงึสิน้เดือน  พฤษภำคม  2560



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

รำยกำร

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

ข้อมูลถงึสิน้เดือน  พฤษภำคม  2560

2 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 2 47.451 2,090,710,000.00                     
2.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            
2.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค
3.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 16 480.576 12,863,735,406.40                   
3.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            *
3.3 งานแล้วเสร็จ 6 161.063 4,234,067,455.00                     

สรุป อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 47 974.051 34,078,670,341.28                   
ยงัไมล่งนามในสญัญา 4 80.734 5,400,000,000.00                     *
งานแล้วเสร็จ 13 244.967 7,705,642,905.29                     

64 1299.752 47,184,313,246.57                   รวม



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

รำยกำร

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

ข้อมูลถงึสิน้เดือน  พฤษภำคม  2560

4 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

4.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 21 91.894 32,670,022,672.00                   

4.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา 3 12.800 5,627,000,000.00                     *

4.3 งานแล้วเสร็จ - - -

24 104.694 38,297,022,672.00                   
สรุปโครงกำรฯ เงนิงบประมำณ ทัง้สิน้

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 68 1065.945 66,748,693,013.28                   
ยงัไมล่งนามในสญัญา 7 93.534 11,027,000,000.00                   *
งานแล้วเสร็จ 13 244.967 7,705,642,905.29                     

88 1404.446 85,481,335,918.57                   

5 โครงการเงนิกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน า้ และ

ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
5.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 1 12.386 598,430,511.00                        
5.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            
5.3 งานแล้วเสร็จ 2 34.428 855,456,000.00                        

3 46.814 1,453,886,511.00                     

รวมทัง้สิน้

รวม

รวม



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

รำยกำร

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

ข้อมูลถงึสิน้เดือน  พฤษภำคม  2560

6 โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง

กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
6.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 2 13.793 187,780,000.00                        
6.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            
6.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

2 13.793 187,780,000.00                        
7 โครงการพัฒนา และยกระดับการท่องเที่ยวพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการท่องเที่ยว
7.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 3 92.702 366,551,111.00                        
7.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            
7.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            

3 92.702 366,551,111.00                        รวม

รวม



ล ำดับ จ ำนวน ระยะทำง ค่ำงำน

ที่ โครงกำร (กม.) (บำท)

รำยกำร

สรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงที่ 1 โครงกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวง

วิเครำะห์และรวบรวมโดยงำนสถติิ      โทร.0-2354-0040

ข้อมูลถงึสิน้เดือน  พฤษภำคม  2560

8 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง
8.1 อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 6 19.775 4,419,350,487.90                     **
8.2 ยงัไมล่งนามในสญัญา - - -                                            

8.3 งานแล้วเสร็จ - - -                                            
6 19.775 4,419,350,487.90                     

**  เงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง

สรุปโครงกำรฯ ทัง้สิน้
อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 80 1204.601 72,320,805,123.18                   
ยงัไมล่งนามในสญัญา 7 93.534 11,027,000,000.00                   *
งานแล้วเสร็จ 15 279.395 8,561,098,905.29                     

102 1577.530 91,908,904,028.47                   

*  คา่งานของกิจกรรมที่ยงัไมล่งนามในสญัญา  เป็นวงเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้

รวมโครงกำรทัง้สิน้

รวม



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

ที่ ที่

 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 6 101 5 สโุขทยั - อ.สวรรคโลก  ตอน 1

1 11 1 สำมแยกดอยติ - เชียงใหม่  7 101 5 สโุขทยั - อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตว็ดนอก - ต.เกำะตำเลีย้ง
2 - 1 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงรำย สว่นที ่ 1 8 12 5 อ.หลม่สกั - อ.น ำ้หนำว ตอน 1
3 - 1 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงรำย สว่นที ่ 2 9 225 6 นครสวรรค์ - ชยัภมิู  ตอน 1

4 101 1 นำ่น - อ.ทุ่งช้ำง ตอน บ.ฝำยมลู -  อ.ทำ่วงัผำ และ ตอน อ.เชียงกลำง -  อ.ทุ่งช้ำง 10 24 6 อ.ปรำสำท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทำงหลวงหมำยเลข 2085  ตอน 1 
5 214 2 ทำงเลี่ยงเมืองสริุนทร์ (ด้ำนตะวนัตก)  ตอน 1 11 408 6 นครศรีธรรมรำช - อ.สทิงพระ ตอน 4
6 214 2 ทำงเลี่ยงเมืองสริุนทร์ (ด้ำนตะวนัตก)  ตอน 2 12 4 6 กระบี ่- อ.ห้วยยอด ตอน 5
7 224 2 โชคชยั - ครบุรี 13 4 6 ชมุพร - ระนอง ตอน 3 
8 3262 2 อ.เสนำ - กม.36+626 (บ้ำนสำล)ี ตอน 2 14 4 6 ชมุพร - ระนอง ตอน บ.ทรำยแดง - บ.บำงนอน 
9 375 2 นครปฐม - อ.ดอนตมู  ตอน 1       15 4 7 พงังำ - กระบี ่ ตอน 3 (ทบัปดุ - อ่ำวลกึ)
10 375 3 อ.ดอนตมู - ต.ล ำลกูบวั กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง
11 4169 3 ทำงรอบเกำะสมยุ  ตอน 2 1 1421 7 เชียงรำย - อ.ขนุตำล ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล
12 4 3 อ.ตะกั่วป่ำ - บ.เขำหลกั -บ.โคกกลอย 2 4 7 ชมุพร - ระนอง  ตอน 2 

13 - 3 แยกจดุตดัทำงหลวงหมำยเลข 42 (ปำลอปำต๊ะ)  -  บรรจบทำงหลวง 3 4 8 ชมุพร - ระนอง  ตอน 4 
หมำยเลข 4136 (บ้ำนทอน)  รวมทำงเข้ำสนำมบินนรำธิวำส 4 - 8 ทำงเลี่ยงเมืองสตลู  ตอน แยกทำงหลวงหมำยเลข 4 (ควนเนียง) - สตลู 

กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ (ท่ำเรือเกำะนก)
1 122 4 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกตา่งระดบัทีห่นองตะโก) ตอน 2 (สว่นที ่2) กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) 1 118 8 เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเม่ียง - บ.ปางน า้ถุ
1 103 4 อ.ร้องกวำง - อ.งำว ตอน 2 2 12 9 อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว ตอน บ.น า้ดกุ - ต.ปากชอ่ง
2 101 4 อ.ร้องกวำง - น่ำน ตอน 3 3 12 9 อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว ตอน ต.ปากชอ่ง - ต.น า้หนาว
3 1010 4 อ.ร้องกวำง - น่ำน ตอน บ.ผำหม ู- บ.ปำงยำว 4 12 9 อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว ตอน ต.น า้หนาว - ต.ทุง่พระ
4 12 5 ตำก - อ.แม่สอด ตอน 3 สว่นที ่1 (รวมบริเวณดอยลวก) 5 12 9 อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว ตอน ต.ทุง่พระ - อ.คอนสาร 
5 12 5 ตำก - อ.แม่สอด ตอน 3 สว่นที ่2 (รวมบริเวณดอยลวก) 6 408 10 อ.นาทวี - ดา่นประกอบ

สารบญั



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

ที่ ที่

สารบญั

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โครงการบรูณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค
7 410 10 ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 17 4 14 ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บำงสะพำน - แยกปฐมพร)

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เป็นตอน ๆ) สว่นที ่1
1 1290 10 อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 18 4 15 ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 (บำงสะพำน - แยกปฐมพร)
2 12 11 ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (เป็นตอน ๆ) สว่นที ่2

โครงการบรูณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 19 4 15 ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร  ตอน 3 (บำงสะพำน - แยกปฐมพร)
1 1 11 ตาก - พะเยา ตอน 1 (ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) (LT., RT. เป็นตอน ๆ )
2 1 11 ตาก - พะเยา ตอน 2 (บ้านตาก - เถิน) (เป็นตอนๆ) 20 41 15 ท่ำโรงช้ำง - ท่ำชี - ถ ำ้พรรณรำ - ทุง่สง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 สว่นที ่1

3 1 11 ตาก - พะเยา ตอน 3 (เถิน - ล าปาง) (เป็นตอนๆ) 21 41 15 ท่ำโรงช้ำง - ท่ำชี - ถ ำ้พรรณรำ - ทุง่สง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 สว่นที ่2

4 1 12 ตาก - พะเยา ตอน 4 สว่นที ่1 (ล าปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) 22 41 16 ท่ำโรงช้ำง - ท่ำชี - ถ ำ้พรรณรำ - ทุง่สง (เป็นตอน ๆ) ตอน 2

5 1 12 ตาก - พะเยา ตอน 4 สว่นที ่2 (ล าปาง - งาว) (เป็นตอนๆ) โครงการเงนิกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน า้ และ
6 1 12 นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 สว่นที ่1 (นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร) (เป็นตอนๆ ) ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
7 1 12 นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 สว่นที ่2 (นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร) (เป็นตอนๆ ) 1 121 16 ทำงเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1
8 1 12 นครสวรรค์ - ตำก ตอน 2 สว่นที ่1 (ก ำแพงเพชร - ตำก) (เป็นตอนๆ) (เหมืองกงุ - ต้นเปำ)
9 1 13 นครสวรรค์ - ตำก ตอน 2 สว่นที ่2 (ก ำแพงเพชร - ตำก) (เป็นตอนๆ) 2 101 16 น่ำน - อ.ทุง่ช้ำง  ตอน 2
10 1 13 นครสวรรค์ - สลกบำตร 3 218 16 บุรีรัมย์ - อ.นางรอง  ตอน 1
11 122 13 ทำงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้ำนตะวนัตก) โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง
12 4 13 อ.ปรำณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 1 1 3467 17 ทำงหลวงหมำยเลข 3467 ท ำกำรเปลี่ยนจำกผิวทำงแอสฟัลต์เป็น
13 4 13 อ.ปรำณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ (เป็นตอนๆ) ตอน 2 ผิวทำงคอนกรีต ขนำด 2 ชอ่งจรำจร
14 4 14 อ.ปรำณบุรี - ประจวบคีรีขนัธ์ (LT., RT. เป็นตอนๆ) ตอน 3 2 32 17 ทำงหลวงหมำยเลข 32 (สำยเอเซีย)  ท ำกำรก่อสร้ำงทำงขนำน  และ
15 4 14 ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขนัธ์ - บำงสะพำน) ท ำ U - Turn ลอดใต้สะพำนข้ำมทำงรถไฟ ผิวลำดยำงแอสฟัลต์

