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ประจ าเดือนมกราคม 2561



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

1 โครงการก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพทางแยกต่าง 1) 516,989,000.00      28 ม.ค. 59 900 2.893 67.592
ระดับทับช้าง ส านักก่อสร้างสะพาน ด าเนินการ 15 ก.ค. 61 3.760 63.500

นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล -0.867 4.092 4.092
นายทวีศักด์ิ ชาญวรรณกุล

2 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง eb.65 1) 715,999,000.00      16 ส.ค. 59 900 6.202 34.340
ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง 21 มิ.ย. 59 1 ก.พ. 62 6.221 48.777

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ -0.019 -14.437 -14.437
นายอภิสิทธ์ิ กล่ าเหม็ง

3 โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก 1) 412,153,000.00      22 มิย.59 720 6.273 73.162
สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 11 มิย.61 6.263 88.090

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 0.010 -14.928 -14.928
นายอดิศร์ ทองกุม

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมกราคม 2561

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

กิจการร่วมค้า 
GSET

- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน  ามัน
 ประปา ไฟฟ้า

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูช่ัน จ ำกัด

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ
หมายเหตุ

วันสิ นสุด
สัญญา

เดือนนี 
รวมถึง
ปัจจุบัน

eb.61
21 มิย. 59

บริษัท กรีนไลน์ 
อินเตอร์ เนช่ัน
แนล จ ากัด

- การจัดหาวัสดุจากแหล่งผลิตมี
ความล่าช้า
- พื นท่ีโครงการฯ เป็นพื นท่ีรับน  า
จากถนนเดิม

eb.29
27 มค. 59

บริษัท ทิพากร 
จ ากัด



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

3.374 66.669
5.116 66.274
-1.742 0.395 0.395

  1.1    ตอน 1    กม.2+300 - กม.5+500 1) 738,805,735.00      1 เม.ย. 59 780 3.522 81.563 สท.1
20 พ.ค. 61 4.990 89.056

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ -1.468 -7.493 -7.493
นายโอฬาร กล่ันประดิษฐ์

  1.2   ตอน 2    กม.5+500 - กม.6+900 1) 782,320,404.85      4 พ.ค. 59 930 3.927 61.895 สส.
19 พ.ย. 61 5.300 46.942

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ -1.373 14.953 14.953
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

  1.3    ตอน 3   กม.6+900 - กม.10+850 1) 671,556,954.30      12 พ.ค. 59 900 3.063 74.579 สส.
28 ต.ค. 61 6.140 60.085

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ -3.077 14.494 14.494
นายวีระศักด์ิ นาเมือง

  1.4    ตอน 4    กม.10+850 - กม.13+900 1) 615,492,000.00      19 ก.พ. 59 750 1.470 89.854 สท.1
9 มี.ค. 61 2.250 98.617

นายอานุภาพ เจริญศักด์ิ -0.780 -8.763 -8.763
นายธวัชชัย หม่ืนโฮ้ง

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด
สัญญา

เดือนนี 
รวมถึง
ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมกราคม 2561

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

eb.34
8 กพ. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แพร่วิศวกรรม

บริษัท เนาวรัตน์
พัฒนาการ จ ากัด
(มหาชน)

eb.52
1 เมย. 59

บริษัท ทิพากร 
จ ากัด

- พื นท่ีบางส่วนติดปัญหา
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน

4 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด

9,774,550,847.05       

eb.32
5 กพ. 59

บริษัท ชัยนันท์ค้า
วัตถุก่อสร้าง 
(2524) จ ากัด

eb.51
1 เมย. 59



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

  1.5    ตอน 5    กม.13+900 - กม.16+150 1) 778,371,000.00      20 พ.ค. 59 900 3.209 82.685 สท.2
5 พ.ย. 61 1.563 76.745

นายฉัตรชัย อ านาจบุดดี 1.646 5.940 5.940
นายประสาท คนงาม

  1.6    ตอน 6  กม.16+150 - กม.21+450 1) 883,450,000.00      23 มี.ค. 59 803 7.177 70.331 สท.1
10 ก.พ. 61 4.831 67.985

