
 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง                                                             กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจ าเดือนเมษายน 2561



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

1 โครงการก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพทางแยกต่าง 1) 516,989,000.00      28 ม.ค. 59 1,000 1.009 72.821

ระดับทับช้าง ส านักก่อสร้างสะพาน ด าเนินการ 23 ต.ค. 61 4.989 77.410

นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล -3.980 -4.589 -4.589

นายทวีศักด์ิ ชาญวรรณกุล
2 โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง eb.65 1) 715,999,000.00      16 ส.ค. 59 900 4.937 49.281

ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง 21 มิ.ย. 59 1 ก.พ. 62 5.364 57.166

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ -0.427 -7.885 -7.885

นายอภิสิทธ์ิ กล่ าเหม็ง

3 โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก 1) 412,153,000.00      22 มิย.59 720 1.433 80.242

สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 11 มิย.61 6.608 87.403

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ 3 ก.ค 61 -5.175 -7.161 -7.161

นายอดิศร์ ทองกุม

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนเมษายน 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

eb.29

27 มค. 59

บริษัท ทิพากร 

จ ากัด



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

3.238 73.954
5.560 76.257
-2.322 -2.303 -2.303

  1.1    ตอน 1    กม.2+300 - กม.5+500 1) 738,805,735.00      1 เม.ย. 59 780 4.037 95.345 สท.1
20 พ.ค. 61 2.792 98.700

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ 1.245 -3.355 -3.355
นายโอฬาร กล่ันประดิษฐ์

  1.2   ตอน 2    กม.5+500 - กม.6+900 1) 782,320,404.85      4 พ.ค. 59 930 2.919 72.234 สส.
19 พ.ย. 61 5.320 63.391

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ -2.401 8.843 8.843
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

  1.3    ตอน 3   กม.6+900 - กม.10+850 1) 671,556,954.30      12 พ.ค. 59 900 2.048 86.020 สส.
28 ต.ค. 61 5.367 77.882

นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ -3.319 8.138 8.138
นายนิรัตน์ ฉบับตรง

  1.4    ตอน 4    กม.10+850 - กม.13+900 1) 615,492,000.00      19 ก.พ. 59 750 0.974 100.000 สท.1
9 มี.ค. 61 31 0.070 100.000

นายอานุภาพ เจริญศักด์ิ 9 เม.ย. 61 0.904 0.000 0.000
นายธวัชชัย หม่ืนโฮ้ง

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ

หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ประจ าเดือนเมษายน 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

บริษัท เนาวรัตน์

พัฒนาการ จ ากัด

(มหาชน)

eb.52

1 เมย. 59

บริษัท ทิพากร 

จ ากัด

4 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด
9,921,991,756.41       

eb.32

5 กพ. 59

บริษัท ชัยนันท์ค้า

วัตถุก่อสร้าง 

(2524) จ ากัด

ฝนตก และขาดแรงงาน

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 1.518 86.989 สท.2

5 พ.ย. 61 4.830 86.805

นายฉัตรชัย อ านาจบุดดี -3.312 0.184 0.184

นายประสาท คนงาม

  1.6    ตอน 6  กม.16+150 - กม.21+450 1) 883,450,000.00      23 มี.ค. 59 804 5.035 82.647 สท.1

10 ก.พ. 61 10.085 96.330

นายศุภกร วชิราภรณ์ 4 มิ.ย. 61 -5.050 -13.683 -13.683

นายราชันย์  เหมวิเชียร

  1.7    ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 1) 686,869,600.00      2 ส.ค. 59 720 2.968 85.548 สท.1

22 ก.ค. 61 5.631 86.484

นายศุภกร วชิราภรณ์ -2.663 -0.936 -0.936

นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช

  1.8    ตอน 8   กม.24+700 - กม.26 +800 1) 701,566,690.00      22 เม.ย. 59 720 2.694 81.780 สท.1

11 เม.ย. 61 233 0.889 100.000

นายสว่าง บูรณธนากิจ 30 พ.ย. 61 1.805 -18.220 -18.220

นายมนัส สอนไวย์

  1.9    ตอน 9  กม.26+800 - กม.29+675 1) 793,166,462.90      17 มี.ค. 59 1092 1.872 69.451 สท.1

19,242,838.36        2 ก.ย. 61 3.855 71.426

นายปิยชาติ ปลื มภิรมณ์นาฎ 112,754,787.00      17 พ.ย. 61 -1.983 -1.975 -1.975

รายงานความก้าวหน้า   โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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หมายเหตุ
วันสิ นสุด

สัญญา
เดือนนี 

รวมถึง

ปัจจุบัน

eb.48

31 มีค. 59

บริษัท ช.การช่าง 

จ ากัด (มหาชน)

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

ขยายระยะเวลา 223 วัน ขณะนี 

อยู่ระหว่างปรับแผนงานก่อสร้าง

ใหม่

eb.33

5 กพ. 59

บริษัท วิจิตร

ภัณฑ์ก่อสร้าง 

จ ากัด

บริษัท เอส.เค.

วาย. คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด

- เคร่ืองจักรและบุคคลากรไม่

เพียงพอ

eb.55

2 พค. 59

บริษัท ส่ีแสงการ

โยธา (1979) จ ากัด



นายวีระศักด์ิ รัตนะนุพงค์ 13 มี.ค. 62

eb.33

5 กพ. 59

บริษัท วิจิตร

ภัณฑ์ก่อสร้าง 

จ ากัด



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2559

  1.10    ตอน 10  กม.30+625 - กม.32+455 1) 886,700,000.00      27 พ.ค. 59 900 1.711 69.963 สส.

12 พ.ย. 61 3.464 84.563

นายสุทัศน์ ยอดแก้ว -1.753 -14.600 -14.600

นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  1.11   ตอน 11  กม.31+600 - กม.33+450 1) 899,500,000.00      7 มิ.ย. 59 1529 10.389 22.329 สส.

10,237,500.00        13 ส.ค. 63 4.703 29.425

นายสุทัศน์ ยอดแก้ว 5.686 -7.096 -7.096

นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก

  1.12   ตอน 12  กม.0+000 - กม.3+150 1) 701,388,000.00      25 พ.ค. 59 870 5.026 77.589 สท.2

5,205,784.00         11 ต.ค. 61 5.381 87.114

นายสว่าง บูรณธนานุกิจ -0.355 -9.525 -9.525

นายเดชา นาคแท้

  1.13   ตอน 13  กม.3+150 - กม.6+900 1) 635,364,000.00      25 พ.ค. 59 900 3.688 81.505 สท.2

10 พ.ย. 61 6.358 85.729

นายศิริศักด์ิ ศรีตระกูล -2.670 -4.224 -4.224

นายเดชา นาคแท้

% 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)

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

ขาดแรงงานในการก่อสร้าง

eb.49

31 มีค. 59



งานงบค่าธรรมเนียมผ่านทางปี 2560

5 โครงการติดตั งรั วข้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 1) 119,149,950.00      17 พ.ย. 60 300 3.619 84.549

ช่วงชลบุรี - พัทยา เพ่ือเป็นระบบปิดอย่างสมบูรณ์ 12 ก.ย. 61 10.930 48.240

นายสุวิชาณ สุระบาล -7.311 36.309 36.309

นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์

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)

บริษัท ณัฐกฤตชัย

 จ ากัด

% ผลงาน

% แผนงาน + เร็วกว่าแผน

- ช้ากว่าแผน

(1)

(2)

(3)

ปัญหาและอุปสรรค

การแก้ไขปัญหา

คาดหมายความส าเร็จ