(เป็นตอน ๆ) สว่นที ่1  ขนำด 2 ชอ่งจรำจร
16 4 14 ประจวบคีรีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 (ประจวบคีรีขนัธ์ - บำงสะพำน)

(เป็นตอน ๆ) สว่นที ่2



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

ที่ ที่

สารบญั

โครงการพัฒนา  และยกระดับการท่องเที่ยวพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1 1157 17 ทำงหลวงหมำยเลข  1157 ตอน ท่ำล้อ - เมืองปำน 9 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.30+000.000 - กม.35+900.000
2 1335 18 ทำงหลวงหมำยเลข  1335  ตอน ห้วยเดื่อ - หวัทุง่ - แจ้ห่ม 10 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.35+900.000 - กม.38+500.000
3 1265 18 สำยทำงอ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน เช่ือมตอ่อ ำเภอกลัยำณิวฒันำ (รวมทำงแยกตำ่งระดบันครปฐมตะวนัออก)

จงัหวดัเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดิน หมำยเลข 1265) 11 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.38+500.000 - กม.44+266.833
12 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.44+266.833 - กม.46+000.000

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (รวมทำงแยกตำ่งระดบันครปฐมตะวนัตก)
1 7 19 กรุงเทพฯ - บ้ำนฉำง ชว่งพทัยำ - มำบตำพดุ  ตอน 1 13 23 บำงใหญ่ -  กำญจนบุรี ชว่ง กม.46+000.000 - กม.50+000.000

2 7 19 กรุงเทพฯ - บ้ำนฉำง ชว่งพทัยำ - มำบตำพดุ  ตอน 4 14 23 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.50+000.000 - กม.55+500.000

3 7 19 กรุงเทพฯ - บ้ำนฉำง ชว่งพทัยำ - มำบตำพดุ  ตอน 6 15 23 บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง กม.55+500.000 - กม.60+950.000

4 7 19 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ  ตอน 7 16 24 บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง กม.60+950.000 - กม.64+700.000
5 7 20 กรุงเทพฯ - บ้ำนฉำง ชว่งพทัยำ - มำบตำพดุ  ตอน 8 (รวมทำงแยกตำ่งระดบัท่ำมะกำ)
6 7 20 กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ  ตอน 9 17 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.64+700.000 - กม.70+000.000

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 18 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.70+000.000 - กม.77+000.000
1 21 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.0+400.000 - กม.4+100.000 19 24 บางใหญ่ - กาญจนบุรี  ชว่ง กม.77+000.000 - กม.80+000.000
2 21 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.4+100.000 - กม.9+000.000 (รวมทางแยกตา่งระดบัทา่มว่ง)
3 21 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.9+000.000 - กม.13+000.000 20 24 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.80+000.000 - กม.87+000.000
4 21 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.13+000.000 - กม.17+000.000 21 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.87+000.000 - กม.92+000.000
5 21 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.17+000.000 - กม.22+500.000 22 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.92+000.000 - กม.96+410.000
6 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.22+500.000 - กม.24+875.000 (รวมทำงแยกตำ่งระดบักำญจนบุรี)

(รวมทำงแยกตำ่งระดบันครชยัศรี) 23 25 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.1+119.007 - กม.5+000.000  LT.
7 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.24+875.000 - กม.29+000.000 และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR  LINE)
8 22 บำงใหญ่ - กำญจนบุรี  ชว่ง กม.29+000.000 - กม.30+000.000 24 25 บำงใหญ่ -  กำญจนบุรี ชว่ง กม.5+000.000 - กม.9+856.000

(รวมทำงแยกตำ่งระดบัชมุทำงนครชยัศรี) (SPUR  LINE)



หน้าท่ี 1

ข้อมูลถึงสิน้เดือน พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

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 0.46 1.96 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) ล าพนู ,เชียงใหม่ที่ 2 550+599.000 30 พ.ค. 59 (2) 1,474,672,618.00            คอนสตรัคชั่น จ ากดั 2.33 16.89 งปม. ปี 59  =   294.939   ลบ.

(นายประลองยทุธ์  กสวิงศ์) (3) 1,474,695,000.00            งปม. ปี 60  =  309.268   ลบ.

ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62   =  870.464  ลบ.

2 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย สว่นที่ 1 2 (แพร่) 0+000.000  - 9.025 สท.1/26/58 (1)                902,272,111.00 บ.หาญเจริญเอนเตอร์ 29 ก.ค. 58 13 ม.ค. 61 900 5.47 32.78 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ และสาธารณปูโภค
(นายกฤษดา  ศรีดามา) เชียงรายที่ 1 9+025.000 28 ก.ค. 58 (2)                905,996,392.94 ไพรส์เชียงราย จ ากดั 6.17 70.32 (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศพัท์)

(นายเฉลมิศกัดิ์  ศรีท้วม) (3) 1,793,057,000.00            งปม. ปี 58  =  270.000   ลบ.

งปม. ปี 59   =   427.767   ลบ.

งปม.ปี 60   =   376.009   ลบ.

ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  717.195   ลบ.

3 - พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย สว่นที่ 2 2 (แพร่) 9+025.000 - 12.014 สท.1/25/58 (1)                888,697,756.00 บ. แพร่ธ ารงวิทย์ 29 ก.ค. 58 15 ต.ค. 60 810 1.32 15.83 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ และสาธารณปูโภค

(นายกฤษดา  ศรีดามา) เชียงรายที่ 1 18+411.533 และ 28 ก.ค. 58 (2)                893,454,212.21 จ ากดั 6.62 85.57 (ไฟฟ้า)

(นายอภิสทิธ์ิ  หาญณรงค์) 0+000.000  - (3) -                                  

2+628.000 (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1)

4 101 พิเศษ นา่น - อ.ทุง่ช้าง ตอน บ.ฝายมลู - 2 (แพร่) 408+200.000 - 10.262 สท.1/3/60 (1)                249,067,000.00 บ.ส.เตง็ไตรรัตน์ 9 ธ.ค. 59 31 ก.ค. 61 600 6.74 14.27 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง

อ.ทา่วงัผา และ ตอน อ.เชียงกลาง - นา่นที่ 2 409+684.000 และ 8 ธ.ค. 59 (2) 249,816,551.80               (นา่น) จ ากดั 2.82 12.92 งปม. ปี 60  =  50.000  ลบ.

อ.ทุง่ช้าง 443+622.000 - (3) 250,000,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62  =  200.000   ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) 452+400.000

(นายอดุม  แก้วโก)

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ส านักก่อสร้างทางที่  1      โทร.0-2354-0040



หน้าท่ี 2
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

5 214 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองสริุนทร์ 9 (อบุลราชธานี) 0+000 - 11.800 สท.3/8/58 (1) 705,367,585.00 บ.บุรีรัมย์ธงชยั 30 ธ.ค. 57 16 มิ.ย. 60 900 0.00 99.99 งานแล้วเสร็จ  13  มี.ค.60

(ด้านตะวนัตก)  ตอน 1 สริุนทร์ 11+800 29 ธ.ค. 57 (2) 719,880,608.00 ก่อสร้าง จ ากดั 3.67 92.09 งปม. ปี 57  =  180.000  ลบ.

(นายภวูเดช   กิตอิงัสมุาล)ี (3) 1,200,000,000.00 งปม. ปี 58  =  233.619  ลบ.

(นายไกรสห์ี  ธีระส าราญ) งปม. ปี 59  =   294.560  ลบ.

งปม.ปี 60  =  252.402   ลบ.

ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  70.288   ลบ.

6 214 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองสริุนทร์ 9 (อบุลราชธานี) 11+800  - 10.035 สท.1/1/58 (1) 325,023,519.88 หจก.มาตรศรี 24 มี.ค. 58 11 ม.ค. 60 660 1.69 12.65 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

(ด้านตะวนัตก)  ตอน 2 สริุนทร์ 21+835 23 มี.ค. 58 (2) 479,823,283.30 จกัรกล 0.00 100.00 กรมฯ อนมุตัใิห้งด หรือลดคา่ปรับ

(นายภวูเดช   กิตอิงัสมุาล)ี (3)                                     -   ถึงวนัที่  21 ก.ค. 60 

(นายอนศุาสน์  ศภุการพิทยากลุ) (งปม. รวมกบัตอน 1)

7 224 พิเศษ โชคชยั - ครบุรี 10 (นครราชสมีา) 34+500  - 22.850 สท.3/5/58 (1) 587,901,708.00 บ.ช.ทวีก่อสร้าง 11 พ.ย. 57 30 ก.ย. 59 690 0.00 99.05 งานแล้วเสร็จ  24  มี.ค.60

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) นครราชสมีาที่ 3 47+250 , 10 พ.ย. 57 (2) 599,978,582.30 จ ากดั 30 เม.ย. 60 902 0.31 99.97 งปม. ปี 57  =  90.000   ลบ.

(นายอนศุาสน์  ศภุการพิทยากลุ) 50+000  - (3) 600,000,000.00 (ขยายอายสุญัญา) งปม. ปี 58  =  148.750   ลบ.

60+100  งปม. ปี 59   =   218.792  ลบ.

งปม. ปี 60   =  108.634  ลบ.

ผกูพนั  งปม. ปี 61  =  21.725  ลบ.

8 3263 พิเศษ อ.เสนา - กม.36+626(บ้านสาล)ี 12 (สพุรรณบุรี) 25+000.000  - 10.500 สท.1/3/57 (1) 811,388,059.00 บ. ซิโน-ไทย 12 พ.ย. 57 31 ต.ค. 59 720 1.23 99.40 งานแล้วเสร็จ  11 ธ.ค.59

ตอน 2 13 (กรุงเทพ) 35+500.000 11 พ.ย. 57 (2) 829,980,622.55               เอ็นจีเนียร่ิง 2 ธ.ค. 59 752 0.00 100.00 งปม. ปี 57  =  124.500  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) สพุรรณบุรีที่ 1 (3) 830,000,000.00               แอนด์ คอนสตรัคชั่น 11 ธ.ค. 59 761 งปม. ปี 58  =  189.942  ลบ.

(นายวีระสทิธ์ิ  ศรีสมยั) อยธุยา จ ากดั (มหาชน) (ขยายอายสุญัญา) งปม. ปี 59  =  324.526  ลบ.

งปม. ปี 60  =  172.419  ลบ.

9 375 พิเศษ นครปฐม - อ.ดอนตมู  ตอน 1       15 (ประจวบครีีขนัธ์) 44+000  - 9.000 สท.1/6/58 (1) 215,661,561.29 บ. ธงชยัเจริญ 10 เม.ย. 58 28 ม.ค. 60 660 4.99 99.74 งานแล้วเสร็จ  25 ก.พ.60

(นายภวูเดช   กิตอิงัสมุาล)ี นครปฐม 53+000 9 เม.ย. 58 (2) 299,994,899.50 ก่อสร้าง 2566 จ ากดั 27 ก.พ. 60 690 3.06 100.00 งปม.ปี 58  =   60.000  ลบ.

