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ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

 มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ
 เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า 
 สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ภารกิจองค์กร (Mission)
	 ๑.	 จัดให้มี	พัฒนา/ปรับปรุง	ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย	
	 ๒.		 บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
	 ๓.		 บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
	 	 การดำาเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
	 ๔.		 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน (Strategic Issues) 
	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	:	ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน
	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	:	ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	:	สร้างความยั่งยืนต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	:	สร้างสรรค์	กทพ.	ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต

		 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 ยังคงมุ่งมั่นในการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ	 กทพ.	 เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำาด้านระบบ 
คมนาคมขนส่งอันเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจด้วยศักยภาพ 
ความพร้อมในด้านต่าง	ๆ 	ของประเทศอย่างต่อเนื่อง	โดยการกำาหนดนโยบาย	เป้าหมาย	และศึกษาความเป็นไปได้ในการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ  
ตลอดจนตรวจสอบและตดิตามผลการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสทิธิผลสูงสุด	และสร้างมลูคา่ในระยะยาวควบคู่ไปกับการบรหิาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	รวมทั้งระบบตรวจสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน		
	 ในปีที่ผ่านมาได้ดำาเนินงานพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 
พัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค	์(S1)	ระหว่าง	กทพ.	กับ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	ในความร่วมมือ 
เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือกรุงเทพ	 เข้ากับโครงข่ายทางพิเศษของ	 กทพ.	 พร้อมทั้งศึกษาความเป็นได้ในอีกหลาย	 ๆ	 โครงการ	 ตลอดจนดูแลส่งเสริม 
คณะผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้าง	เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	(CG) 
และจรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ	กทพ.	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำามาปฏิบัติให้เกิดผลสำาเร็จของงานซึ่งจะนำาพาและผลักดัน 
ให้องค์กรเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง
	 นอกจากการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษแล้ว	 กทพ.	 ยังได้มีการทบทวน	 วางแผน	และกำาหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม	(CSR)	โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาท ิ
กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน	 กิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน	 กิจกรรมจิตอาสาทางด่วนไทย	 และกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการบนทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการกู้ภัย	 การจัดการจราจร 
การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน	์การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต	์www.exat.co.th	และการให้บริการ 
ข้อมูลผู้ใช้บริการทางพิเศษผ่านทาง	EXAT	Call	Center	หมายเลขโทรศัพท์	๑๕๔๓	ตลอด	๒๔	ช่ัวโมง	รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่ือสาร 
ให้ก้าวทันกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนในสังคมปัจจุบัน	 โดยปรับปรุงรูปแบบ	 วิธีการ	 ตลอดจนช่องทางการนำาเสนอในสื่อสังคม 
ดิจิตอลออนไลน์ให้มีความทันสมัย	อันจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และการให้บริการต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
	 จากการดำาเนินงานที่กล่าวมาในข้างต้นจะไม่ประสบผลสำาเร็จได้	 หากปราศจากแรงสนับสนุนที่ดีจากพนักงานและลูกจ้าง	 กทพ. 
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะ	 และมุ่งม่ันอย่างเต็มความสามารถเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรตามแผนงานและเป้าหมายหลักท่ีได้วางไว้	 
โดยพยายามสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรฐานการดำาเนินงานและการให้บริการที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต

(นายสุรงค์		บูลกุล)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สารประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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ภาพรวมด้านการเงิน ข้อมูลที่สำาคัญทางการเงิน

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

สินทรัพย์หมุนเวียน 	๗,๕๑๙.๐๗	 	๖,๙๑๗.๑๙	 	๑๙,๙๖๐.๑๐	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๔๘.๘๐	 	(๘.๐๐) 	๑๘๘.๕๖	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	๑๙๑,๓๓๙.๕๖	 	๑๙๐,๐๘๗.๑๒	 	๑๘๙,๐๐๒.๘๖	

เพิ่ม	(ลด)	% 	(๐.๕๒) 	(๐.๖๕) 	(๐.๕๗)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	๔๗๒.๓๙	 	๒๑๖.๔๔	 	๓๕,๙๕๗.๔๔	

เพิ่ม	(ลด)	% 	(๖๘.๖๕) 	(๕๔.๑๘) 	๑๖,๕๑๓.๑๒	

รวมสินทรัพย์ 	๑๙๙,๓๓๑.๐๒	 	๑๙๗,๒๒๐.๗๕	 	๒๔๔,๙๒๐.๔๐	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๐.๒๒	 	(๑.๐๖) 	๒๔.๑๙	

หนี้สินรวม 	๗๙,๓๖๑.๕๐	 	๗๕,๕๖๒.๗๗	 	๑๑๙,๙๖๐.๓๖	

เพิ่ม	(ลด)	% 	(๖.๐๖) 	(๔.๗๙) 	๕๘.๗๖	

ส่วนทุน 	๑๑๙,๙๖๙.๕๒	 	๑๒๑,๖๕๗.๙๘	 	๑๒๔,๙๖๐.๐๔	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๔.๘๕	 	๑.๔๑	 	๒.๗๑	

รวมหนี้สินและทุน 	๑๙๙,๓๓๑.๐๒	 	๑๙๗,๒๒๐.๗๕	 	๒๔๔,๙๒๐.๔๐	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๐.๒๒	 	(๑.๐๖) 	๒๔.๑๙	

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

รายได้รวม 	๑๗,๕๕๕.๔๙	 	๑๗,๕๙๗.๐๘	 	๑๘,๖๒๐.๑๕	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๗.๐๐	 	๐.๒๔	 	๕.๘๑	

ค่าใช้จ่ายรวม 	๘,๐๑๕.๗๖	 	๑๑,๗๙๘.๖๒	 	๑๑,๙๑๘.๐๙	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๗.๑๔	 	๔๗.๑๙	 	๑.๐๑	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จ 	๙,๕๓๙.๗๓	 	๕,๗๙๘.๔๖	 	๖,๗๐๒.๐๖	

เพิ่ม	(ลด)	% 	๖.๘๙	 	(๓๙.๒๒) 	๑๕.๕๘	

ผลการดำาเนินงาน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า) 	๐.๘๕	 	๐.๖๖	 	๑.๒๔	

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม	(เท่า) 	๐.๔๐	 	๐.๓๘	 	๐.๔๙	

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน	(เท่า) 	๐.๖๖	 	๐.๖๒	 	๐.๙๖	

อัตราผลตอบแทนของกำาไรสุทธิต่อสินทรัพย์รวม	(ถัวเฉลี่ย)	% 	๔.๗๙	 	๒.๙๒	 	๓.๐๓	

อัตราผลตอบแทนของกำาไรสุทธิต่อส่วนทุน	(ถัวเฉลี่ย)	% 	๘.๑๔	 	๔.๘๐	 	๕.๔๔	

ที่มา	:	กองบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชี	
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

อัตราส่วนทางการเงิน

ฐานะการเงิน
หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)

จำานวนเงิน ร้อยละ

ผลการดำาเนินงาน	(สำาหรับปีสิ้นสุด	๓๐	กันยายน)

รายได้รวม 	๑๘,๖๒๐.๑๕	 	๑๗,๕๙๗.๐๘	 	๑,๐๒๓.๐๗	 	๕.๘๑	

ค่าใช้จ่ายรวม 	๑๑,๙๑๘.๐๙	 	๑๑,๗๙๘.๖๒	 	๑๑๙.๔๗	 	๑.๐๑	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จ 	๖,๗๐๒.๐๖	 	๕,๗๙๘.๔๖	 	๙๐๓.๖๐	 	๑๕.๕๘	

ฐานะทางการเงิน	(ณ	๓๐	กันยายน)

สินทรัพย์รวม 	๒๔๔,๙๒๐.๔๐	 	๑๙๗,๒๒๐.๗๕	 	๔๗,๖๙๙.๖๕	 	๒๔.๑๙	

หนี้สินรวม 	๑๑๙,๙๖๐.๓๖	 	๗๕,๕๖๒.๗๗	 	๔๔,๓๙๗.๕๙	 	๕๘.๗๖	

ส่วนของทุน 	๑๒๔,๙๖๐.๐๔	 	๑๒๑,๖๕๗.๙๘	 	๓,๓๐๒.๐๖	 	๒.๗๑	

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 	๑.๒๔	 	๐.๖๖	 	๐.๕๘	 	๘๗.๘๘	