นายศุภกร วชิราภรณ์ 4 มิ.ย. 61 2.346 2.346 2.346
นายชาติชาย พิบูลย์ศักด์ิ

  1.7    ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 1) 686,869,600.00      2 ส.ค. 59 720 4.526 72.410 สท.1
22 ก.ค. 61 8.282 62.590

นายศุภกร วชิราภรณ์ -3.756 9.820 9.820
นายเรวัติ วิมลสุข

  1.8    ตอน 8   กม.24+700 - กม.26 +800 1) 701,566,690.00      22 เม.ย. 59 720 4.287 75.489 สท.1
11 เม.ย. 61 5.822 90.207

นายสว่าง บูรณธนากิจ -1.535 -14.718 -14.718
นายมนัส สอนไวย์

  1.9    ตอน 9  กม.26+800 - กม.29+675 1) 925,164,088.26      17 มี.ค. 59 976 3.222 68.471 สท.1
2 ก.ย. 61 3.386 65.407

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ 17 พ.ย. 61 -0.164 3.064 3.064
นายวีระศักด์ิ รัตนะนุพงค์

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมกราคม 2561

หมายเหตุ
วันสิ นสุด
สัญญา

เดือนนี 
รวมถึง
ปัจจุบัน

eb.48
31 มีค. 59

บริษัท ช.การช่าง 
จ ากัด (มหาชน)

- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ
- เสาเข็มเจาะพบชั นหินตื น

eb.35
8 กพ. 59

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง

eb.36
8 กพ. 59

บริษัท วนิชชัย
ก่อสร้าง (1979) 
จ ากัด

eb.33
5 กพ. 59

บริษัท วิจิตร
ภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากัด

บริษัท เอส.เค.
วาย. คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ าและ
แนวท่อประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค

eb.55
2 พค. 59

บริษัท ส่ีแสงการ
โยธา (1979) จ ากัด

- รับมอบพื นท่ีบางส่วน



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

  1.10    ตอน 10  กม.30+625 - กม.32+455 1) 886,700,000.00      27 พ.ค. 59 900 1.222 63.337 สส.
12 พ.ย. 61 4.242 72.358

นายธงไชย วีระสมัย -3.020 -9.021 -9.021
นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  1.11   ตอน 11  กม.31+600 - กม.33+450 1) 909,737,500.00      7 มิ.ย. 59 1528 1.817 12.408 สส.
13 ส.ค. 63 4.364 15.760

นายธงไชย วีระสมัย -2.547 -3.352 -3.352
นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  1.12   ตอน 12  กม.0+000 - กม.3+150 1) 706,593,784.00      25 พ.ค. 59 870 3.223 60.581 สท.2
11 ต.ค. 61 8.439 65.562

นายสว่าง บูรณธนานุกิจ -5.216 -4.981 -4.981
นายเดชา นาคแท้

  1.13   ตอน 13  กม.3+150 - กม.6+900 1) 635,364,000.00      25 พ.ค. 59 900 2.944 68.886 สท.2
10 พ.ย. 61 8.068 66.832

นายศิริศักด์ิ ศรีตระกูล -5.124 2.054 2.054
นายเดชา นาคแท้

% ผลงาน
% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)
(2)
(3)

ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไขปัญหา
คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด
สัญญา

เดือนนี 
รวมถึง
ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ประจ าเดือนมกราคม 2561

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ
นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)
2) 

 ค่างานตามสัญญา
ราคากลาง (บาท)

ผู้รับจ้าง
วันเร่ิมสัญญา

เวลาท าการ
 (วัน)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 นภาก่อสร้าง

- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย
ส่ือสารและสายไฟฟ้าแรงสูง

eb.50
31 มีค. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
 นภาก่อสร้าง

- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปา และสายส่ือสาร

eb.58
17 พค. 59

บริษัท กรุงธน
เอนยิเนียร์ จ ากัด

eb.59
26 พค. 59

บริษัท ประยูรวิศร์
 จ ากัด

eb.49
31 มีค. 59