(นายวรวฒิุ  วิสมิตะนนัท์) (3) 300,000,000.00 (ขยายอายสุญัญา) งปม.ปี 59  =   72.338  ลบ.

งปม.ปี 60  =   83.324  ลบ.



หน้าท่ี 3
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

10 375 พิเศษ อ.ดอนตมู - ต.ล าลกูบวั 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 53+000.000 - 9.076 สท.1/7/60 (1) 298,399,900.00               บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ 27 ม.ค. 60 18 ก.ย. 61 600 3.96 8.10 งปม. ปี 60  =  60.000  ลบ.

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) นครปฐม 62+076.000 26 ม.ค. 60 (2) 299,929,880.30               ก่อสร้าง จ ากดั 3.44 6.71 ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62  =  240.000  ลบ.

(นายวรวฒิุ  วิสมิตะนนัท์) (3) 300,000,000.00               

11 4169 พิเศษ ทางรอบเกาะสมยุ  ตอน 2 16 (นครศรีธรรมราช) 40+100  - 9.963 สท.3/4/58 (1) 383,929,755.00               บ. เอส.ซี.จี.1995 8 พ.ย. 57 27 ก.ย. 59 690 2.08 95.00 งานแล้วเสร็จ 25 เม.ย.60

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) สรุาษฎร์ธานีที่ 2 50+063.013 7 พ.ย. 57 (2) 389,999,487.80               จ ากดั 30 ม.ค. 60 815 0.00 100.00 กรมฯ อนมุตั ิให้ลดหรือ งดคา่ปรับ 

(นายบญัชา  เอือ้จริยกลุ) (3) 390,000,000.00               19 มี.ค. 60 863 (20 มี.ค.60 - 11 พ.ค.60)

(ขยายอายสุญัญา) งปม. ปี 57  =  58.500   ลบ.

งปม. ปี 58   =   86.477  ลบ.

งปม. ปี 59   =  153.820   ลบ.

งปม. ปี 60  =  85.131  ลบ.

12 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 1.91 5.61 ตดิขดัต้นไม้ 2 ข้างทาง

บ.โคกกลอย พงังา 827+646.612 และ 21 เม.ย. 59 (2) 835,151,409.00               จ ากดั 1.87 21.88 งปม. ปี 59  =  167.132  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) 829+666.400 - (3) 835,660,000.00               งปม.ปี 60  =  242.093   ลบ.

(นายประสทิธ์  คงเพ็ชร) 843+350.000 ผกูพนั งปม.ปี  61  =   384.975  ลบ.

13 พิเศษ แยกจดุตดัทางหลวงหมายเลข 42 18 (สงขลา) 0+000.000 - 13.978 สท.1/6/60 (1) 349,888,812.00               บ.อี.แอนด์.ซี. 27 ม.ค. 60 18 ต.ค. 61 630 1.12 2.26 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ และ

(ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบทางหลวง นราธิวาส 11+200.402 26 ม.ค. 60 (2) 439,999,661.50               ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 3.88 6.90 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า,โทรศพัท์)

หมายเลข 4136 (บ้านทอน) (NEW ROAD) และ (3) 440,000,000.00               งปม. ปี 60  =  88.000  ลบ.

รวมทางเข้าสนามบินนราธิวาส 9+792.000 - ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62  =   352.000  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) 12+570.000

(นายวานิช  สงัข์ขาว) (HWY.NO.4136)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8 โครงการ 116.770    (1) 5,282,220,098.88            

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ - -

โครงการฯ แล้วเสร็จ 5 โครงการ 64.113      (1) 2,704,248,668.29            



หน้าท่ี 4
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

กิจกรรมก่อสร้างสะพาน และทางต่างระดับ

1 122 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 11 (ลพบุรี) 14+282.943 และ 5.785 สท.1/3/58 (1) 605,876,692.00               บ. สระหลวงก่อสร้าง 25 มี.ค. 58 9 ก.ย. 60 900 3.06 77.41 งปม.ปี 57   =  148.500   ลบ.

(ทางแยกตา่งระดบัที่หนองตะโก) นครสวรรค์ที่ 1 15+685.000 - 24 มี.ค. 58 (2) 621,266,900.70               จ ากดั 5.29 91.33 งปม.ปี 58   =  174.150  ลบ.

ตอน 2 (สว่นที่ 2) 21+470.000 (3) 916,964,700.00               งปม.ปี 59   =  181.290   ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (แบ่งเป็น 2 สว่น) งปม.ปี 60   =  333.342   ลบ.

(นายอมัพล  สทุธิเสมอ) ผกูพนั  งปม.ปี  61   =  79.682  ลบ.

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 5.785 (1) 605,876,692.000             

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                  

กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)

1 103 พิเศษ อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 2 (แพร่) 10+000.000 - 20.000 สท.1/5/59 (1)                760,380,000.00 หจก. แพร่วิศวกรรม 31 มี.ค. 59 20 มี.ค. 61 720 3.82 32.16 งปม.ปี 59  =  157.300  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) แพร่ 30+000.000 30 มี.ค. 59 (2) 786,435,067.80               5.43 36.24 งปม.ปี 60  =  233.753  ลบ.

(นายพนม  กฤษสวุรรณ) (3) 786,500,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี   61  =  369.327  ลบ.

2 101 พิเศษ อ.ร้องกวาง - นา่น  ตอน 3 2 (แพร่) 199+900.000  - 16.700 สท.1/10/59 (1) 559,150,000.00               บ.แพร่ธ ารงวิทย์ จ ากดั 26 เม.ย. 59 15 เม.ย. 61 720 7.75 28.38 ตดิขดัต้นไม้ในเขตทาง และ 

(นายกฤษดา  ศรีดามา) นา่นที่ 1 216+600.000 25 เม.ย. 59 (2) 573,535,770.00               3.79 29.67 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายบาล ี ไหมทอง) (3) 619,370,000.00               งปม.ปี 59   =  123.874  ลบ.

งปม.ปี 60   =  200.000  ลบ.

ผกูพนั  งปม.ปี  61  =  235.276  ลบ.

3 101 พิเศษ อ.ร้องกวาง - นา่น 2 (แพร่) 282+650.000 - 8.925 สท.1/5/60 (1) 541,410,000.00               บ.แพร่ธ ารงวิทย์ จ ากดั 24 ธ.ค. 59 13 ธ.ค. 61 720 0.29 0.96 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

ตอน บ.ผาหม ู- บ.ปางยาว แพร่ 291+575.000 23 ธ.ค. 59 (2) 546,598,310.40               3.59 5.92 ตดิสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์)

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (169+050.000 - (3) 550,000,000.00               งปม.ปี 60  =  110.000   ลบ.

(นายมงคล  ป่ินสกลุ) 177+975.000) ผกูพนั  งปม.ปี  61 - 62  =  440.000  ลบ.

(เดมิ)



หน้าท่ี 5
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

4 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 สว่นที่ 1 4 (ตาก) 49+266.137  (ทล.12) - 12.525 สท.1/23/58 (1)                706,000,000.00 บ.เทดิไท แอนด์ โค 11 มิ.ย.58 27 ก.ย. 60 840 3.98 52.26 งปม.ปี 58   =  280.000  ลบ.

(รวมบริเวณดอยลวก) ตากที่ 1  61+791.902  (ทล.12)  10 มิ.ย.58 (2) 707,533,030.10               จ ากดั 16 ต.ค. 60 859 5.49 86.33 งปม.ปี 59   =  404.346  ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) หรือ  EQ. 36+625.000 AHD. (3) 1,400,000,000.00            (ขยายอายสุญัญา) งปม.ปี  60  =   259.020  ลบ.

(นายพินิจ  เสอืชาวนา) (ทล.105) /36+592.168 BK. ผกูพนั  งปม.ปี  61  =   453.134   ลบ.

(ทล.105) -  24+100.000

(ทล.105)

5 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 3 สว่นที่ 2 4 (ตาก) 61+791.902 (ทล.12) - 12.100 สท.1/24/58 (1)                690,500,000.00 บ.เทดิไท แอนด์ โค 11 มิ.ย.58 28 ส.ค. 60 810 3.57 49.22

(รวมบริเวณดอยลวก) ตากที่ 1 73+891.138 (ทล.12)  10 มิ.ย.58 (2) 691,999,266.50               จ ากดั 5.24 87.67

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) หรือ  24+100.000 (3) -                                  

(นายรัตน์  ปัญญาด)ี (ทล.105) - 12+000.000 (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1)

(ทล.105) 

 

6 101 พิเศษ สโุขทยั - อ.สวรรคโลก  ตอน 1 5 (พิษณโุลก) 82+450.000  - 6.971 สท.1/3/59 (1) 228,380,000.00               หจก.พิษณดุพีร้อม 30 ม.ค.59 23 พ.ค. 60 480 0.00 95.91 งานแล้วเสร็จ  4 เม.ย.60

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) สโุขทยั 89+421.349 (ใหม)่ 29 ม.ค. 59 (2) 235,943,930.80               13.70 90.09 งปม.ปี 59   =   47.191  ลบ.

(นายสงา่ชยั   ใจห้าว) หรือ 36+493.432  - (3) 235,955,000.00               งปม.ปี  60   =   94.382  ลบ.

29+522.038  (เก่า) ผกูพนั  งปม.ปี 61  =   86.807  ลบ.

7 101 พิเศษ สโุขทยั - อ.สวรรคโลก 5 (พิษณโุลก) 89+421.394 - 5.422 สท.1/19/60 (1) 126,167,000.00               หจก.ภริูธนา 28 ก.พ. 60 22 มิ.ย. 61 480 1.00 2.11 ตดิสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า,ประปา)

ตอน บ.เตว็ดนอก - ต.เกาะตาเลีย้ง สโุขทยั 94+843.394 หรือ 27 ก.พ. 60 (2) 229,938,244.60               3.48 5.56 งปม.ปี 60   =   46.000  ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) 29+522.038 - (3) 230,000,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62  =  184.000  ลบ.

(นายสงิแก้ว  สลวีงศ์) 24+100.038 (เก่า)

8 12 พิเศษ อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว ตอน 1 6 (เพชรบูรณ์) 123+195.000  - 10.105 สท.1/7/59 (1) 507,264,859.00               บ.สระหลวงก่อสร้าง 22 เม.ย.59 12 มี.ค. 61 690 5.09 31.51 งปม.ปี 59   =  106.178   ลบ.
(นายศภุกร  วชิราภรณ์) เพชรบูรณ์ ที่ 1 133+300.000 21 เม.ย. 59 (2) 530,887,541.00               จ ากดั 10.17 42.23 งปม.ปี 60   =  170.000  ลบ.