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม เท่า 	๐.๔๙	 	๐.๓๘	 	๐.๑๑	 	๒๘.๙๕	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน เท่า 	๐.๙๖	 	๐.๖๒	 	๐.๓๔	 	๕๔.๘๔	

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยจ่าย เท่า 	๒.๖๕	 	๙.๕๘	 	(๖.๙๓) 	(๗๒.๓๔)

ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้น เท่า 	๑.๖๒	 	๑.๐๕	 	๐.๕๗	 	๕๔.๒๙	

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เท่า 	๐.๐๗๗	 	๐.๐๗๖	 	๐.๐๐	 	๑.๓๒	

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 	๐.๐๖๐	 	๐.๐๗๔	 	(๐.๐๑) 	(๑๘.๙๒)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการดำาเนินงาน % 	๔๗.๙๐	 	๒๔.๑๒	 	๒๓.๗๘	 	๙๘.๕๙	

อัตราส่วนผลตอบแทนจากกำาไรสุทธิ % 	๔๕.๘๖	 	๓๙.๘๘	 	๕.๙๘	 	๑๔.๙๙	

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 	๓.๐๓	 	๒.๙๒	 	๐.๑๑	 	๓.๗๗	

อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิจากส่วนทุน % 	๕.๔๔	 	๔.๘๐	 	๐.๖๔	 	๑๓.๓๓	

ความสามารถในการหารายได้	EBIDA ล้านบาท 	๑๑,๓๔๔.๑๗	 	๗,๐๙๐.๔๒	 	๔,๒๕๓.๗๕	 	๕๙.๙๙	

ที่มา	:	กองบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชี	
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี
 Bachelor	of	Science	in	Industrial	Engineering	And	Operations	Research,		 	
	 Syracuse	University	New	York,	U.S.A.
ปริญญาโท
 Master	of	Engineering	in	Operations	Research,	Cornell	University,	U.S.A.
 Master	of	Business	Administration,Cornell	University,	U.S.A.
ปริญญาบัตร
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.)	รุ่นที	่๔๙๑๙			 	
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	121/2009)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 Program	for	Management	Development,	Harvard	University,	Boston,	U.S.A.
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	
	 รุ่นที่	๘	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	๑๐	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)	รุ่นที	่๑๕	วิทยาลัยการยุติธรรม	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 หลักสูตร	Thai	Intelligent	Investors	รุ่นที่	๑	สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นท่ี	๒	สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุ่นที	่๒			 	 	
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำางาน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ไทยออยล	์จำากัด	(มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
 ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ	Sakari	Resources	Ltd.	(สาธารณรัฐสิงคโปร์)
 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนบริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ที่ปรึกษา	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการ	บริษัท	อิโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)
 ประธานกรรมการ	Sakari	Resources	Ltd.	(สาธารณรัฐสิงคโปร์)
 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 กรรมการ	24	M	Technologies,	Inc.	(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
 กรรมการ	บริษัท	บางกอก	อินดัสเทรียลแก๊ส	จำากัด
 รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
 ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 ที่ปรึกษา	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ	Tiger	Energy	Trading	PTE.	Ltd.	สาธารณรัฐสิงคโปร์
 ประธานกรรมการ	บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุรงค์  บูลกุล 
ประธานกรรมการ

วันเกิด
๑๕	กันยายน	๒๔๙๘

ตำาแหน่ง
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		 	 	
	 สถาบันเพื่อการยุติธรรม
	 แห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)
 กรรมการอิสระ	
	 บริษัท	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอกซ์	จำากัด
 กรรมการ	
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(โยธา)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการงานก่อสร้าง)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)		 	 	 	
	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน
 วิศวกรโยธา	๓	กองวิเคราะห์และวิจัย	กรมทางหลวง
 วิศวกรโยธา	๔	กองวิเคราะห์และวิจัย	กรมทางหลวง
 วิศวกรโยธา	๕	กองวิเคราะห์และวิจัย	กรมทางหลวง
 วิศวกรโยธา	๖	ว.	กองวิเคราะห์และวิจัย	กรมทางหลวง
 วิศวกรโยธา	๗	วช.	สำานักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง	กรมทางหลวง
 วิศวกรโยธา	๘	วช.	สำานักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง	กรมทางหลวง
 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา	(ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์)
 วิศวกรวิชาชีพ	๙	วช.	สำานักวิเคราะห์และตรวจสอบ	กรมทางหลวง
 ผู้อำานวยการสำานักอำานวยความปลอดภัย	กรมทางหลวง
 รองอธิบดีกรมทางหลวง
 รองอธิบดีกรมทางหลวง	รักษาการในตำาแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	รักษาการในตำาแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
 อธิบดีกรมทางหลวง

นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล 
กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง

วันเกิด
๑๘	สิงหาคม	๒๕๑๑

ตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)

การศึกษา
ปริญญาตรี
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(การเงินและการคลัง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
 M.S.	in	Economics	(Econometrics),	University	of	Memphis,	U.S.A.	
ปริญญาเอก
 Doctor	of	Economics	and	Social	Science,	University	of	Innsbruck,	Austria	
	 (ทุนรัฐบาลออสเตรีย)
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	๒๔	(วตท.	๒๔)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร	CLMVT	Banker’s	Leadership	Program	(2017)
 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	242/2017)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๑๕/๒๕๕๗
 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(ก.พ.)
 Comparative	Tax	Policy	and	Administration	(COMTAX),	
	 Harvard	Kennedy	School	of	Government,	U.S.A.
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
	 และกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นที่	๑๐/๒๕๕๕
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที่	๓/๒๕๔๖		 	 	
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำางาน
 รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายภาษ	ีสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
 ผู้อำานวยการสำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	กระทรวงการคลัง
 ที่ปรึกษาอาวุโสประจำากรรมการบริหาร	(Senior	Advisor	to	Executive	Director)
	 ธนาคารโลก	ณ	กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	
 กรรมการบริษัท	ปตท.	ค้าสากล	จำากัด	PTT	International	Trading	PTE.	Ltd.
 กรรมการคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ
 กรรมการคณะกรรมการปิโตรเลียม	กระทรวงพลังงาน
 กรรมการคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)			 	 	 	
	 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
 กรรมการธนาคาร	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย	(EXIM	BANK)
 กรรมการ	บริษัท	เอ็นอีพ	ี(NEP)	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
	 เชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ 
กรรมการผู้แทน
กระทรวงคมนาคม

วันเกิด
๒๔	ตุลาคม	๒๕๐๔

ตำาแหน่ง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอำานวยการ)
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การศึกษา
ปริญญาตรี
	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
	 Master	of	Business	Administration		สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์	สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร 
	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที	่๕๙	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำางาน
 เศรษฐกร	๓	สำานักงานพลังงานแห่งชาต	ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๓
	 กองโครงการพื้นฐาน	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๔
	 กองโครงการพื้นฐาน	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๕	
	 กองโครงการพื้นฐาน	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๖	
	 กองโครงการพื้นฐาน	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๗	
	 กองโครงการพื้นฐาน	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๘	ว.	
	 สำานักพัฒนาพื้นที่	สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต	้
	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	
	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	 รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายประยงค์  ตั้งเจริญ 
กรรมการผู้แทน
สำานักงบประมาณ

วันเกิด
๑๓	มกราคม	๒๕๐๓

ตำาแหน่ง
รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

การศึกษา
ปริญญาตรี
 รัฐศาสตรบัณฑิต	(สาขาบริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

ประวัติการทำางาน
 นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
 ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
 ที่ปรึกษาสำานักงบประมาณ
	 (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)

 

นายเอนก  มีมงคล 
กรรมการผู้แทนสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

วันเกิด
๒๕	มีนาคม	๒๕๐๖

ตำาแหน่ง
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
ปริญญาโท
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรผู้กำากับการรุ่นที่	๔๕
 หลักสูตรการบริหารงานตำารวจชั้นสูง	(บตส.)	รุ่นที่	๒๙
 หลักสูตรฝ่ายอำานวยการตำารวจรุ่นที่	๑๕
 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	(บงส.)	รุ่นที	่๑
 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง	(นปส.)	รุ่นที่	๔๘
 หลักสูตรผู้นำาการเมืองยุคใหม	่(นมป.)	รุ่นที	่๔	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที	่๕๕
 หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	(สสสส.)	รุ่นที่	๑	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที	่๑๒
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	๑๙
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาการเมือง	(มหานคร)	รุ่นที่	๔
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	(พตส.)	รุ่นที	่๖
 หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง	(บสส.)	รุ่นที่	๖

