
 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง                                                             กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562



1 โครงการก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพทางแยกต่าง 1) 516,989,000.00      28 ม.ค. 59 1,000

ระดับทับช้าง ส านักก่อสร้างสะพาน ด าเนินการ 23 ต.ค. 61 74

นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล 5 ม.ค. 62 39

นายปรีชา กันณีย์ 13 ก.พ. 62

2 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง eb.65 1) 715,999,000.00      16 ส.ค. 59 900 8.129 87.230

ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง 21 มิ.ย. 59 1 ก.พ. 62 22 0.878 100.000

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 23 ก.พ. 19 120 7.251 -12.770 -12.770

นายอภิสิทธ์ิ กล่ าเหม็ง 23 มิ.ย. 19

3 โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง สท.2/33 1) 79,748,000.00        บริษัท วีแอล 10 ก.ค. 61 300 2.842 9.413

(Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 10 ก.ค. 61 เน็ตเวอร์ค 1996 5 พ.ค. 62 9.968 55.713

ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460 จ ากัด -7.126 -46.300 -46.300

อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบก่อสร้างให้

สอดคล้องกับสภาพจริงของทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 3701 และการ

ขยายระยะเวลาสัญญา

eb.29

27 มค. 59

บริษัท ทิพากร 

จ ากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

กิจการร่วมค้า 

GSET

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด

บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูช่ัน จ ำกัด

ติดขัดอุโมงค์ส่งน  าของ

การประปานครหลวงและท่อส่ง

น  ามันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

 จ ากัด ซ่ึงได้รับอนุมัติการขยายอายุ

สัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ

ปรับแผนงานใหม่

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ

นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)

2) 

 ค่างานตามสัญญา

ราคากลาง (บาท)
ผู้รับจ้าง

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)



4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม eb.50 25,704,408.00        17 ก.ค. 61 210
ผ่านทางหนองขามและด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม 11 ก.ค. 61 11 ก.พ. 62

ผ่านทางโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ช่วงชลบุรี - พัทยา

บริษัท นนทบุรี 

เอ็นจิเนีย จ ากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ

นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)

2) 

 ค่างานตามสัญญา

ราคากลาง (บาท)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน



1.283 85.386
1.041 82.040
0.242 3.346 3.346

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

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ 15 ต.ค. 61
นายโอฬาร กล่ันประดิษฐ์

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

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

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

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

  5.4    ตอน 4    กม.10+850 - กม.13+900 1) 615,492,000.00      19 ก.พ. 59 750 สท.1
9 มี.ค. 61 31

นายอานุภาพ เจริญศักด์ิ 9 เม.ย. 61
นายธวัชชัย หม่ืนโฮ้ง

eb.34

8 กพ. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

แพร่วิศวกรรม ก่อสร้างแล้วเสร็จ

บริษัท เนาวรัตน์

พัฒนาการ จ ากัด

(มหาชน)
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.52

1 เมย. 59

บริษัท ทิพากร 

จ ากัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ

5 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด
9,939,991,756.41       

eb.32

5 กพ. 59

บริษัท ชัยนันท์ค้า

วัตถุก่อสร้าง 

(2524) จ ากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.51

1 เมย. 59

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ

นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)

2) 

 ค่างานตามสัญญา

ราคากลาง (บาท)
ผู้รับจ้าง

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)



  5.5    ตอน 5    กม.13+900 - กม.16+150 1) 778,371,000.00      20 พ.ค. 59 900 สท.2

5 พ.ย. 61

นายฉัตรชัย อ านาจบุดดี

นายประสาท คนงาม

  5.6    ตอน 6  กม.16+150 - กม.21+450 1) 883,450,000.00      23 มี.ค. 59 804 สท.1

10 ก.พ. 61

นายศุภกร วชิราภรณ์ 4 มิ.ย. 61

นายราชันย์  เหมวิเชียร

  5.7    ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 1) 686,869,600.00      2 ส.ค. 59 720 สท.1

22 ก.ค. 61

นายศุภกร วชิราภรณ์ 20 ส.ค. 61

นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช

  5.8    ตอน 8   กม.24+700 - กม.26 +800 1) 701,566,690.00      22 เม.ย. 59 720 สท.1

11 เม.ย. 61 233

นายสว่าง บูรณธนากิจ 30 พ.ย. 61

นายมนัส สอนไวย์

  5.9    ตอน 9  กม.26+800 - กม.29+675 1) 793,166,462.90      17 มี.ค. 59 1092 2.691 97.929 สท.1

19,242,838.36        2 ก.ย. 61 2.707 94.988

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ 112,754,787.00      17 พ.ย. 61 -0.016 2.941 2.941

นายวีระศักด์ิ รัตนะนุพงค์ 12 เม.ย. 62

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.33

5 กพ. 59

บริษัท วิจิตร

ภัณฑ์ก่อสร้าง 

จ ากัด

บริษัท เอส.เค.

วาย. คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.55

2 พค. 59

บริษัท ส่ีแสงการ

โยธา (1979) จ ากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.36

8 กพ. 59

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

eb.48

31 มีค. 59

บริษัท ช.การช่าง 

จ ากัด (มหาชน)
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

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

บริษัท วนิชชัย

ก่อสร้าง (1979) 

จ ากัด

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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  5.10    ตอน 10  กม.30+625 - กม.32+455 1) 886,700,000.00      27 พ.ค. 59 900 0.911 96.838 สส.

18,000,000.00        12 พ.ย. 61 118 1.031 99.303

นายสุทัศน์ ยอดแก้ว 10 มี.ค. 62 8 -0.120 -2.465 -2.465

นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก 18 มี.ค. 62

  5.11   ตอน 11  กม.31+600 - กม.33+450 1) 899,500,000.00      7 มิ.ย. 59 1529 3.369 45.364 สส.

10,237,500.00        13 ส.ค. 63 1.042 44.818

นายสุทัศน์ ยอดแก้ว 2.327 0.546 0.546

นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  5.12   ตอน 12  กม.0+000 - กม.3+150 1) 701,388,000.00      25 พ.ค. 59 870 สท.2

5,205,784.00         11 ต.ค. 61

นายสว่าง บูรณธนานุกิจ

นายทนงชัย ดาวนันท์

  5.13   ตอน 13  กม.3+150 - กม.6+900 1) 635,364,000.00      25 พ.ค. 59 900 สท.2

10 พ.ย. 61

นายศิริศักด์ิ ศรีตระกูล

นายทนงชัย ดาวนันท์

eb.58

17 พค. 59

บริษัท กรุงธน

เอนยิเนียร์ จ ากัด

eb.59

26 พค. 59

บริษัท ประยูรวิศร์

 จ ากัด

eb.49

31 มีค. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 นภาก่อสร้าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

eb.50

31 มีค. 59

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด

 นภาก่อสร้าง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ

นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)

2) 

 ค่างานตามสัญญา

ราคากลาง (บาท)
ผู้รับจ้าง

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ



  5.14   ตอน 14 งานระบบ 1) 1,862,403,315.02    10 ส.ค. 61 720 4.705 22.213 กท.

29 ก.ค. 61 4.748 13.915

นายสุวิชาณ สุระบาล -0.043 8.298 8.298

นายตะวัน ศรีดามา

กิจการร่วมค้า 

ทริปเป้ิล เอส.อฟ

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ล าดับท่ี
โครงการฯ

ผู้จัดการโครงการ

นายช่างโครงการ

เลขท่ีสัญญา
 1)

2) 

 ค่างานตามสัญญา

ราคากลาง (บาท)
ผู้รับจ้าง

วันเร่ิมสัญญา
เวลาท าการ

 (วัน)