(นายยทุธนา  นวลจีน) (3) 530,890,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  231.087  ลบ.



หน้าท่ี 6
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

9 225 พิเศษ นครสวรรค์ - ชยัภมิู  ตอน 1 6 (เพชรบูรณ์) 135+580.000  - 7.200 สท.1/2/59 (1) 120,008,998.00               หจก.วชัรขจร 30 ม.ค. 59 21 ส.ค. 60 570 10.31 80.13 งปม.ปี 59   =  39.326   ลบ.
(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) เพชรบรูณ์ ที่ 2 (บงึสามพนั) 142+780.000 29 ม.ค. 59 (2) 190,399,748.50               7.58 90.33 งปม.ปี 60  =  53.839  ลบ.
(นายราชนัย์  เหมวิเชียร) (3) 196,630,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี 61  =   26.844  ลบ.

10 24 พิเศษ อ.ปราสาท - อ.ขขุนัธ์ - แยกทางหลวง 9 (อบุลราชธานี) 189+800.000 - 35.000 สท.1/15/59 (1) 1,280,206,000.00            บ.บุรีรัมย์ธงชยั 1 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 62 1,080 3.59 29.18 งปม.ปี 59  =  275.276  ลบ.

หมายเลข 2085  ตอน 1 สริุนทร์ 224+800.000 31 พ.ค. 59 (2) 1,365,081,017.70            ก่อสร้าง จ ากดั 1.69 14.99 งปม.ปี 60   =   360.300  ลบ.
(นายสมหวงั  โลหณตุ) (3) 1,376,380,000.00            งปม.ปี  61  =  677.791  ลบ.
(นายธงชยั  ชกูร)

11 408 พิเศษ นครศรีธรรมราช  - อ.สทงิพระ 16 (นครศรีธรรมราช) 70+200.000 - 11.800 สท.1/8/59 (1) 487,319,000.00               บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 26 เม.ย. 59 16 มี.ค. 61 690 6.04 37.23 งปม.ปี 59  =  102.246  ลบ.

ตอน 4 นครศรีธรรมราชที่ 1 82+000.000 25 เม.ย. 59 (2) 503,246,797.90               เอนยิเนียร่ิง (1964) 13.69 50.03 งปม.ปี 60  =  165.000  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 520,000,000.00               จ ากดั ผกูพนั  งปม.ปี  61  =  220.073  ลบ.

(นายบุศรินทร์  ยามา)

12 4 พิเศษ กระบี่ - อ.ห้วยยอด  ตอน 5 17 (กระบี่) 1000+600 - 16.452 สท.1/4/58 (1) 588,804,587.00               บ. บุญชยัพาณิชย์ 8 เม.ย. 58 27 มี.ค. 60 720 1.20 99.99 แล้วเสร็จ พ.ค. 60

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) พงังา EQ 1003+235.035 BK./ 7 เม.ย. 58 (2) 599,992,443.90               (1979) จ ากดั 4 พ.ค. 60 758 0.00 100.00 งปม. ปี 58  =   90.000  ลบ.

(นายปิยะ  สาระทรัพย์) 1002+206.187 AH. - (3) 600,000,000.00               (ขยายอายสุญัญา)  งปม. ปี 59  =   248.563  ลบ.

1016+022.734 งปม. ปี  60  =   250.242  ลบ.

13 4 พิเศษ ชมุพร - ระนอง ตอน 3 17 (กระบี่) 500+480 - 12.820 สท.3/3/58 (1) 538,946,782.00               บ. พีระมิดคอนกรีต 8 พ.ย. 57 27 ต.ค. 59 720 0.08 99.99 งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) ระนอง 513 +300 7 พ.ย. 57 (2) 549,999,267.20               จ ากดั 7 ธ.ค. 59 761 0.00 100.00 งปม. ปี 57  =  82.500  ลบ.

(นายฉลองชยั  จรุุพนัธุ์) (3) 550,000,000.00               31 มี.ค. 60 875 งปม. ปี 58  =  116.874  ลบ.

(ขยายอายสุญัญา) งปม. ปี 59  =   225.046  ลบ.

ผกูพนั  งปม. ปี 60  =  114.526   ลบ.

14 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 0.00 0.00 อยู่ระหว่างขอรับมอบพืน้ที่ก่อสร้าง

ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน กระบี่,ระนอง 603+000.000 20 มี.ค. 60 (2) 849,994,308.60               คอนแทรคเตอร์ จ ากดั 0.62 1.47 งปม. ปี 60  =  170.000  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ)  (3) 850,000,000.00               ผกูพนั  งปม. ปี 61 - 62  =  680.000  ลบ.

(นายสมหมาย  คงช่วย)



หน้าท่ี 7
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

15 4 พิเศษ พงังา - กระบี่  ตอน 3 17 (กระบี่) 130+400 - 29.658 สท.1/2/58 (1) 952,418,100.00               บ. เสริมสงวน 25 มี.ค. 58 11 ก.ค. 60 840 6.70 72.75 อยู่ระหว่างขอขยายสญัญา

(ทบัปดุ  -  อ่าวลกึ ) กระบี่ 135+630 และ 24 มี.ค. 58 (2) 979,953,416.50               ก่อสร้าง จ ากดั 4.88 97.70 จากปัญหาต้นไม้

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) 137+200-EQ148+205.878 BK/ (3) 979,986,000.00               งปม. ปี 52-57  =   248.355  ลบ.

(นายไพทรูย์  บุญลิ่นเลื่อน) 148+778.180 AH - งปม. ปี 58  =  59.787  ลบ.

162+200 งปม. ปี 59  =  239.499  ลบ.

งปม. ปี 60  =  346.923  ลบ.

ผกูพนั  งปม. ปี 61  =  57.855  ลบ.

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13 โครงการ 203.637 (1) 8,167,008,544.00            

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            (3) -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ 2 โครงการ 19.791 (1) 767,326,782.00               

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง

1 1421 พิเศษ เชียงราย - อ.ขนุตาล 2 (เชียงราย) 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 1080 0.08 0.08 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ

ตอน บ.หวัดอย - บ.ใหม่มงคล เชียงใหม่ที่ 1,2 19+000.000 22 มี.ค. 60 (2) 1,399,957,106.40            สหวศิวโยธาการ จ ากดั 0.40 0.63 งปม.ปี 60  =  280.000  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 1,400,000,000.00            ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62 = 1,120..000 ลบ.

(นายสทิธิพร   อินทร์สวุรรณโณ)

2 4 พิเศษ ชมุพร - ระนอง  ตอน 2 17 (กระบี่) 545+750 - 23.500 สท.3/8/56 (1) 897,719,600.00               บ. ช.ทวีก่อสร้าง  9 ส.ค.56  25 ม.ค.59 900 1.79 98.67 งปม.ปี 56 - 57   =   330.458  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) ระนอง 569+250 8 ส.ค. 56 (2) 899,991,092.05               จ ากดั 15 เม.ย. 60 1,346 0.00 100.00 งปม.ปี 58   =   211.166  ลบ.

(นายสพุฒัน์  สนิเตมิ) (3) 897,720,000.00               2 มิ.ย. 60 1,394 งปม.ปี 59  =   152.612  ลบ.

(ขยายอายสุญัญา) งปม. ปี 60  =  203.483  ลบ.



หน้าท่ี 8
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

3 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 1080 0.00 2.02 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิ ,ตดิขดัต้นไม้ และ

(นายกฤษดา  ศรีดามา) ระนอง 545+750.000 26 พ.ค. 59 (2) 1,343,704,550.60            คอนแทรคเตอร์ 2.46 20.60 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศพัท์)

(นายประกาศ  ช่วยเพ็ญ) (3) 1,563,175,000.00            จ ากดั งปม.ปี 59   =  312.635   ลบ.

งปม. ปี  60  =   181.098  ลบ.

ผกูพนั  งปม. ปี  61  =   816.857  ลบ.

4  - 1 ทางเลี่ยงเมืองสตลู  ตอน 18 (สงขลา) 0+000- EQ 10.517 สท.3/20/53 (1) 306,477,000.00               บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท  1 ก.ย.53  22 เม.ย.55 600 0.00 95.88 กรมฯ อนมุตัลิดคา่ปรับถึงวนัที่  14 ก.ย. 59 

แยกทางหลวงหมายเลข 4 สตลู 7+787.244/ 31 ส.ค. 53 (2) 307,035,378.60               เอนยิเนียร่ิง (1964)   5 ส.ค.55 705 0.00 100.00 ปัญหากรรมสทิธ์ิที่ดนิ อยู่ระหว่างขอตดังาน

(ควนเนียง) - สตลู (ทา่เรือเกาะนก) กม.2+729.735 (3) 316,000,000.00               จ ากดั  1 ก.พ..56 885 งปม.ปี 52 - 55  =  192.505  ลบ.

(นายภวูเดช   กิตอิงัสมุาล)ี (ทล.4051)-  2 เม.ย.56 945 งปม.ปี 56   =   22.795   ลบ.

(นายธรากร  กิจกอบสนิ) EQ 10+517.227/  10 เม.ย.56 953 งปม.ปี 57   =   41.177   ลบ.

กม.0+000  18 เม.ย.56 961 งปม.ปี 58   =   50.000   ลบ.

 16 ม.ค.57 1,234

 15 มิ.ย.57 1,384

 1 ก.ค.57 1,400

(ขยายอายสุญัญา)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ 85.467 (1) 3,602,484,600.00            

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                  

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

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 0.02 0.04 งปม.ปี  60  = 130.000   ลบ.

ตอน ต.ป่าเม่ียง - บ.ปางน า้ถุ เชียงใหม่ที่ 2 51+250.000 13 มี.ค. 60 (2) 649,753,866.40               สหวิศวโยธาการ จ ากดั 2.06 2.69 ผกูพนั  งปม. ปี 61 - 62  =  520.000  ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 650,000,000.00               

(นายนพดล  มนตรีกลุ)



หน้าท่ี 9
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

2 12 พิเศษ อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว 6 (เพชรบูรณ์) 366+089.000 - 19.753 (1) 1,080 - - ไม่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตอน บ.น า้ดกุ - ต.ปากช่อง เพชรบูรณ์ที่ 1 EQ.380+785.000 BK./ (2) 1,249,998,484.60            สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ ชะลอโครงการ

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) EQ.380+943.000 AH. - (3) 1,250,000,000.00            งปม.ปี  60  =  250.000  ลบ.