ประวัติการทำางาน
 ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน
 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	๕
 รองผู้บัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด
 รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล
 ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 ผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

พลตำารวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล 
กรรมการผู้แทน
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

วันเกิด
๒๙	ตุลาคม	๒๕๑๓

ตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาพิเศษประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง)

การศึกษา
ปริญญาตรี
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
ปริญญาโท
 สังคมศาสตรมหาบัณฑิต	(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)	มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก
	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรสารวัตรรุ่นที่	๕๖
 หลักสูตรผู้กำากับการรุ่นที่	๖๐
 หลักสูตรการฝึก	Certificate	of	Participation	(COBRA	GOLD	2002)
 หลักสูตร	Personnel	and	Facility	Security	Course
 หลักสูตร	Pacific	Training	Initiative
 หลักสูตร	Criminal	Justice	Causation	University	of	Virginia
 หลักสูตร	Cooperation	in	CombatingTransnational	Crime	
	 สถาบัน	FBI	National	Academy	Association
 หลักสูตร	Crime	Scene	Investigations	Course	:	Session	1	
 หลักสูตร	Crime	Scene	Investigations	Course	:	Session	2
 หลักสูตร	Gangs	Developmental	Issue	&	Criminal	Behavior	
	 สถาบัน	FBI	National	Academy	Associates
 หลักสูตร	FBI	NA	(FBI	NATIONAL	ACADEMY)	Session	225
 สถาบัน	FBI	เมืองควอนติโก	รัฐเวอร์จิเนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร	Interpol	Asean	and	South	Pacific	Working	Party	on	Information	Tech
 หลักสูตร	Federal	Bureau	of	Investigation	United	States	Department	of	Justice
 หลักสูตรธรรมาภิบาลสำาหรับผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	๕	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	๕๑	กองบัญชาการกองทัพไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๑๐	
	 สถาบันพระปกเกล้า	(ปรม.	๑๐)
 หลักสูตรการบริหารงานตำารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๓๙	
	 วิทยาลัยการตำารวจ	กองบัญชาการศึกษา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	(บตส.	๓๙)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๒๓	(วตท.	๒๓)
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๒๐	(บ.ย.ส.)		 	 	
	 สถาบันพัฒนาข้าราชการ	ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำางาน
 รองสารวัตร	ประจำาโรงเรียนนายร้อยตำารวจ
 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน	สถานีตำารวจนครบาลหนองแขม
 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน	สถานีตำารวจภูธรอำาเภอเมืองสมุทรสาคร
 ผู้ช่วยนายเวร	(สบ	๑)	ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	๓
 ผู้ช่วยนายเวร	(สบ	๑)	ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	๗
 รองสารวัตร	งาน	๕	กองกำากับการสืบสวนตำารวจภูธรภาค	๗
 สารวัตร	(ทำาหน้าที่นิติกรด้านพิจารณาฑัณฑ์ทางวินัย)	กองวินัย
 สารวัตรสถานีตำารวจทางหลวง	๔	กองกำากับการ	๕	กองบังคับการตำารวจทางหลวง
 สารวัตรสถานีตำารวจทางหลวง	๒	กองกำากับการ	๓	กองบังคับการตำารวจทางหลวง
 ผู้ช่วยนายเวร	(สบ	๓)	หัวหน้านายตำารวจราชสำานักประจำา	(สบ	๑๐)
 ผู้ช่วยนายเวร	(สบ	๓)	ประจำาสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
 ผู้กำากับการประจำาสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
 ผู้กำากับการ	๓	กองบังคับการการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 ผู้กำากับการฝ่ายอำานวยการ	๑๐	กองบังคับการอำานวยการกองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง
 ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรหาดใหญ่
 รองผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา
 รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
 ผู้บังคับการประจำาสำานักงานผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาต	ิ
	 (ทำาหน้าที่ประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี)
 ผู้บังคับการตำารวจท่องเที่ยว
 ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
 รองผู้บัญชาการตำารวจท่องเที่ยว
 รองผู้บัญชาการตำารวจท่องเท่ียว	รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

พลตำารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง 
กรรมการผู้แทน
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

วันเกิด
๒๗	มกราคม	๒๕๐๖

ตำาแหน่ง
ผู้บัญชาการสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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การศึกษา
ปริญญาตรี
 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท
 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการ
	 และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน	รุ่นที่	๑๔	
 หลักสูตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)
	 รุ่นที่	๕/๒๕๕๙	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.)	รุ่นท่ี	๑๒	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	(นยปส.)		
	 รุ่นที่	๑	สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หลักสูตร	TCLA	Executive	Development	Program	(EDP)	รุ่นที	่๙
	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)
	 รุ่นที่	๗/๒๐๐๔	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)
	 รุ่นที่	๔๕/๒๐๐๔	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
 หลักสูตร	Telecommunication	Management
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่นที	่๒๕/๒๕๕๙	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการทำางาน
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารออมสิน
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไออาร์พีซ	ีจำากัด	(มหาชน)
 กรรมการบริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	 บริษัท	เนชั่น	บรอดแคสติ้ง	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการกำากับดูแลสัญญาร่วมดำาเนินกิจการโทรทัศน์สีระหว่างบริษัท	อสมท	จำากัด	  
	 (มหาชน)	และบริษัท	บางกอก	เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด
 กรรมการกำากับดูแลสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหล่ียมย่านพหลโยธิน
	 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและ	บริษัท	เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา	จำากัด
 กรรมการตรวจสอบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 กรรมการบริหารการก่อสร้างส่วนต่อขยาย
	 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์จุฬาภรณ์
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)	บริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)
 รองประธานกรรมการบริษัท	ซี๊ดเอ็มคอท	จำากัด
 รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	(CFO)
	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการบริษัททรูวิชั่นจำากัด	(มหาชน)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	(CFO)	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท	โรงพยาบาลปิยะเวท	จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการบริษัท	ดีแลนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท	ชูไก	จำากัด	(มหาชน)

การศึกษา
ปริญญาตรี
 วิทยาศาสตรบัณฑิต		โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประกาศนียบัตร
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๕๐
 หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าราบ	รุ่นที่	๕๘
 หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ	รุ่นที่	๔๓
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	รุ่นที่	๓๓
 วิทยาลัยการทัพอากาศ	รุ่นที่	๓๒

ประวัติการทำางาน
 ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก	กองพันทหารอากาศโยธิน
	 กองบิน	๔๑	จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน	
	 กองบิน	๔๑	จังหวัดเชียงใหม่
 ผู้บังคับการกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
 เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

 

นายเจษฎา  พรหมจาต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเกิด
๗	สิงหาคม	๒๕๐๔

ตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก ยุทธนา  สุกุมลจันทร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเกิด
๒๓	กันยายน	๒๔๙๗

ตำาแหน่ง
ข้าราชการบำานาญ
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี
 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำางาน
 ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
 ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
 ผู้อำานวยการสำานักกฎหมายปกครอง
 กรรมการร่างกฎหมายประจำา

นายปกรณ์  อาภาพันธุ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเกิด
๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๑๑

ตำาแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัท
	 ซิงเกิ้ล	พอยท์	พาร์ท	(ประเทศไทย)			
	 จำากัด	(มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		 	
	 บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด
 กรรมการบริหารและกรรมการ
	 ตรวจสอบ	สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
	 อวกาศและภูมิสารสนเทศ		 	
	 (องค์การมหาชน)	
	 กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	วิจัย
	 และนวัตกรรม	

การศึกษา
ปริญญาตรี
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
 M.Sc.	(Engineering)-Civil	Engineering,	Purdue	University,	USA.
ปริญญาเอก
 Ph.D.-Civil	Engineering,	Purdue	University,	USA.
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตรผู้นำาการเมืองยุคใหม่รุ่นที่	๓	(นมป.	๓)	สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	๗๒	ปี	๒๕๕๑	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)
 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	๓๔	ปี	๒๕๕๔
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเสริมสร้างสันติสุขรุ่นที	่๔	(๔ส๔)	
	 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรพลังงานสำาหรับผู้บริหารรุ่นที่	๑
	 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 สำาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่	๒๐	(ปปร.	๒๐)	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำางาน
 หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	  
	 (องค์การมหาชน)
 อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย	คณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยรังสิต
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 กรรมการบริหารสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ(องค์การมหาชน)
 กรรมการบริษัท	ดาต้ามายนิ่ง	จำากัด
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัท	ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)

