
 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง                                                             กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจ าเดอืนมีนาคม 2560



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2556

1 โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม 1) 3,969,623,460.21     กิจการร่วมค้า 1 พ.ย. 56 1,020 2.050 84.451
ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 ออลมอเตอร์เวย์ 16 ส.ค. 59 57 1.286 82.222
ช่วงชลบุรี - พทัยา 12 ต.ค. 59 378 0.764 2.229 2.229

นายสุวิชาณ  สุระบาล 24 ต.ค. 60 1,455
นายตะวัน  ศรีดามา

งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2557

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม 1) 1,180,000,000.00     กิจการร่วมค้า 22 ก.ย. 57 1,080 6.703 92.420
ผ่านทางธัญบุรี ธัญญะ 6 ก.ย. 60 6.363 83.573

มอเตอร์เวย์ 0.340 8.847 8.847
นายสุวิชาณ  สุระบาล

ดร.ธนศักด์ิ วงศ์ธนากิจเจริญ

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสรา้ง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

บริษทั ส่ีแสงการโยธา (1979) จ ากัด

บริษทั สมาร์ท แทรฟคิ จ ากัด

บริษทั ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง

e.58
26 กย. 56

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

e.71
21 กย. 57

บริษทั ส่ีแสงการโยธา (1979) จ ากัด

บริษทั แซม เทคโนโลยีซัพพอร์ต จ ากัด

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2559

1 โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง 1) 516,989,000.00       28 ม.ค. 59 900 4.506 38.724
ระดับทับช้าง ส านักก่อสร้างสะพาน ด าเนินการ 15 ก.ค. 61 3.204 31.476

นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล 1.302 7.248 7.248
นายทวีศักด์ิ ชาญวรรณกุล

2 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง eb.65 1) 715,999,000.00       16 ส.ค. 59 900 2.627 7.545
ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง 21 มิ.ย. 59 1 ก.พ. 62 2.638 10.055

นายสุวิชาณ สุระบาล -0.011 -2.510 -2.510
นายกฤษณะ เพญ็สมบูรณ์

3 โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก 1) 412,153,000.00       22 มิย.59 720 4.087 20.685
สนามบินสุวรรณภมูิ บนทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 11 มิย.61 6.358 32.513

นายสุวิชาณ  สุระบาล -2.271 -11.828 -11.828
นายอดิศร์ ทองกุม

4 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ 1) 206,722,518.00       29 ม.ค. 59 540 9.449 65.774
ร่มเกล้า ส านักก่อสร้างสะพาน ด าเนินการ 21 ก.ค. 60 8.480 84.750

นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ 0.969 -18.976 -18.976
นายกิตตินันท์ พรมทุ่ง

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสรา้ง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

กิจการร่วมค้า 
GSET

- ติดขดัสาธารณูปโภค ท่อส่ง
น้ ามนั ประปา ไฟฟ้า และสาย
เคเบิลใยแกว้บริษทั กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

บริษทั เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จ ากัด

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

eb.68
21 มิย. 59

บริษัท กรีนไลน์ 
อินเตอร์ เนชั่น
แนล จ ากัด

ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคและประปา

eb.30
28 มค. 59

บริษัท สระหลวง
ก่อสร้าง จ ากัด

eb.29
27 มค. 59

บริษัท ทิพากร 
จ ากัด

- ติดขดัสาธรณูปโภค ท่อส่งน้ ามนั
 อโุมงประปา



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2559

3.733 29.597
4.211 26.632
-0.478 2.965 2.965

  5.1    ตอน 1    กม. 2+300 - กม. 5+500 1) 738,805,735.00       1 เม.ย. 59 780 5.142 33.153 สท.1
20 พ.ค. 61 5.241 33.150

นายปิยชาติ ปล้ืมภริมณ์นาฎ -0.099 0.003 0.003
นายโอฬาร กล่ันประดิษฐ์

  5.2   ตอน 2    กม. 5+500 - กม. 6+900 1) 782,320,404.85       4 พ.ค. 59 930 2.867 22.882 สส.
19 พ.ย. 61 2.446 17.181

นายธีระพนัธ์ ภมูิรัตนประพณิ 0.421 5.701 5.701
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

  5.3    ตอน 3   กม. 6+900 - กม. 10+850 1) 671,556,954.30       12 พ.ค. 59 900 4.298 34.604 สส.
28 ต.ค. 61 1.683 16.109

นายธีระพนัธ์ ภมูิรัตนประพณิ 2.615 18.495 18.495
นายวีระศักด์ิ นาเมือง

  5.4    ตอน 4    กม. 10+850 - กม. 13+900 1) 615,492,000.00       19 ก.พ. 59 750 4.953 45.087 สท.1
9 มี.ค. 61 7.651 43.322

นายกฤษดา ศรีดามา -2.698 1.765 1.765
นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสรา้ง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

eb.34
8 กพ. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แพร่วิศวกรรม

บริษัท เนาวรัตน์
พฒันาการ จ ากัด
(มหาชน)

eb.52
1 เมย. 59

บริษัท ทิพากร 
จ ากัด

รอการร้ือยา้ยสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
 ประปา

5 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
สาย กรุงเทพฯ - บา้นฉาง ชว่ง พัทยา - มาบตาพุด