(นายธงชยั   สงใย) 386+000.000 (NEW) ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62 = 1,000.000  ลบ.

3 12 พิเศษ อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว 6 (เพชรบูรณ์) 386+000.000 - 19.000 (1) 1,080 - - ไม่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตอน ต.ปากช่อง - ต.น า้หนาว เพชรบูรณ์ที่ 1 405+000.000 (ใหม่) (2) 1,369,553,221.10            สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ ชะลอโครงการ

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) หรือ 30+057.000 - (3) 1,370,000,000.00            งปม.ปี  60  =   274.000   ลบ.   

(นายไกรทอง  ขนุทพิย์ทอง) 49+057.000 (เดิม) ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62 = 1,096.000  ลบ.

4 12 พิเศษ อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว 6 (เพชรบูรณ์) 405+000.000 - 13.457 (1) 1,080 - - ไม่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตอน ต.น า้หนาว - ต.ทุง่พระ เพชรบูรณ์ที่ 1 EQ.414+899.584 BK./ (2) 1,349,876,544.70            สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ ชะลอโครงการ

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) EQ.414+942.401 AH. - (3) 1,350,000,000.00            งปม.ปี  60  =   270.000  ลบ.

(นายพีระ  ทบัทมิแดง) 418+500.000 (ใหม่) ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62 = 1,080.000  ลบ.

หรือ 49+057.000 - 

EQ.58+956.584 BK./

EQ.58+999.401 AH. -

62+557.000 (เดิม)

5 พิเศษ อ.หลม่สกั - อ.น า้หนาว 7 (ขอนแก่น) 418+500.000 - 28.524 (1) 1,080 - - ไม่ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตอน ต.ทุง่พระ - อ.คอนสาร ขอนแก่นที่ 2 447+024.000 (ใหม่) (2) 1,429,900,621.10            สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ ชะลอโครงการ

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) หรือ 62+557.000 - (3) 1,430,000,000.00            งปม.ปี  60  =  286.000  ลบ.

(นายวรุตม์โรจน์  จกัษุสวุรรณ) 91+081.000 (เดิม) ผกูพนั งปม. ปี 61 - 62 = 1,144.000  ลบ.



หน้าท่ี 10
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

6 408 พิเศษ อ.นาทวี - ดา่นประกอบ 18 (สงขลา) 235+459.000 - 15.966 สท.1/9/59 (1) 542,735,000.00               บ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท 26 เม.ย. 59 15 เม.ย. 61 720 3.14 25.35 ตดิกรรมสทิธ์ิที่ดนิบางสว่น และ

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) สงขลาที่ 2 251+425.000 25 เม.ย. 59 (2) 565,665,875.10               เอนยิเนียร่ิง (1964) 5.78 33.54 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายจรูญ  ชยัทอง) (3) 589,880,000.00               จ ากดั งปม.ปี 59   =   117.976  ลบ.

งปม.ปี 60   =   190.000  ลบ.

ผกูพนั  งปม. ปี  61   =   234.759  ลบ.

7 410 พิเศษ ปัตตานี - ยะลา - อ.เบตง ตอน 1 18 (สงขลา) 4+450.810 - 9.149 สท.1/1/59 (1)                289,400,000.00 หจก. ชินวรยะลา 30 ม.ค. 59 20 ต.ค. 60 630 5.41 63.48 งปม.ปี  59   =   58.988   ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) ยะลา 13+600.000 (เก่า) 29 ม.ค. 59 (2) 294,483,454.65               ก่อสร้าง 7.09 73.49 งปม.ปี  60   =  117.976    ลบ.

(นายสวุฒัน์   รัตนมณี) หรือ 41+265.000 - (3) 294,940,000.00               ผกูพนั  งปม. ปี 61 = 112.436   ลบ.

50+414.190 (ใหม่)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ 34.365      (1) 1,466,635,000.000          

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  4 โครงการ 80.734      (3) 5,400,000,000.000          

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                  

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 1290 พิเศษ อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3 2 (แพร่) 72+027.000 (ใหม่) / 21.000 สท.1/4/59 (1)                653,120,000.00 บ.หาญเจริญ  31 มี.ค.59 18 มิ.ย. 61 810 2.62 28.63 ตดิสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า และ โทรศพัท์)

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) เชียงรายที่ 2 21+000.000  (เก่า) - 30 มี.ค. 59 (2) 670,918,433.30               เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั 2.61 26.73 งปม.ปี  59  =  137.638  ลบ.

(นายสมชาย  จวงจนัทร์) 93+027.000  (ใหม่) / (3) 700,000,000.00               งปม.ปี  60  =  207.064  ลบ.

0+000.000  (เก่า) ผกูพนั  งปม. ปี  61  =  302.695  ลบ.



หน้าท่ี 11
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

2 12 พิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 4 (ตาก) 22+814.888  (ทล.12) - 26.451 สท.1/16/59 (1)             1,437,590,000.00 บ.สี่แสงการโยธา 1 มิ.ย. 59 16 พ.ค. 62 1,080 3.89 13.79 ตดิสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) ตากที่ 2 (แม่สอด) 49+266.137(ทล.12)(ใหม)่ 31 พ.ค. 59 (2) 1,465,192,051.90            (1979) จ ากดั 2.17 15.31 งปม.ปี  59   =   304.771  ลบ.

(นายวลัลภ  นิว้กลม) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - (3) 1,523,855,000.00            งปม.ปี  60  =   271.321  ลบ.

36+250.000 (ทล.105) (เดิม) ผกูพนั งปม. ปี  61  =  861.502   ลบ.

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ 47.451      2,090,710,000.000          

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                  

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

1 1 พิเศษ ตาก - พะเยา ตอน 1 4 (ตาก) 545+000.000  - 36.784 สท.1/13/58 (1)             1,014,300,000.00 บ. บญัชากิจ จ ากดั 19 พ.ค. 58 3 พ.ย. 60 900 3.74 95.89 งปม. ปี 58   =  157.500  ลบ.

(ตาก - บ้านตาก) (เป็นตอนๆ) ตากที่ 1 583+246.000 18 พ.ค. 58 (2) 1,049,976,965.50            7.15 80.93 งปม. ปี 59   =  339.507  ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 1,050,000,000.00            งปม.ปี  60   =   431.078  ลบ.

(นายนพดล  มนตรีกลุ) ผกูพนั  งปม.ปี 61   =   86.215  ลบ.

2 1 พิเศษ ตาก - พะเยา  ตอน 2 1 (เชียงใหม)่ 583+246.000  - 31.609 สท.1/8/58 (1) 824,435,000.00               บ. บญัชากิจ จ ากดั  28 เม.ย.58 13 ต.ค. 60 900 4.34 87.56 งปม. ปี  58   =  127.500   ลบ.

(บ้านตาก - เถิน) (เป็นตอน ๆ) ล าปางที่ 1 630+000.000  27 เม.ย.58 (2) 849,998,912.60               6.84 73.23 งปม. ปี  59   =   276.473   ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 850,000,000.00               งปม. ปี 60   =   373.745   ลบ.

(นายมานะ  คงส)ี ผกูพนั  งปม.ปี 61  =   46.717  ลบ. 

3 1 พิเศษ ตาก - พะเยา  ตอน 3  1 (เชียงใหม)่ 630+000.000  - 46.710 สท.1/29/58 (1) 1,045,970,000.00            บ.เชียงใหม่ 29 ก. ค. 58 13 ม. ค. 61 900 3.00 71.48 งปม. ปี 58   =  159.000   ลบ.

(เถิน - ล าปาง) (เป็นตอนๆ) ล าปางที่ 1 689+000.000 28 ก. ค. 58 (2) 1,059,993,522.20            สหวิศวโยธาการ 2.82 39.83 งปม. ปี 59   =   294.254   ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 1,045,970,000.00            จ ากดั งปม. ปี 60   =   444.537  ลบ.

(นายสโิรจน์  ไชยบุตร) ผกูพนั  งปม. ปี  61  =  148.179  ลบ.



หน้าท่ี 12
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

4 1 พิเศษ ตาก - พะเยา ตอน 4 สว่นที่ 1 1 (เชียงใหม)่ 689+000.000  - 36.699 สท.1/22/58 (1)                902,309,000.00 หจก.กิจรุ่งเรือง 10 มิ.ย. 58 26 ก.ย. 60 840 2.31 82.87 ตดิขดัสาธารณปูโภค

(ล าปาง - งาว) (เป็นตอนๆ ) ล าปางที่ 1 736+072.000  9 มิ.ย.58 (2) 929,999,954.90               ก่อสร้าง 5.61 91.62 งปม. ปี 58   =   261.750  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 1,745,000,000.00            งปม. ปี 59   =   654.634  ลบ.

(นายจเรเมธ  จนัทร์จร) งปม. ปี 60   =  772.603  ลบ.

5 1 พิเศษ ตาก - พะเยา  ตอน 4  สว่นที่ 2 1 (เชียงใหม)่ 736+072.000  - 41.580 สท.1/19/58 (1)                786,676,988.00 บ. แสงชยัโชค จ ากดั 3 มิ.ย. 58 22 พ.ค. 60 720 3.29 98.79

(ล าปาง - งาว) (เป็นตอนๆ ) ล าปางที่ 2 782+335.000  2 มิ.ย.58 (2) 814,998,445.80               25 มิ.ย. 60 754 2.74 100.00

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) - (ขยายอายสุญัญา)

(นายสรุพล  ผิวอ่อน) (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1) 754

6 1 พิเศษ นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 สว่นที่ 1 4 (ตาก) 386+176.000  - 25.021 สท.1/14/58 (1)                740,100,000.00 บ. บญัชากิจ จ ากดั 19 พ.ค. 58 7 เม.ย. 60 690 0.16 99.99 งานแล้วเสร็จ 14 ก.พ.60

(นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร) (เป็นตอนๆ ) ก าแพงเพชร 422+800.000 18 พ.ค. 58 (2) 759,989,093.20               7.12 95.64 งปม. ปี 58   =   228.000  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 1,520,000,000.00            งปม. ปี 59   =   650.928  ลบ.

(นายมงคล  ป่ินสกลุ) งปม.ปี 60   =   601.172  ลบ.