 

นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเกิด
๒๕	มกราคม	๒๕๑๐

ตำาแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การศึกษา
ปริญญาตรี
 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ปริญญาโท
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	๑๑๓/๒๐๑๔

ประวัติการทำางาน
 นิติกร	๖	แผนกนิติธรรม	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๖	รักษาการตำาแหน่งหัวหน้าแผนกสัญญา	๑	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๖	หัวหน้าแผนกสัญญา	๑	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย	
 นิติกร	๖	หัวหน้าแผนกนิติธรรม	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๗	หัวหน้าแผนกนิติธรรม	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๗	แผนกนิติธรรม	กองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๗	ประจำารองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 นิติกร	๗	ประจำาฝ่ายกฎหมาย
 นิติกร	๗	รักษาการตำาแหน่งผู้อำานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง	๒	   
	 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 พนักงานบริหาร	๘	ผู้อำานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง	๒	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 พนักงานบริหาร	๙	ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย
 พนักงานบริหาร	๙	ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย	
	 ทำาการแทนรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 พนักงานบริหาร	๙	ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย
 รักษาการในตำาแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 รักษาการในตำาแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ทำาการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

วันเกิด
๓	กรกฎาคม	๒๕๐๓

ตำาแหน่ง
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำานักนายกรัฐมนตร	ี
มีผลตั้งแต่วันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๖๒)

การศึกษา
ปริญญาตรี
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
 Master	of	Engineering	Science,	The	University	of	New	South	Wales,		 	
	 ประเทศออสเตรเลีย
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตร
 หลักสูตร	Micro	Master	of	Business	Administration		 	 	 	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร	Financing	Urban	Transport	Infrastructure,	
	 The	Canadian	Universities	Consortium	Urban
 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการของระบบติดตาม
	 และประเมินผลโครงการสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	
	 รุ่นที่	๒๐	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำางาน
 วิศวกร	๔	สำานักโครงการทางด่วน	
 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน	๒	กองวิศวกรรมทางด่วน	ฝ่ายโครงการทางด่วน
 ผู้อำานวยการกองวิศวกรรมทางด่วน	๑	ฝ่ายโครงการทางด่วน
 ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ	
 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา

 

นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ 
กรรมการและเลขานุการ

วันเกิด
๒๔	กรกฎาคม	๒๕๐๒

ตำาแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทำาการแทนผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการ	 ๑
รองผู้ว่าการ	 ๕
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ		 ๑
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	 ๑
ผู้ชำานาญการ		 ๓
หน่วยงานระดับฝ่าย	 ๑๒	 ฝ่าย
หน่วยงานระดับกอง	 ๔๕	 กอง
หน่วยงานระดับแผนก	 ๑๗๐	 แผนก

กลุ่มพนักงาน
จำานวนพนักงาน	(คน)

ปี	๒๕๖๒ ปี	๒๕๖๑ ปี	๒๕๖๐ ปี	๒๕๕๙

พนักงาน ๔,๗๙๕ ๔,๗๖๘ ๔,๗๘๗ ๔,๘๒๗

ลูกจ้าง ๖๑๓ ๖๒๔ ๖๑๓ ๕๕๖

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

แผนภูมิองค์กรและอัตรากำาลัง
คณะกรรมการ กทพ.

ผู้ว่าการ

ผู้ชำานาญการ	(ด้านการบริหาร)

ผู้ชำานาญการ	(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

ผู้ชำานาญการ	(ด้านนิติศาสตร์)

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ

คณะกรรมการชุดต่าง  ๆ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.

สำานักผู้ว่าการ

 แผนกสารบรรณ	
 แผนกประสานงานการประชุม
 แผนกเอกสารการประชุม

 แผนกประชาสัมพันธ์
 แผนกงานสัมพันธ์
 แผนกสื่อประชาสัมพันธ์และ
	 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
 แผนกบริการข้อมูล
	 ผู้ใช้ทางพิเศษ

 แผนกวิเคราะห์และเผยแพร่
	 ข้อมูลข่าวสาร
 แผนกส่งเสริมกิจกรรม
	 เพื่อสังคมและชุมชน
 แผนกพัฒนาการกำากับ
	 ดูแลกิจการ

 แผนกพัฒนาธุรกิจ
 แผนกการตลาดและวิจัยตลาด
 แผนกลูกค้าสัมพันธ์

กองกลาง
และการประชุม

กองประชาสัมพันธ์ กองกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี

กองพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สำานักตรวจสอบภายใน

 แผนกตรวจสอบภายใน	๑
 แผนกตรวจสอบภายใน	๒
 แผนกตรวจสอบภายใน	๓

กองตรวจสอบ
ภายใน	๑

 แผนกตรวจสอบภายใน	๔
 แผนกตรวจสอบภายใน	๕
 แผนกตรวจสอบภายใน	๖

กองตรวจสอบ
ภายใน	๒

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

 แผนกพัฒนาระบบ
	 การบริหารความเสี่ยง
 แผนกประเมินผล
	 การบริหารความเสี่ยง
 แผนกควบคุมภายใน		
	 ระบบงานหลัก
 แผนกควบคุมภายใน		
	 ระบบงานสนับสนุน

กองบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

กองวางแผน
ปฏิบัติการ

 แผนกวางแผนระบบ
	 จัดเก็บค่าผ่านทาง
 แผนกวางแผนระบบ	
	 ความปลอดภัยและ
	 การจราจร

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๑

 แผนกจัดเก็บดินแดง
 แผนกจัดเก็บบางนา
 แผนกจัดเก็บดาวคะนอง
 แผนกจัดเก็บสุขุมวิท	๖๒
 แผนกจัดเก็บสุขสวัสด์ิ
 แผนกจัดเก็บเพชรบุรี

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๒

 แผนกจัดเก็บประชาช่ืน
 แผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก
 แผนกจัดเก็บยมราช
 แผนกจัดเก็บหัวลำาโพง
 แผนกจัดเก็บบางซ่ือ	
 แผนกจัดเก็บสาทร
 แผนกจัดเก็บอโศก
 แผนกจัดเก็บศรีนครินทร์
 แผนกจัดเก็บศรีสมาน
 แผนกจัดเก็บบางปะอิน

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๓

 แผนกจัดเก็บบางนา	กม.	๖
 แผนกจัดเก็บบางพลี
 แผนกจัดเก็บบางสมัคร
 แผนกจัดเก็บชลบุรี
 แผนกจัดเก็บรามอินทรา	
 แผนกจัดเก็บประชาอุทิศ	
 แผนกจัดเก็บอาจณรงค์	

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๔

 แผนกจัดเก็บบางขุนเทียน
 แผนกจัดเก็บบางเมืิอง
 แผนกจัดเก็บเทพารักษ์
 แผนกจัดเก็บบางแก้ว
 แผนกจัดเก็บบางครุ

กองบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

 แผนกบริหารข้อมูลและ	
	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกบริหารบัตรอัตโนมัติ
 แผนกบริการลูกค้า
 แผนกพัฒนาระบบบริการ	
	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กองบำารุง
รักษาทาง

 แผนกวางแผนบำารุงรักษาทาง
 แผนกตรวจสอบและ
	 บำารุงรักษาสายทาง	๑
 แผนกตรวจสอบและ
	 บำารุงรักษาสายทาง	๒
 แผนกบำารุงรักษาสะพาน

กองบำารุงรักษา
อาคารและ
ความสะอาด

 แผนกบำารุงรักษาอาคาร	๑
 แผนกบำารุงรักษาอาคาร	๒	
 แผนกรักษาความสะอาด	
	 และสวน	๑
 แผนกรักษาความสะอาด	
	 และสวน	๒

 แผนกวางแผนและบำารุงรักษาอุปกรณ์
 แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๑
 แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๒
 แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๓
 แผนกอุปกรณ์ควบคุมการจราจร
 แผนกบริหารและพัฒนา
	 ฐานข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กองไฟฟ้า	เครื่องกลและยานพาหนะ
 แผนกไฟฟ้าสายทาง	๑
 แผนกไฟฟ้าสายทาง	๒
 แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน	๑
 แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน	๒
 แผนกเครื่องกลและยานพาหนะ