9,774,550,847.05       

eb.32
5 กพ. 59

บริษัท ชัยนันท์ค้า
วัตถุก่อสร้าง 
(2524) จ ากัด

eb.51
1 เมย. 59



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2559

  5.5    ตอน 5    กม. 13+900 - กม. 16+150 1) 778,371,000.00       20 พ.ค. 59 900 6.001 45.218 สท.2
5 พ.ย. 61 8.738 50.457

นายฉัตรชัย อ านาจบุดดี -2.737 -5.239 -5.239
นายประสาท คนงาม

  5.6    ตอน 6  กม. 16+150 - กม. 21+450 1) 883,450,000.00       23 มี.ค. 59 690 5.579 34.946 สท.1
10 ก.พ. 61 4.833 32.870

นายศุภกร วชิราภรณ์ 0.746 2.076 2.076
นายชาติชาย พบิูลย์ศักด์ิ

  5.7    ตอน 7  กม. 21+450 - กม. 24+700 1) 686,869,600.00       2 ส.ค. 59 720 5.145 26.897 สท.1
22 ก.ค. 61 4.713 18.654

นายศุภกร วชิราภรณ์ 0.432 8.243 8.243
นายเรวัติ วิมลสุข

  5.8    ตอน 8   กม. 24+700 - กม. 26 +800 1) 701,566,690.00       22 เม.ย. 59 720 2.874 23.607 สท.1
11 เม.ย. 61 3.662 29.041

นายกฤษดา ศรีดามา -0.788 -5.434 -5.434
นายมนัส สอนไวย์

  5.9    ตอน 9  กม. 26+800 - กม. 29+675 1) 793,166,462.90       17 มี.ค. 59 900 2.601 27.603 สท.1
2 ก.ย. 61 2.535 24.337

นายปิยชาติ ปล้ืมภริมณ์นาฎ 0.066 3.266 3.266
นายวีระศักด์ิ รัตนะนุพงค์

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสรา้ง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

eb.48
31 มีค. 59

บริษัท ช.การช่าง
 จ ากัด (มหาชน)

- ความกวา้งของเขตทางไมเ่พียงพอ
- item บาง item ไมม่บีัญชี
รายการค่างานกอ่สร้างในสัญญา

eb.35
8 กพ. 59

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง

eb.36
8 กพ. 59

บริษัท วนิชชัย
ก่อสร้าง (1979) 
จ ากัด

- ติดขดัเสาไฟฟ้าแรงสูงของการ
ไฟฟ้า
- รับมอบพื้นที่บางส่วน

eb.33
5 กพ. 59

บริษัท วิจิตร
ภณัฑ์ก่อสร้าง 
จ ากัด

- ติดขดัเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟฝ.
 และท่อส่งน้ ามนั
- พบชั้นกนิแขง็ที่ความลึก 9-20 ม.

บริษัท เอส.เค.
วาย. คอน
สตรัคชั่น จ ากัด

- รับมอบพื้นที่บางส่วน

eb.55
2 พค. 59

บริษัท ส่ีแสงการ
โยธา (1979) 
จ ากัด

- รับมอบพื้นที่บางส่วน



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางป ี2559

  5.10    ตอน 10  กม. 30+625 - กม.32+455 1) 886,700,000.00       27 พ.ค. 59 900 4.115 33.584 สส.
12 พ.ย. 61 4.141 21.589

นายธงไชย วีระสมัย -0.026 11.995 11.995
นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  5.11   ตอน 11  กม. 31+600 - กม. 33+450 1) 899,500,000.00       7 มิ.ย. 59 1200 0.000 0.076 สส.
19 ก.ย. 62 4.598 24.722

นายธงไชย วีระสมัย -4.598 -24.646 -24.646
นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  5.12   ตอน 12  กม. 0+000 - กม. 3+150 1) 701,388,000.00       25 พ.ค. 59 870 1.644 26.724 สท.2
11 ต.ค. 61 1.778 16.965

นายสว่าง บูรณธนานุกิจ -0.134 9.759 9.759
นายเดชา นาคแท้

  5.13   ตอน 13  กม. 3+150 - กม. 6+900 1) 635,364,000.00       25 พ.ค. 59 900 3.935 36.882 สท.2
10 พ.ย. 61 2.510 17.022

นายศิริศักด์ิ ศรีตระกูล 1.425 19.860 19.860
นายเดชา นาคแท้

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันส้ินสุด
สัญญา

เดือนนี้
รวมถึง
ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสรา้ง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมีนาคม 2560

ล าดับที่
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขที่สัญญา

 
1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 นภาก่อสร้าง

- ความสูงของสะพานขา้มทาง
รถไฟมคีวามสูงเดียวกบัโครงการ
กอ่สร้างทางรถไฟความเร็วสูง
- ติดขดัสายไฟแรงสูง ของ กฟภ.

eb.50
31 มีค. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 นภาก่อสร้าง

- ติดขดัสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา และสายส่ือสาร

eb.58
17 พค. 59

บริษัท กรุงธน
เอนยิเนียร์ จ ากัด

- ติดขดัสาธารณูปโภค

eb.59
26 พค. 59

บริษัท ประยูรวิศร์
 จ ากัด

- ไมส่ามารถเขา้พื้นที่การรถไฟ 
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- รอสรุปรายละเอยีดเร่ืองแนวคาบ
เกี่ยวกบัรถไฟความเร็วสูง

eb.49
31 มีค. 59