7 1 พิเศษ นครสวรรค์ - ตาก ตอน 1 สว่นที่ 2 4 (ตาก) 422+800.000 - 25.794 สท.1/15/58 (1)                740,000,000.00 บ. บญัชากิจ จ ากดั 19 พ.ค. 58 6 ก.พ. 60 630 0.00 99.96 งานแล้วเสร็จ  28 ธ.ค.59

(นครสวรรค์ - ก าแพงเพชร) (เป็นตอนๆ ) ก าแพงเพชร 466+400.000 18 พ.ค. 58 (2) 759,930,981.40               7.93 96.71

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (3) -

(นายสชุาต ิ  โยมจีน) (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1)

8 1 พิเศษ นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 สว่นที่ 1 4 (ตาก) 466+400.000 - 32.124 สท.1/20/58 (1)                691,300,000.00 บ. บุญสหะการสร้าง 6 มิ.ย. 58 25 พ.ค. 60 720 1.57 99.99 งานแล้วเสร็จ  23 ธ.ค.59

(ก าแพงเพชร - ตาก)  (เป็นตอนๆ) ตากที่ 1 509+150.000 5 มิ.ย. 58 (2) 709,983,432.00               จ ากดั 8.20 61.41 งปม. ปี 58   =  213.000   ลบ.

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (3) 1,420,000,000.00            งปม. ปี 59   =   625.125   ลบ.

(นายศริิศกัดิ์   จินดาพล) งปม.ปี 60   =   546.296   ลบ.



หน้าท่ี 13
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

9 1 พิเศษ นครสวรรค์ - ตาก ตอน 2 สว่นที่ 2 4 (ตาก) 509+150.000  - 28.841 สท.1/21/58 (1) 693,120,450.00               บ. แพร่ธ ารงวิทย์ 6 มิ.ย. 58 24 ก.พ. 60 630 0.77 99.99 งานแล้วเสร็จ 3 ก.พ.60

(ก าแพงเพชร - ตาก) (เป็นตอนๆ) ตากที่ 1 545+000.000 5 มิ.ย. 58 (2) 709,975,339.10               จ ากดั 0.85 100.00

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) -

(นายเอกภพ   โกวิทกลูไกร) (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1)

10 1 พิเศษ นครสวรรค์  -  สลกบาตร 11 (ลพบุรี) 249+424.000 - 20.000 สท.1/4/60 (1) 589,147,299.00               บ.เทดิไท แอนด์ โค 9 ธ.ค. 59 28 พ.ย. 61 720 0.28 0.81 งปม. ปี  60  =  120.000  ลบ.

(นายกฤษดา   ศรีดามา) นครสวรรค์ที่ 1 269+424.000 (เดมิ) 8 ธ.ค. 59 (2) 599,988,769.80               จ ากดั 4.42 10.06 ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62  = 480.000  ลบ.

(นายสมใจ   ขาวพลศรี) หรือ 353+000.000 - (3) 600,000,000.00               

373+000.000 (ใหม)่

11 122 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 11 (ลพบุรี) 0+000.000 - 12.117 สท.1/8/60 (1) 542,043,000.00               บ.เทดิไท แอนด์ โค 31 ม.ค. 60 20 ม.ค. 62 720 1.48 1.88 งปม. ปี  60  =  110.000  ลบ.

(ด้านตะวนัตก) นครสวรรค์ที่ 1 12+600.000 30 ม.ค. 60 (2) 549,997,424.70               จ ากดั 2.43 5.66 ผกูพนั  งปม.ปี 61 - 62  = 440.000  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (เว้น 11+458.000 - (3) 550,000,000.00               

(นายชมุภ ู สขุเอมโอฐ) 12+425.000 RT.)

12 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบครีีขนัธ์ 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 241+708  - 20.165 สท.1/16/58 (1) 553,742,325.00               บ. พระนครศรีอยธุยา 19 พ.ค. 58 7 เม.ย. 60 690 1.66 99.97 งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ.60

(เป็นตอนๆ)  ตอน 1 ประจวบครีีขนัธ์ 277+000 18 พ.ค. 58 (2) 569,996,759.00               พาณิชย์  และ 0.91 99.11 งปม.ปี 58  =   205.500  ลบ.

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) (3) 1,370,000,000.00            อตุสาหกรรม จ ากดั งปม.ปี 59  =   568.115  ลบ.

(นางปรียนชุ  เตชะนรราช) งปม.ปี 60  =   566.501  ลบ.

13 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบครีีขนัธ์ 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 277+000  - 31.835 สท.1/17/58 (1) 786,372,680.00               บ. แสงชยัโชค 22 พ.ค. 58 6 พ.ย. 60 900 5.76 82.09

(เป็นตอนๆ) ตอน 2 ประจวบครีีขนัธ์ 308+835 21 พ.ค. 58 (2) 799,995,347.00               จ ากดั 7.09 88.02

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) (3)

(นายสขุมุ  พรหมคลงั) (งปม.รวมกบั ตอน 1)



หน้าท่ี 14
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

14 4 พิเศษ อ.ปราณบุรี - ประจวบครีีขนัธ์ ตอน 3 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 249+000.000 - 32.979 สท.1/11/59 (1) 949,584,533.00               บ. เอ็ม.ซี. 20 พ.ค. 59 4 ม.ค. 62 960 3.52 41.03 งปม.ปี 59  =   200.265  ลบ.

(LT., RT. เป็นตอน ๆ) ประจวบครีีขนัธ์ 381+113.000 19 พ.ค. 59 (2) 1,001,249,990.00            คอนสตรัคชั่น 1.97 20.11 งปม.ปี 60  =  244.965  ลบ.

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 1,001,323,000.00            (1979) จ ากดั ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  504.355  ลบ.

(นายประพจน์   สมคัรการไถ)

15 4 พิเศษ ประจวบครีีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 310+000 - 29.118 สท.1/10/58 (1) 815,804,680.00               บ. ช.ทวีก่อสร้าง 16 พ.ค. 58 31 ต.ค. 60 900 0.35 99.97 งานแล้วเสร็จ  1  มี.ค.60

(ประจวบครีีขนัธ์ - บางสะพาน)  ประจวบครีีขนัธ์ 350+000 15 พ.ค. 58 (2) 839,968,522.90               จ ากดั 6.30 87.26 งปม.ปี 58   =   126.000   ลบ.

(เป็นตอน ๆ)  สว่นที่ 1 (3) 840,000,000.00               งปม.ปี 59   =   273.745   ลบ.

(นายมานิตย์  สคุตศิริิอดุม) งปม.ปี 60   =   346.717  ลบ.

(นายก าพล  ชชูาวนา) ผกูพนั  งปม.ปี 61  =   69.343  ลบ.

16 4 พิเศษ ประจวบครีีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 1 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 350+000 - 33.030 สท.1/7/58 (1) 918,530,881.40               บ. เอ็ม.ซี.  11เม.ย.58  25 ธ.ค.60 990 2.92 79.77 งปม.ปี 58  =   140.250  ลบ.

(ประจวบครีีขนัธ์ - บางสะพาน)  ประจวบครีีขนัธ์ 390+000  10 เม.ย.58 (2) 934,941,940.10               คอนสตรัคชั่น 4.26 71.52 งปม.ปี 59  =   281.439  ลบ.

(เป็นตอน ๆ)  สว่นที่ 2 (3) 935,000,000.00               (1979) จ ากดั งปม.ปี 60  =   378.547  ลบ.

(นายพรชยั  อดลุยธรรม) ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  118.295  ลบ.

(นายคมกฤต   ดจีงัวิภาต)

17 4 พิเศษ ประจวบครีีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 2 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 390+000 - 34.500 สท.1/11/58 (1) 977,301,900.00               บ. ช.ทวีก่อสร้าง 16 พ.ค. 58 29 ม.ค. 61 990 6.67 94.94 งปม.ปี 58 =     149.250  ลบ.

(บางสะพาน - แยกปฐมพร)  ประจวบครีีขนัธ์,ชมุพร 437+000 15 พ.ค. 58 (2) 994,999,687.00               จ ากดั 3.63 90.82 งปม.ปี 59 =  299.421  ลบ.

(เป็นตอน ๆ)  สว่นที่ 1 (3) 995,000,000.00               งปม.ปี 60 =   377.594  ลบ.

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) ผกูพนั  งปม.ปี 61 =   151.037  ลบ.

(นายจิรวฒิุ  สจุริตธุระการ)



หน้าท่ี 15
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

18 4 พิเศษ ประจวบครีีขนัธ์ - แยกปฐมพร  ตอน 2 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 437+000 - 35.164 สท.1/18/58 (1) 963,425,227.00               บ. ธาราวญั 23 พ.ค. 58 5 ก.พ. 61 990 0.78 99.99 งปม.ปี 58   =  149.250  ลบ.

(บางสะพาน - แยกปฐมพร) ชมุพร 485+233 22 พ.ค. 58 (2) 994,999,825.30               คอนสตรัคชั่น  จ ากดั 3.90 66.91 งปม.ปี 59  =  293.050  ลบ.

(เป็นตอน ๆ)  สว่นที่ 2 (3) 995,000,000.00               งปม.ปี 60  =  372.233  ลบ.

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) ผกูพนั  งปม.ปี 61 =  148.893  ลบ.

(นายอทุยั  มาลยัพิศ)

19 4 พิเศษ ประจวบครีีขนัธ์ - แยกปฐมพร ตอน 3 15 (ประจวบครีีขนัธ์) 392+513.000 - 25.569 สท.1/12/59 (1) 653,489,000.00               บ. ช.ทวีก่อสร้าง 26 พ.ค. 59 11 พ.ย. 61 900 0.63 66.11 งปม.ปี 59  =  151.420  ลบ.

(บางสะพาน - แยกปฐมพร) ชมุพร 485+233.000 25 พ.ค. 59 (2) 719,731,965.90               จ ากดั 2.75 19.00 งปม.ปี 60  =  168.790  ลบ.

(LT., RT. เป็นตอน ๆ ) (3) 775,000,000.00               ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  319.842  ลบ.

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์)

(นายสชุล  รอยหตัถกิจ)

20 41 พิเศษ ทา่โรงช้าง - ทา่ชี - ถ า้พรรณรา - 16 (นครศรีธรรมราช) 201+500 - 25.500 สท.1/12/58 (1) 785,962,000.00               บ. พีระมิดคอนกรีต 16 พ.ค. 58 30 มี.ค. 61 1,050 3.03 84.89 งปม.ปี 58  =   205.500   ลบ.

ทุง่สง  (เป็นตอน ๆ)  ตอน 1 สว่นที่ 1 สรุาษฎร์ธานี 3 227+000 15 พ.ค. 58 (2) 799,999,377.20               จ ากดั 3.95 52.40 งปม.ปี 59  =   426.639  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 1,370,000,000.00            งปม.ปี 60  =  555.663  ลบ.

(นายกิตตธิัช  ภูห่รัิญ) ผกูพนั  งปม.ปี 61  =  152.701  ลบ.