กองจัดการจราจร
 แผนกจัดการจราจร	๑
 แผนกจัดการจราจร	๒
 แผนกจัดการจราจร	๓
 แผนกจัดการจราจร	๔

กองสื่อสารและ	
ปฏิบัติการพิเศษ

 แผนกส่ือสาร	๑
 แผนกส่ือสาร	๒
 แผนกปฏิบัติการพิเศษ

กองกู้ภัย
 แผนกกู้ภัย	๑
 แผนกกู้ภัย	๒
 แผนกกู้ภัย	๓
 แผนกกู้ภัย	๔

กองวิศวกรรม
ทางพิเศษ	๑

 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๑
 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๒
 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๓

กองวิศวกรรม
ทางพิเศษ	๒

 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๔
 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๕
 แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๖

กองออกแบบ
และก่อสร้าง

 แผนกวิศวกรรม
 แผนกสถาปัตยกรรม
 แผนกก่อสร้าง
 แผนกงานระบบ

กองบริหารงานกลาง

 แผนกบริหารงาน	๑
 แผนกบริหารงาน	๒
 แผนกบริหารงาน	๓

กองคดี
 แผนกคดีปกครอง
 แผนกคดีแพ่ง
 แผนกอนุญาโตตุลาการ
 แผนกบังคับคดี

กองนิติการ

 แผนกสัญญา
 แผนกวินัยและสอบสวน
 แผนกนิติธรรม
 แผนกอุทธรณ์
	 และระเบียบข้อบังคับ

กองจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

 แผนกสำารวจและรังวัด
 แผนกประเมินราคา
 แผนกสอบสวนสิทธิ์
 แผนกกรรมสิทธิ์
 แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์
 แผนกข้อมูลกรรมสิทธิ์	
	 และจัดการที่ดิน

กองพัฒนาและ	
รักษาเขตทาง	๑

 แผนกวางแผนการใช้พ้ืนท่ี	๑
 แผนกจัดการการใช้พ้ืนท่ี	๑
 แผนกจัดเก็บรายได้	๑
 แผนกรักษาเขตทาง	๑
 แผนกรักษาเขตทาง	๒
 แผนกรักษาเขตทาง	๓

กองพัฒนาและ	
รักษาเขตทาง	๒

 แผนกวางแผนการใช้พ้ืนท่ี	๒
 แผนกจัดการการใช้พ้ืนท่ี	๒
 แผนกจัดเก็บรายได้	๒
 แผนกรักษาเขตทาง	๔
 แผนกรักษาเขตทาง	๕
 แผนกรักษาเขตทาง	๖

 แผนกวิจัยและพัฒนา
	 ระบบจราจร
 แผนกทดสอบควบคุม
	 คุณภาพ	และพัฒนา
	 มาตรฐาน
 แผนกบริหารงานวิจัย
	 และพัฒนา

กองวิจัยและ
พัฒนา

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร์

 แผนกระบบงาน		 	
	 คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน
 แผนกระบบงาน		 	
	 คอมพิวเตอร์ด้านปฏิบัติการ
 แผนกระบบงาน		 	
 คอมพิวเตอร์ด้านสำานักงาน
 แผนกระบบงาน	
	 คอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศ

กองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

 แผนกควบคุมและบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์
 แผนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 แผนกแผนงานและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

กองวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการ

 แผนกวางแผน
 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม
 แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจ	
	 และการเงิน

กองประเมินผล
 แผนกประเมินผล	
 แผนกข้อมูลองค์กร

กองจัดการ
สิ่งแวดล้อม

 แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 แผนกติดตามตรวจสอบ		
	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล
 แผนกสรรหาและประเมินผล
 แผนกข้อมูลระบบงานบุคคล

กองสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์

 แผนกสวัสดิการ
 แผนกจัดการ
	 สิทธิประโยชน์
 แผนกพนักงานสัมพันธ์
 แผนกความปลอดภัย
	 อาชีวอนามัยและ
	 สภาพแวดล้อม
	 ในการทำางาน

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

 แผนกพัฒนาบุคคล
 แผนกบริหารจัดการความรู้	

กองจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนกจัดซื้อ
 แผนกจัดจ้าง
 แผนกบริหารงานพัสดุ

กองพัฒนาองค์กร
 แผนกประเมินคุณภาพ	
	 และพัฒนามูลค่าองค์กร
 แผนกพัฒนาระบบงานองค์กร

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ	กทพ.
คำาสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่		๖๗/๒๕๖๑

ลงวันที่	๙	เมษายน	๒๕๖๑

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ฝา่ยสารสนเทศ

กองการเงิน
 แผนกการเงิน
 แผนกตรวจจ่าย	๑
 แผนกตรวจจ่าย	๒

กองบัญชี
 แผนกประมวลบัญชี	
 แผนกบัญชีบริหาร
	 และต้นทุน

กองตรวจสอบ
รายได้

 แผนกตรวจสอบรายได	้๑
 แผนกตรวจสอบรายได	้๒
 แผนกตรวจสอบรายได	้๓

กองบริหารการเงิน
และกองทุน

 แผนกบริหารการเงิน
 แผนกบริหารจัดการกองทุน

 แผนกวิเคราะห์และจัดทำา	 
	 งบทำาการ
 แผนกวิเคราะห์และจัดทำา	 
	 งบลงทุน
 แผนกติดตามและ	
 ประเมินผลงานงบประมาณ

กองงบประมาณ

ฝ่ายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายก่อสร้าง
ทางพิเศษ

ฝา่ยบำารงุรกัษา ฝ่ายควบคุม
การจราจร

ฝ่ายจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง

จำานวนพนักงานตามระดับ	(คน) 
ผู้บริหารสูงสุด	(ผู้ว่าการ)		 ๑
พนักงานระดับ	๑๑	 ๕	
พนักงานระดับ	๑๐		 ๑
พนักงานระดับ	๙		 ๑๒
พนักงานระดับ	๘		 ๔๙
พนักงานระดับ	๗		 ๑๗๙
พนักงานระดับ	๔-๖		 ๒,๗๗๙
พนักงานระดับ	๑-๓		 ๑,๗๖๙
รวมพนักงาน		 ๔,๗๙๕
ลูกจ้าง		 ๖๑๓
ตามวุฒิการศึกษา	(คน)
ปริญญาเอก		 ๑
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า		 ๑๔๒
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า		 ๘๖๔
ปวส.	หรือเทียบเท่า	 ๖๔๑	
ปวช.	หรือเทียบเท่า		 ๑,๒๗๗
มัธยมปลาย		 ๑,๖๗๙
มัธยมต้น		 ๑๓๑
ประถมศึกษาภาคบังคับ		 ๕๙
รวม	 ๔,๗๙๔	

*	จำานวนพนักงาน/ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษายกเว้น	ผวก.

อัตรากำาลังบุคลากร 

จำานวนพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
ณ สิ้นปีงบประมาณ และ ๓ ปีย้อนหลัง

กองบำารุงรักษา
อุปกรณ์
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑		
 นายสุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์
	 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 (ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำานักนายกรัฐมนตรี
	 มีผลตั้งแต่วันที่	๒๔	เม.ย.	๖๒)

๒
 นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ
	 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 ทำาการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(๓๐	เม.ย.-๓๐	ก.ย.	๖๒)
 

๓
 นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
	 รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
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๒ ๑ ๓



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๔		
 นายดำาเกิง  ปานขำา
	 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

๕
 นายพุฒิกัญจน์  กาญจนะพังคะ
	 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา

๖
 นายนนทจิตต์  บ่างสมบูรณ์
	 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
	 รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ
	 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 

๗
 นางเบญจมาส  ปิยโชติสุกิจ
	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ

๘		
 นายสมชาย  แสงทิพย์บวร
	 ผู้ชำานาญการ	(ด้านวิศวกรรมศาสตร์)
 

๙
 นางสุจินดา  จารุจิตร
	 ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ

๑๐
 นางอ้อยอัจฉรา  รุ่งรัตนาอุบล 
	 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

๑๑
 นางทศานุช  ธรรมโชติ
	 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑๒  
 นางสาวจริยา  ทองจันทึก
	 ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

๑๓
 เรือโทเสนาะ  พุทธาวงษ์
	 ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ

๑๔
 นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
	 ผู้อำานวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

๑๕
 นายสมพร  โสมะบถ
	 ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

๑๖  
 นายชาตรี  ตันศิริ
	 ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
 

๑๗
 นางชินนาฏ  คุณเจริญ
	 ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษา

๑๘
 นายสมบัติ  สุระประสิทธิ ์  
	 ผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

๑๙
 นายชัย  แก้วเพ็ง
	 ผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทน

นายสุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์
ตำาแหน่ง  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วัน/เดือน/ปีเกิด ๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๓	
การศึกษา		 ปริญญาตรี		   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 	 ปริญญาโท		   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	วิศวกรรมโยธา	The	University	of	New	South	Wales
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	การบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 ปริญญาเอก		   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์
การอบรม     โครงการศึกษาดูงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	ณ	สเปน	โปรตุเกส	และ	กทพ.
      ธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท
      Knowledge	Management	and	Organization	Performance
      การพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ	กทพ.
      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
      การศึกษาทิศทางการดำาเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ของ	กทพ.
      ดูงานก่อสร้างและงานระบบเก็บค่าผ่านทางที่สาธารณรัฐออสเตรีย
      โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	สายงานฝ่ายก่อสร้าง
      การส่งเสริมจิตสำานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรโดยการใช้ระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างทางพิเศษ	
      การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการเข้าสู่มาตรฐาน	ISO	
      การสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของ	กทพ.	
      การพัฒนาภาวะผู้นำา	เพื่อนำาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
      การระดมทุนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม	๓-ดาวคะนอง-วงแหวน
      การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง
      การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำาเร็จด้วยแนวคิด	Thailand	4.0
      กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	(Thailand	Future)
      การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ	๒๕๖๐-๒๕๖๔	และแผนปฏิบัติการ
      โครงสร้างองค์กร
      การบริหารโครงการก่อสร้าง
      Smart	Leadership
      Digital	Transformation	of	Thailand	4.0
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองวิศวกรรมทางด่วน	๑		ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
      รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
      ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
      รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา

นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ
ตำาแหน่ง  รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	
การศึกษา		 ปริญญาตรี		   นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามคำาแหง		
	 	 ปริญญาโท		   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง	๒	
      ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
ตำาแหน่ง  รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๕	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๐๗	
การศึกษา		 ปริญญาโท		   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำางาน     ผู้อำานวยการกองวิศวกรรมทางด่วน	๑	ฝ่ายโครงการทางด่วน
      ผู้อำานวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	ฝ่ายนโยบายและแผน
      ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นายดำาเกิง  ปานขำา
ตำาแหน่ง	 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
วัน/เดือน/ปีเกิด	 ๑๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๕		
การศึกษา										 ปริญญาตรี		   นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
      เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งชาติบัณฑิตยสภา
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองนิติการ	ฝ่ายกฎหมาย
     ผู้อำานวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
     ผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง	

นายพุฒิกัญจน์  กาญจนะพังคะ
ตำาแหน่ง	 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา
วัน/เดือน/ปีเกิด	 ๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒
การศึกษา										 ปริญญาตรี		   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 	 ปริญญาโท		   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองบำารุงรักษาทาง
     ผู้อำานวยการกองวิศวกรรมทางด่วน	๒
     ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายนนทจิตต์  บ่างสมบูรณ์
ตำาแหน่ง 												 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
วัน/เดือน/ปีเกิด	 ๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๐๒
การศึกษา  								 ปริญญาตรี	   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกริก
	 	 ปริญญาโท	   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองวิศวกรรมทางด่วน	๒
     ผู้อำานวยการกองก่อสร้างทั่วไป
     ผู้อำานวยการกองวางแผนปฏิบัติการ
     ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 

นางเบญจมาส  ปิยโชติสุกิจ
ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	 ๑๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๐๓
การศึกษา										 ปริญญาตรี	   นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการทำางาน    ผู้อำานวยการกองนิติการ
     พนักงานบริหาร	๘	ประจำาผู้ว่าการ
     ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

 

	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพหรือขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ	 โดยจัดทำา 
แผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องตามนโยบายและการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง	๓	สมรรถนะ	(Core	Competency,	Functional 
Competency	 และ	 Managerial	 Competency)	 รวมถึงพัฒนาตาม	 Training	 Roadmap	 โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะ 
ความสามารถหลักขององค์กรและการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ	 ตลอดจน 
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางพิเศษสายทางต่าง	ๆ
 

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	มีการดำาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปีในด้านต่าง	ๆ	ที่สำาคัญดังนี้
	 ๑.		พัฒนาพนักงานและเตรียมความพร้อมของ	 กทพ.	 ในด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ	 (State 
Enterprise	Performance	Appraisal	:	SEPA)	ตามทิศทางการประเมินองค์กรของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)
	 ๒.	 พัฒนามาตรฐานการให้บริการของ	 กทพ.	 สู่ความประทับใจของผู้ใช้บริการ	 โดยเฉพาะพนักงานสายงานปฏิบัติงาน	 (งานจัดเก็บ 
ค่าผ่านทาง	งานควบคุมการจราจร)	พนักงานรับข้อร้องเรียนและ	Call	Center	พนักงานบริการที่ศูนย	์One	Stop	Service	ให้สามารถบริการ 
ด้วยใจ	 โดยการบริการในรูปแบบบุคลิกที่เป็นมาตรฐาน	 (Service	 Standard	 Protocol)	 ที่สะท้อนถึงค่านิยมและภาพลักษณ์ของ	 กทพ. 
เพื่อตอบสนองและให้บริการต่อผู้รับบริการทุกจุดสัมผัส	 (Touch	 Point)	 ของการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อให้เกิดความผูกพันที่ด ี
กับลูกค้า	(Customer	Experience	Customer	Engagement)	และส่งผลให้	กทพ.	เป็นองค์กรที่มีการบริการเป็นเลิศ	(Customer	Service	
Excellence)									
	 ๓.	 พัฒนา	 กทพ.	 ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization)	 โดยการส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้	 (Knowledge 
Management)	ให้เกิดการถ่ายทอดความรู	้(Tacit	Knowledge)	ในรูปแบบของ	Information	(Explicit	Knowledge)	ที่สามารถเข้าถึงและ 
นำาความรู้ไปใช้งานเพื่อนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
	 ๔.	 พัฒนาความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลยุคไทยแลนด	์
๔.๐	 ด้วยการปรับปรุงระบบการบริหารและบริการภาครัฐให้ทันสมัย	 โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	 นอกจากนี้ยังคำานึงถึง 
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ	 กทพ.	 เพื่อให้	 กทพ.	 เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษและการบริหารจัดการที่ดี
	 ๕.	 เตรียมบุคลากรให้พร้อมเลื่อนระดับหรือตำาแหน่งงาน	 เตรียมพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง	 (Successor)	 และพัฒนาตามแผนเส้นทาง 
การฝึกอบรม	(Training	Road	Map)	รวมทั้งแผนพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	Plan	หรือ	IDP)
	 สำาหรับในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 กทพ.	 ได้จัดโครงการอบรม	 สัมมนาและดูงานให้กับผู้บริหารและพนักงานจำานวน	 ๖๘	 หลักสูตร	
ซึ่งยังไม่รวมหลักสูตรอื่น	ๆ	ที่จัดส่งพนักงานไปศึกษาและฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้
พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