21 41 พิเศษ ทา่โรงช้าง - ทา่ชี - ถ า้พรรณรา - 16 (นครศรีธรรมราช) 227+000 - 18.000 สท.1/9/58 (1) 554,540,240.00               บ. บุญสหะการสร้าง 12 พ.ค. 58 28 ส.ค. 60 840 0.73 99.99

ทุง่สง (เป็นตอน ๆ) ตอน 1 สว่นที่ 2 สน.บท.สรุาษฎร์ธานี 2, 3 245+000 11 พ.ค. 58 (2) 569,999,612.30               จ ากดั 7.26 86.50

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3)

(นายเอนก  ทองฉาย) (งปม.รวมกบัสว่นที่ 1)



หน้าท่ี 16
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

22 41 พิเศษ ทา่โรงช้าง - ทา่ชี - ถ า้พรรณรา - 16 (นครศรีธรรมราช) 245+000 - 18.500 สท.1/5/58 (1) 569,647,658.00               บ. บุญสหะการสร้าง  8 เม.ย.58  25 ก.ค.60 840 1.23 92.35 งปม.ปี 58  =  87.750  ลบ.

ทุง่สง  (เป็นตอน ๆ)  ตอน 2 นครศรีธรรมราชที่ 2 263+500  7 เม.ย.58 (2) 584,999,555.80               จ ากดั 3.12 96.13 งปม.ปี 59  =   205.212  ลบ.

(นายปิยชาต ิ ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (ทุง่สง) (3) 585,000,000.00               งปม.ปี 60 =   276.686  ลบ.

(นายธานี  อบุลน้อย)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 16 โครงการ 480.576 (1) 12,863,735,406.40          

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ 6 โครงการ 161.063 (1) 4,234,067,455.00            

โครงการเงนิกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน า้ และ

ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 

1 121 พิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก 1 (เชียงใหม)่ 0+000.000 - 12.386 สท.1/27/58 (1) 598,430,511.00               บ. เชียงใหม่ 29 ก.ค. 58 17 ก.ค. 60 720 7.64 81.37

ตอน 1 (เหมืองกงุ - ต้นเปา) เชียงใหม่ที่ 2 8+200.000  และ 28 ก.ค. 58 (2) 599,998,749.80               คอนสตรัคชั่น จ ากดั 7.70 90.22

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) 11+125.000 - (3) 600,000,000.00               

(นายช านาญ  สวุรรณ) 15+310.842

2 101 1 นา่น - อ.ทุง่ช้าง ตอน 2 2 (แพร่) 395+200.000 - 13.000 สท.1/30/58 (1) 258,980,000.00               หจก. กองมณีก่อสร้าง 29 ก.ค. 58 18 ม.ค. 60 540 1.14 100.00 งานแล้วเสร็จ  24  เม.ย. 60

(นายกฤษดา  ศรีดามา) นา่นที่ 2 408+200.000 28 ก.ค. 58 (2) 299,997,805.90               6 ก.พ. 60 559 0.00 100.00 (งด หรือลดคา่ปรับถึง 24 เม.ย.60)

(นายณฐัพล  แก้วอู)๋ (3) 300,000,000.00               13 ก.พ. 60 566

(ขยายอายสุญัญา)

3 218 พิเศษ บุรีรัมย์ - อ.นางรอง ตอน 1 10 (นครราชสมีา) 12+200.000 - 21.428 สท.1/28/58 (1) 596,476,000.00               บ.บุรีรัมย์ธงชยั 29 ก.ค. 58 17 ก.ค. 60 720 0.89 99.99 งานแล้วเสร็จ 28 ก.พ. 60

(นายสมหวงั  โลหณตุ) บุรีรัมย์ 28+075.000 และ 28 ก.ค. 58 (2) 599,604,161.90               ก่อสร้าง จ ากดั 6.30 69.62

(นายธัชชยั  ภริูธร) 28+447.000 - (3) 600,000,000.00               

34+000.000

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ 12.386 (1) 598,430,511.00               

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ - -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ 2 โครงการ 34.428 (1) 855,456,000.00               



หน้าท่ี 17
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

โครงการวางระบบเครือข่ายคมนาคม และพัฒนาเมือง

กิจกรรมพัฒนาและ ปรับปรุงระบบโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และ

รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

1 3467 ทางหลวงหมายเลข 3467 ท าการ 0+000.000 - 9.400 สท.1/26/60 (1) 90,880,000.00                บ.สามคัคทีี่ดนิ 26 พ.ค. 60 20 พ.ค. 61 360 - - ลงนามสญัญา 25 พ.ค.60

เปลี่ยนจากผิวทางแอสฟัลต์เป็น 9+400.000 25 พ.ค. 60 (2) 109,727,484.00               และเคหะ จ ากดั

ผิวทางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร (3) 110,000,000.00               

(นายกฤษดา  ศรีดามา)

(นายพีระ  ทบัทมิแดง)

2 32 ทางหลวงหมายเลข 32  (สายเอเชีย) 24+150.000 - 4.393 สท.1/25/60 (1) 96,900,000.00                บ.เดอะ ซี.อี.ซี. 26 พ.ค. 60 20 เม.ย. 61 330 - - ลงนามสญัญา 25 พ.ค.60

ท าการก่อสร้างทางขนาน  และ 26+338.000 25 พ.ค. 60 (2) 114,027,229.00               คอนสตรัคชั่น จ ากดั

ท า U - Turn ลอดใต้สะพาน (3) 115,000,000.00               

ข้ามทางรถไฟ ผิวลาดยางแอสฟัลต์

ขนาด 2 ช่องจราจร

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์)

(นายเฉลย  ยงเย่ียงพนัธุ์)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ 13.793      187,780,000.00               

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ - -                                  

โครงการพัฒนา  และยกระดบัการท่องเที่ยวพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อการท่องเที่ยว

1 1157 ทางหลวงหมายเลข  1157 ตอน 0+000.000 - 19.200 สท.1/29/60 (1) 116,840,000.00               บ.สหสถาพรขนสง่ 30 พ.ค. 60 24 พ.ค. 61 360 - - ลงนามสญัญา 29 พ.ค.60

ทา่ล้อ - เมืองปาน 19+200.000 29 พ.ค. 60 (2) 149,992,288.10               จ ากดั

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 150,000,000.00               

(นายสรุพล  ผิวอ่อน)



หน้าท่ี 18
พฤษภาคม 2560

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 ้ ปัจจุบัน

2 1335 ทางหลวงหมายเลข  1335  ตอน 0+000.000 - 41.208 สท.1/28/60 (1) 111,111,111.00               หจก.สวุรรณกิจ 26 พ.ค. 60 20 พ.ค. 61 360 - - ลงนามสญัญา 25 พ.ค.60

ห้วยเดื่อ - หวัทุง่ - แจ้หม่ 41+208.000 25 พ.ค. 60 (2) 149,998,259.90               ก าแพงก่อสร้าง

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 150,000,000.00               

(นายณฐัพล  แก้วอู)๋

3 1265 สายทางอ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 9+000.000 - 32.294 สท.1/27/60 (1) 138,600,000.00               หจก.เชียงใหม่ เอส.พี 26 พ.ค. 60 20 พ.ค. 61 360 - - ลงนามสญัญา 25 พ.ค.60

เช่ือมตอ่ อ าเภอกลัยาณิวฒันา จงัหวดั 43+619.000 25 พ.ค. 60 (2) 165,974,873.90               คอนสตรัคชั่น

เชียงใหม ่(ถนนแผน่ดินหมายเลข 1265) (เป็นช่วง ๆ) (3) 166,000,000.00               

(นายศภุกร  วชิราภรณ์)

(นายวรุตม์โรจน์  จกัษุสวุรรณ์)

โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ 92.702      366,551,111.00               

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ - -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ - -                                  



หนา้ท่ี 19
พฤษภาคม 2560

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

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7

1 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 2+300.000 - 3.200 กท./eb 32/59 (1) 738,805,735.00               บ.ชยันนัท์ค้าวตัถุ 1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 780 5.55 43.64 ติดสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 1 ระหวา่งเมืองที่ 2 5+500.000 5 ก.พ. 59 (2) 743,028,180.60               ก่อสร้าง (2524)  จ ากดั 6.43 45.22 ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62  = 14,200 ลบ.

(นายปิยชาติ   ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 865,000,000.00               (งปม.รวมทกุตอน

(นายโอฬาร  กลัน่ประดิษฐ์) เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)

2 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 10+850.000- 3.050 กท./eb 34/59 (1) 615,492,000.00               หจก.แพร่วศิวกรรม 19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 750 3.85 54.20 ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62  = 14,200 ลบ.

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 4 ระหวา่งเมืองที่ 2 13+900.000 8 ก.พ. 59 (2) 622,296,390.90               7.00 57.17 (งปม.รวมทกุตอน

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 730,000,000.00               เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)

(นายธวชัชยั  หม่ืนโฮ้ง)

3 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 16+150.000- 5.300 กท./eb 35/59 (1) 883,450,000.00               บ.เอส.เค.วาย. 23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 690 3.36 41.72 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 6 ระหวา่งเมืองที่ 2 21+450.000 8 ก.พ. 59 (2) 894,429,038.40               คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 6.70 46.17 สาธารณปูโภค (บางสว่น)

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 900,000,000.00               ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62 = 14,200  ลบ.

(นายชาติชาย  พิบลูย์ศกัดิ)์ (งปม.รวมทกุตอน

เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)

4 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 21+450.000- 3.250 กท./eb 55/59 (1) 686,869,600.00               บ.สีแ่สงการโยธา 2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 720 5.91 35.92 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 7 ระหวา่งเมืองที่ 2 24+700.000 2 พ.ค. 59 (2) 710,417,272.50               (1979) จ ากัด 4.43 23.50 ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62 = 14,200  ลบ.

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 850,000,000.00               (งปม.รวมทกุตอน

(นายเรวตัิ  วมิลสขุ) เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)



หนา้ท่ี 20
พฤษภาคม 2560

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

5 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 24+700.000- 2.100 กท./eb 36/59 (1) 701,566,690.00               บ.วนิชชยัก่อสร้าง 22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 720 4.52 30.82 ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ.

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ ตอน 8 ระหวา่งเมืองที่ 2 26+800.000 8 ก.พ. 59 (2) 704,756,988.30               (1979) จ ากัด 5.47 38.38 (งปม.รวมทกุตอน

(นายกฤษดา  ศรีดามา) (3) 730,000,000.00               เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)

(นายมนสั  สอนไวย์)

6 7 พิเศษ กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ส านกับ ารุงทางหลวงพิเศษ 26+800.000- 2.875 กท./eb 33/59 (1) 793,166,462.90               บ.วจิิตรภณัฑ์ 17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 900 3.21 39.45 ติดสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

ชว่งพทัยา - มาบตาพดุ  ตอน 9 ระหวา่งเมืองที่ 2 29+675.000 5 ก.พ. 59 (2) 801,437,129.70               ก่อสร้าง จ ากัด 2.78 28.91 ผกูพนั งปม.ปี 59 - 62 = 14,200 ลบ.

(นายปิยชาติ   ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 930,000,000.00               (งปม.รวมทกุตอน

(นายวรีะศกัดิ ์ รัตนะนพุงศ์) เป็นเงินทนุคา่ธรรมเนียมผ่านทาง)

โครงการฯ ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 6 โครงการ 19.775 (1) 4,419,350,487.90            

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  - โครงการ -            -                                  

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                  



หนา้ท่ี 21
พฤษภาคม 2560

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

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 13 (กรุงเทพ) 0+400.000 - 3.700 สท.1/11/60 (1) 1,544,850,000.00          บ.ประยรูวศิร์ จ ากัด 21 ก.พ. 60 6 ม.ค. 63 1,050 0.01 0.04 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.0+400.000 - กม.4+100.000 นนทบรีุ 4+100.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,549,505,066.44          0.59 0.63 งปม.ปี 59 =  1,500.000  ลบ.

(นายศภุกร   วชิราภรณ์) (3) 1,930,000,000.00          งปม.ปี 60 =  3,569.759  ลบ.

(นายเอกภพ  โกวทิกูลไกร) ผกูพนั งปม.ปี 61 - 63 = 38,630.241ลบ.

(งปม.รวมทกุตอน)

2 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 4+100.000 - 4.900 (1) 960 - - ถอนเร่ืองคืนจาก สงป.

กม.4+100.000 - กม.9+000.000 9+000.000 (2) 1,527,609,794.96          รอโอนเปลีย่นแปลง 

(นายศภุกร  วชิราภรณ์) (3) 2,000,000,000.00          

(นายสวุติร  วรีงคเสนีย์)

3 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 13 (กรุงเทพ) 9+000.000 - 4.000 สท.1/9/60 (1) 1,701,860,000.00          บ.ไทยวฒัน์ 21 ก.พ. 60 7 พ.ย. 62 990 0.00 0.00 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

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 0.51 0.93

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (3) 2,050,000,000.00          

(นายธชัชยั  ภริูธร)

4 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 1.53 2.77 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

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 1.69 12.00

(นายกฤษดา   ศรีดามา)  (3) 1,549,000,000.00          

(นายโกเมษฐ  ราษีทอง)

5 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 2.22 3.92 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.17+000.000 - กม.22+500.000 นครปฐม 22+500.000 12 ต.ค. 59 (2) 1,751,111,887.02          จ ากัด 2.60 10.52

(นายพรชยั  อดลุยธรรม)  (3) 1,801,000,000.00          

(นายปกรณ์   มอนไข่)



หนา้ท่ี 22
พฤษภาคม 2560

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  ชว่ง 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 0.06 0.06 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.22+500.000 - กม.24+875.000 นครปฐม 24+875.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,614,746,175.26          จ ากัด 0.30 0.96

(รวมทางแยกตา่งระดบันครชยัศรี) (3) 1,702,000,000.00          

(นายกฤษดา   ศรีดามา)

(นายโสฬส  ก่ิงจ าปา)

7 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.08 0.08 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.24+875.000 - กม.29+000.000 นครปฐม 29+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,425,136,758.82          จ ากัด 0.23 0.68

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (3) 1,901,000,000.00          

(นายนพรัตน์  รัตนสิริ)

8 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.03 0.03 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.29+000.000 - กม.30+000.000 นครปฐม 30+000.000 23 ก.พ. 60 (2) 1,755,285,483.40          0.05 0.07

(รวมทางแยกตา่งระดบัชมุทางนครชยัศรี) (3) 1,943,000,000.00          

(นายกฤษดา   ศรีดามา)

(จ.ส.ต.วลัลภ  จนัทร์กระจา่ง)

9 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.04 0.08 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.30+000.000 - กม.35+900.000 นครปฐม 35+900.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,726,959,547.62          จ ากัด 0.87 1.27

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (3) 2,015,000,000.00          

(นายศิริศกัดิ ์ จินดาพล)

10 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 35+900.000 - 2.600 (1) 1,080 - - ถอนเร่ืองคืนจาก สงป.

กม.35+900.000 - กม.38+500.000 38+500.000 . (2) 1,695,275,022.29          รอโอนเปลีย่นแปลง 

(รวมทางแยกตา่งระดบันครปฐมตะวนัออก) (3) 1,926,000,000.00          

(นายปิยชาติ  ปลืม้ภิรมย์นาฎ)

(นายคมกฤต  ดีจงัวดิภาต)



หนา้ท่ี 23
พฤษภาคม 2560

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  ชว่ง 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 0.09 0.09 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

กม.38+500.000 - กม.44+266.833 นครปฐม 44+266.833 20 ก.พ. 60 (2) 1,916,864,318.28          เอนยิเนียร่ิง (1964) 0.80 1.11 สาธารณปูโภค 

(นายปิยชาติ  ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 1,935,000,000.00          จ ากัด

(นายพยรู  เทียนทอง)

12 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 44+266.833 - 1.733 สท.1/23/60 (1) 1,727,078,000.00          หจก.นภาก่อสร้าง 21 มี.ค. 60 4 ม.ค. 63 1,020 0.00 0.00 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

กม.44+266.833 - กม.46+000.000 นครปฐม 46+000.000 20 มี.ค. 60 (2) 1,732,274,858.62          0.92 0.95 สาธารณปูโภค 

(รวมทางแยกตา่งระดบันครปฐมตะวนัตก) (3) 1,850,000,000.00          

(นายปิยชาติ  ปลืม้ภิรมย์นาฎ)

(นายปรเมธ  ถาวโรจน์)

13 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 15 (ประจวบคีรีขนัธ์) 46+000.000 - 4.000 สท.1/22/59 (1) 1,235,730,000.00          หจก.นภาก่อสร้าง 29 ก.ย. 59 17 มี.ค. 62 900 3.74 9.48 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

กม.46+000.000 - กม.50+000.000 นครปฐม 50+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,235,741,998.18          1.71 10.21 สาธารณปูโภค 

(นายศภุกร   วชิราภรณ์) (3) 1,236,000,000.00          

(นายปรัชญา   อิศวมงคล)

14 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.00 0.00 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  และ

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 0.74 0.94 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายปิยชาติ  ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 1,664,000,000.00          

(นายเอนก  ทองฉาย)

15 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.08 0.08 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน  และ

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 0.68 1.11 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายปิยชาติ  ปลืม้ภิรมย์นาฎ) (3) 1,827,000,000.00          

(นายธนา  สนัติศกัดิ)์



หนา้ท่ี 24
พฤษภาคม 2560

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  ชว่ง 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 0.02 0.02 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

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 1.83 3.42

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

(นายศภุกร   วชิราภรณ์)

(นายณฐัศกัดิ ์ อริยพฤกษ์)

17 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 64+700.000 - 5.300 (1) 1,080 - - ถอนเร่ืองคืนจาก สงป.

กม.64+700.000 - กม.70+000.000 70+000.000 (2) 1,298,965,834.86          รอโอนเปลีย่นแปลง 

(นายศภุกร   วชิราภรณ์) (3) 1,701,000,000.00          

(นายสชุาติ  โยมจีน)

18 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.01 0.05 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

กม.70+000.000 - กม.77+000.000 กาญจนบรีุ 77+000.000 20 ก.พ. 60 (2) 1,318,895,620.72          0.51 1.07 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

(นายศภุกร   วชิราภรณ์) (3) 1,414,000,000.00          

(นายอิทธิพล  แก้วบวัด)ี

19 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 12 (สพุรรณบรีุ) 77+000.000 - 3.000 สท.1/23/59 (1) 1,211,444,000.00          หจก.นภาก่อสร้าง 29 ก.ย. 59 16 พ.ค. 62 960 0.64 0.90 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

กม.77+000.000 - กม.80+000.000 กาญจนบรีุ 80+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,252,980,732.34          2.37 10.01 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, โทรศพัท์)

(รวมทางแยกตา่งระดบัทา่ม่วง)  (3) 1,430,000,000.00          

(นายปิยชาติ   ปลืม้ภิรมย์นาฎ)  

(นายพรศกัดิ ์  เลีย่งอิว้)

20 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.00 0.06 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.80+000.000 - กม.87+000.000 กาญจนบรีุ 87+000.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,231,041,506.58          จ ากัด 4.95 15.63

(นายสหสัชยั   เรียงรุ่งโรจน์) (3) 1,413,000,000.00          

(นายชชัวาล   รุ่งเรือง)



หนา้ท่ี 25
พฤษภาคม 2560

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  ชว่ง 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 1.99 3.16 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

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 2.45 10.02

(นายมานิตย์  สคุติศิริอดุม) (3) 1,474,000,000.00          

(นายจ ารัส   ด ารงค์พานิช)

22 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 12 (สพุรรณบรีุ) 92+000.000 - 4.410 สท.1/19/59 (1) 1,453,161,081.00          บ.พีระมิดคอนกรีต 29 ก.ย. 59 16 เม.ย. 62 930 5.20 14.80 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน

กม.92+000.000 - กม.96+410.000 กาญจนบรีุ 96+410.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,453,167,874.98           จ ากัด 2.33 11.18

(รวมทางแยกตา่งระดบักาญจนบรีุ) (3) 1,490,000,000.00          

(นายปิยชาติ   ปลืม้ภิรมย์นาฎ)

(นายประสาน   ตากด ารงค์กุล)

23 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.13 0.51 ติดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และ

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 3.25 10.02 สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

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

(SPUR  LINE) 5+000.000  RT. 

(นายกฤษดา   ศรีดามา) (SPUR LINE)

(นายวรวฒัน์   ยงสมบรูณ์)

24 พิเศษ บางใหญ่ - กาญจนบรีุ  ชว่ง 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 0.36 3.43 ติดสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า)

กม.5+000.000 - กม.9+856.000 นครปฐม 9+856.000 28 ก.ย. 59 (2) 1,755,668,754.94          ก่อสร้าง (2524) 2.27 10.28

(SPUR  LINE) (3) 1,845,000,000.00          จ ากัด

(นายกฤษดา   ศรีดามา)

(นายสรุเชษฐ์   สขุะกุล)

โครงการฯ ที่อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 21 โครงการ 91.894 (1) 32,670,022,672.00        

โครงการฯ ที่ยงัไม่ลงนามในสญัญา  3 โครงการ 12.800 (3) 5,627,000,000.00          

โครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการ -            -                                 