การพัฒนาบุคลากร

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๑๕.๖๐ ๑๒.๘๑ ๑๕.๐๔

หมายเหตุ	:	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ประกอบด้วย	เงินเดือนและโบนัส	ของผู้ว่าการ	รองผู้ว่าการ	ผู้ช่วยผู้ว่าการ
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จรรยาบรรณในการดำาเนินงาน
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 จรรยาบรรณ	คือ	ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของเจ้าหน้าที่	กทพ.	เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง 
และฐานะของสมาชิกและเป็นหลักความประพฤติที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เจ้าหน้าที	่กทพ.	มีคุณธรรมและจริยธรรม
	 คำาว่า	 “จริยธรรม”	 แยกออกได้เป็น	 จริย+ธรรม	 ซึ่งคำาว่า	 จริยะ	 หมายถึง	 ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ	 ส่วนคำาว่า	
ธรรม	 มีความหมายหลายประการ	 เช่น	 คุณความดี,	 หลักคำาสอนของศาสนา,	 หลักปฏิบัติ	 เมื่อนำาคำาทั้งสองมารวมกันเป็น	 “จริยธรรม”	
จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า	“หลักแห่งความประพฤติ”	หรือ	“แนวทางของการประพฤติ”	
			 ทั้งนี้	 กทพ.	 จึงได้ให้ความหมายของ	 จริยธรรม	 คือ	 ศีลธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่	 กทพ.	 ด้วยความซื่อสัตย์	
สุจริต	 และเที่ยงธรรม	 ทั้งในการปฏิบัติต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	 ตลอดจนสาธารณชนและสังคม	 เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมาย 
สูงสุดขององค์กร	ในการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำาของประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	จะเห็นได้ว่า	 “จริยธรรม”	หรือ	“จรรยาบรรณ”	มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน	คือต้องการให้คนแต่ละคน	หรือองค์กรต่าง	ๆ 
มีแนวปฏิบัติและการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม	หรือการประพฤติดีประพฤติชอบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น	 เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลและ
ดุลยพินิจ	อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำานึกทางจิตใจอย่างสูงส่งของแต่ละบุคคล	
	 กทพ.	เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ตลอดจนสายทางการขนส่งต่าง	ๆ	ที่นำาไปสู่ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ	 โดยทำาหน้าที่บริหารจัดการทางพิเศษของประเทศไทย	 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีหลัก 
ธรรมาภิบาล	 ดังนั้น	 จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องการทำางานอย่างมีจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นใน	 กทพ.	 อย่างมีนัยสำาคัญ	 และ 
มีความหมายต่อการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน	 ซึ่งแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดความตระหนักรู ้
ขึ้นได้นั้น	ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในหมู่เจ้าหน้าที่	กทพ.	ทุกคน	โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ใช้บริการ	และ 
ประชาชนสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงลักษณะเด่นด้านจรรยาบรรณของบุคลากร	กทพ.	ได้อย่างชัดเจน
	 กทพ.	 ได้นำามาตรฐานจริยธรรมขององค์กร	 และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักของ	 กทพ.	 มาประมวลใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ	
๒๕๕๔	โดยใช้คำาที่สื่อความหมายถึงความมุ่งมั่นภายในของเจ้าหน้าที่	กทพ.	ในการที่จะทำาหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่	กทพ.	อย่างมีจรรยาบรรณ	
และมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่องค์กรได้ให้ไว้อย่างจริงจัง	 ดังคำาย่อที่สื่อความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่	 กทพ.	 ว่า	 “HEARTS”	 อันหมายถึง	
“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ”

HEARTS
	 ความมุ่งมั่นที่นำาไปสู่การ	“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ”	หรือ	“HEARTS”	ประกอบด้วย	หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่	ซึ่งเจ้าหน้าที	่
กทพ.	ทุกคน	ควรจะต้องนำาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำางานตลอดเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง	และปฏิบัติหน้าที่ภายใต	้กทพ.	ดังนี้	

 H	 Honesty	 ความซื่อสัตย์

 E	 Equity/Equitable	Treatment	 ความเท่าเทียมและความเสมอภาค

 A	 Accuracy	 ความถูกต้อง	เที่ยงตรง

 R	 Responsibility		 ความรับผิดชอบ

 T	 Transparency		 ความโปร่งใส

 S	 Society		 คำานึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม	  

“เที่ยงตรงซื่อสัตย์		ปฏิบัติเท่าเทียม		รับผิดชอบโปร่งใส		ใส่ใจสังคม”

	 กทพ.	ได้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ	กทพ.	ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน	โดยคณะกรรมการ	กทพ.	ได้มี
มติเห็นชอบผลการทบทวนและปรับปรุงคู่มือดังกล่าวตามที	่กทพ.	เสนอ	ในการประชุมครั้งที่	๔/๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๖๑

แนวทางการเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 จุดมุ่งหมายหลักของ	 กทพ.	 ในการดำาเนินงาน	 คือ	 การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เพื่อลด 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ	รวมท้ังจะต้องดำาเนินกิจการให้มีความม่ันคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน	ดังน้ัน	การบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและการกำากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำาคัญ
	 คณะกรรมการ	 กทพ.	 จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้	 กทพ.	 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการ 
มีการบริหารจัดการท่ีดีเลิศ	 โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษท่ีมีความสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ	ตลอดจนมีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได	้จึงได้กำาหนดให้คณะกรรมการ	กทพ.	ผู้บริหาร	และพนักงาน	กทพ.	ยึดถือ	“หลักสำาคัญอันเป็นมาตรฐานสากล	๗	ประการ 
ในการกำากับดูแลกิจการที่ดี”	คือ

 ๑.	 Accountability		 มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 ๒.		Responsibility		 มีความสำานึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ	
	 	 	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง	ๆ	ด้วยขีดความสามารถ
	 	 	 และประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 ๓.		Equity/Equitable	Treatment		 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
 ๔.	 Transparency		 ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส	เปิดเผยข้อมูล	และสามารถตรวจสอบได้
 ๕.		Value	Creation	 เพิ่มความสามารถในการดำาเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขัน	
		 	 	 และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้น	และระยะยาว
 ๖.		Ethics		 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ	กทพ.
 ๗.		Participation		 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงานใด	ๆ	
	 	 	 ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	
	 	 	 และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการ	กทพ.	ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย	กลยุทธ์	เป้าหมาย	และ 
แผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนกำากับดูแล	ติดตาม	ส่งเสริมการดำาเนินงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการ	กทพ.	ได้รับทราบนโยบายดังกล่าว	ในการประชุมครั้งที่	๖/๒๕๕๓	เมื่อวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๓

สรุปผลการกำากับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กทพ.
	 คณะกรรมการ	กทพ.	ในการประชุมครั้งที่	๘/๒๕๔๖	เมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๔๖	ได้มีมติเห็นชอบคำาจำากัดความ	“ความเป็นอิสระ”	
ของกรรมการในคณะกรรมการ	กทพ.	ดังนี้	“ความเป็นอิสระ”	ของกรรมการ	กทพ.	หมายถึง	ความเป็นอิสระของกรรมการที่มาจากภายนอก 
เช่น	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน	 องค์กรอิสระหรือสถาบันการศึกษา	 ซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลพินิจการตัดสินใจ	 และการกระทำาที่เป็นอิสระ					
อย่างแท้จริง	สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำาเนินการต่าง	ๆ	 ได้เมื่อจำาเป็น	และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด	ๆ	หรือ 
ความคาดหวังทางผลประโยชน	์หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงเจ้าสังกัด	หน่วยงาน	หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง 
ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการ	กทพ.	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	๔	คน	คือ
	 ๑.	พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์
	 ๒.	นายเจษฎา		พรหมจาต
	 ๓.	นายปกรณ์		อาภาพันธุ์
	 ๔.	นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์

ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
	 คณะกรรมการอิสระ	ในการประชุมครั้งที	่๑/๒๕๖๒	เมื่อวันพุธที่	๑๓	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒	ได้มีมติให้	กทพ.	นำาเรื่องรายงานผลการประชุม 
คณะกรรมการอิสระในการประชุมครั้งที	่ ๑/๒๕๖๒	 เมื่อวันที่	 ๑๓	กุมภาพันธ	์๒๕๖๒	 เสนอคณะกรรมการ	กทพ.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ให้	กทพ.	ดำาเนินการต่อไปดังนี้
	 ๑.	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติในการนำามติที่ประชุมและรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการ	 กทพ.	 และคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการ	กทพ.	แต่งตั้งขึ้น
 มติ	๑)	 ให้เสนอรายงานการประชุมรับรองในที่ประชุมกรณีส่งรายงานการประชุมให้พิจารณาล่วงหน้ายังไม่ถือว่าเป็นการรับรองรายงาน 
การประชมุและในระเบยีบวาระการประชมุจะไมใ่ชว่าระเรือ่งรบัทราบการรบัรองรายงานการประชมุตอ้งเปน็วาระเรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ 
เพราะการรับรองต้องเกิดขึ้นในที่ประชุมเท่านั้น
	 	 ๒)		ให้ดำาเนินการกรณีท่ีต้องการนำามติท่ีเกิดขึ้นในท่ีประชุมไปดำาเนินการทันทีโดยให้เจ้าของเร่ืองขอรับรองมติในที่ประชุมและหาก 
จำาเป็นต้องส่งมติที่ประชุมให้กรรมการพิจารณาความถูกต้องของข้อความในมติที่ประชุมให้ใช้ข้อความดังนี้
	 	 	 -	เห็นชอบโดยไม่มีการแก้
	 	 	 -	มีการแก้ไข
	 	 	 หากกรรมการเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไขหรือมีการแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำาคัญ	 ให้	 กทพ.	 นำาไปดำาเนินงานได้	 แต่หากมีการแก้ไข 
ในสาระสำาคัญของมติที่ประชุม	ให้	กทพ.	นำาเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป	หากที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข	กทพ.	จึงจะนำาไป 
ดำาเนินงานได้	
	 ๒.	 เรื่อง	การเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	การวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดอัตรากำาลังให้สอดคล้องกัน
 มติ	ให้	 กทพ.	 เร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	 การวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดอัตรากำาลังให้สอดคล้องกัน	 และ 
นำาเสนอคณะกรรมการ	กทพ.	พิจารณาตามท่ีคณะกรรมการ	กทพ.	ได้เคยมีมติในการประชุมคร้ังท่ี	๕/๒๕๖๐	เม่ือวันท่ี	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๐ 
เร่ือง	รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอิสระ	ในการประชุมคร้ังท่ี	๑/๒๕๖๐	เม่ือวันท่ี	๑๙	เมษายน	๒๕๖๐	เร่ือง	การวางแผนด้านทรัพยากร 
บุคคลและการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
	 ๓.		เรื่อง	การแต่งตั้งพนักงานขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร
 มติ	ให้	 กทพ.	 พิจารณาแต่งตั้งพนักงานขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นธรรมและไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน	 รวมทั้งไม่ควรให้เกิดกรณี 
ต้องนำาเสนอคณะกรรมการ	กทพ.	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามข้อ	๑๐	ของข้อบังคับ	กทพ.	ว่าด้วย	หลักเกณฑ ์
การคัดเลือกพนักงานขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของ	กทพ.	พ.ศ.	๒๕๕๙	มิเช่นนั้นต้องนำาเสนอปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวก่อน
	 ๔.		เรื่อง	การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
 มต ิให้	กทพ.	เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	โดยเฉพาะในโครงการทางพิเศษสายพระราม	๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก	และให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ	กทพ.	และประชาชน
	 ๕.		เรื่อง	การวางแผนทิศทางองค์กรให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกรณีการเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน
 มต	ิให้	 กทพ.	 วางแผนทิศทางองค์กรให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกรณีการเปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน	 ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน	 กทพ.	 ได้เตรียมการอย่างไร	 และวางแผนแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
อย่างไร

	 ๖.	 เรื่อง	บทบาทของ	กทพ.	ในการช่วยเหลือสังคม	กรณีเกิดวิกฤตต่าง	ๆ	เช่น	ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละออง	PM	2.5
 มติ	ให	้กทพ.	มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม	กรณีเกิดวิกฤตต่าง	ๆ	เช่น	ปัญหามลภาวะจากฝุ่นละออง	PM	2.5	โดยการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่	กทพ.	มีในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าว	

การให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 กทพ.	 ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งนี	้ จากการทำาการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นต้น	 ทั้งด้านความ 
สัมพันธ์ในเชิงผลกระทบตามกลุ่มอิทธิพลและความสนใจ	และตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สามารถกำาหนดกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	กทพ.	ออกเป็น	๗	กลุ่มหลัก	เรียงตามลำาดับความสำาคัญ	ได้แก	่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ภาครัฐในฐานะเจ้าของ	เจ้าหน้าที ่
กทพ.	 ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเวนคืน	 คู่ค้า	 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ	 และสังคม	พร้อมท้ังได้กำาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
	 กทพ.	ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน	เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศขององค์กรมีความ 
สำาคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงานสำาหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอก	 ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
ขององค์กร	ดังนั้น	กทพ.	จึงให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและมิใช่การเงิน	กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม	 เท่าเทียมกัน	
ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	รายงานประจำาปี	Internet	Intranet	EXAT	Call	Center	ฯลฯ	ด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม	ถูกต้อง	เชื่อถือได ้
และทันเวลา	ตลอดจนดำาเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก	กทพ.	ผ่านสื่อต่าง	ๆ	รวมทั้งดำาเนินการเปิดเผยข้อมูล 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 โดยในปี	 ๒๕๕๔	 ได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 กทพ.	 เพื่ออำานวย 
ความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
	 นอกจากนี้	กทพ.	ได้ติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	เพื่อนำาเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ	กทพ.	เพื่อทราบภายในระยะเวลาที่กำาหนด

การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
	 กทพ.	 ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที	่ กทพ.	 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ	 ตลอดจนเผยแพร่ความรู ้
เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ	กทพ.	เช่น	กิจกรรม	OJT	สัญจร	:	HEARTS	to	HEART,	กิจกรรม	EXAT	CG	Day	การตอบ 
ปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนินงานของ	 กทพ.	 และการจัดทำา	 Facebook	 Fanpage 
EXAT	CG	เป็นต้น	นอกจากนี	้ยังได้กำาหนดให้เจ้าหน้าที่	กทพ.	ทุกคนจัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อผู้ว่าการ	เป็นประจำา 
ทุกปี	หรือกรณีได้รับตำาแหน่งใหม่	หรือกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี	ซึ่งในระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๖๑	ถึงเดือน 
กันยายน	๒๕๖๒	ยังไม่พบว่ามีผู้ใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 กระทรวงการคลัง	 มีนโยบายให้	 กทพ.	 นำาระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State	 Enterprise	 Performance	 Appraisal	 :	 SEPA)	 มาใช้เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ	 โดยการกำากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ 
บรรจุในหมวด	๑	การนำาองค์กร	ดังนั้น	เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance	:	CG)	บรรลุถึงเกณฑ์ 
ประเมินดังกล่าว	กทพ.	จึงได้ดำาเนินการตามขั้นตอนของวงจรควบคุมคุณภาพ	(Deming	Cycle)	โดยจัดทำาแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดีประจำาปีงบประมาณ	 ตามหลักการและแนวทางกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี	 ๒๕๕๒	 ของ	 สคร.	 โดยนำาหลักสำาคัญอันเป็น 
มาตรฐานสากล	๗	ประการดังนี	้Accountability,	Responsibility,	Equitable	Treatment,	Transparency,	Value	Creation,	Ethics	และ 
Participation	มากำากับดูแลใน	๘	หมวด	(Plan)	ได้แก	่
	 	 ๑)	การดำาเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ	
	 	 ๒)	คณะกรรมการ						
	 	 ๓)	รายงานทางการเงิน	รายงานทางการบริหาร	การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
(Change	Agent)

คณะอนุกรรมการพิจารณากำาหนดแนวทางดำาเนินการตามผลคำาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	
คดีหมายเลขดำาที่	อ.	๙๙๔/๒๕๕๖	คดีหมายเลขแดงที	่อ.	๙๓๒/๒๕๖๑	และคดีหมายเลขดำาที่	
อ.	๙๙๕/๒๕๕๖	คดีหมายเลขแดงที	่อ.	๙๓๓/๒๕๖๑	(ทางที่มีลักษณะแข่งขัน)	ระหว่าง	กทพ.	
และ	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	

คณะอนุกรรมการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคาสำาหรับการประกวดราคางานจ้าง
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม	๓–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	
สัญญาที่	๑	(งานโยธา)	สัญญาที่	๒	(งานโยธา)	สัญญาที่	๓	(งานโยธา)		โดยการประกวดราคานานาชาติ

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นของหน่วยลงทุน	(Price	Range)	และราคา
เสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน	(Final	Price)	ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน	โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	(Thailand	Future	Fund	:	TFF)

แผนผังโครงสร้างการบริหารของคณะกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รท
าง

พ
ิเศ

ษ
แห

่งป
ระ

เท
ศ

ไท
ย

	 	 ๔)	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 	 ๕)	การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส	
	 	 ๖)	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 	 ๗)	การบริหารความเสี่ยง	
	 	 ๘)	จรรยาบรรณ	
	 และกำาหนดให้มีการดำาเนินงานตามแผนดังกล่าว	(Do)	โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการดำาเนินการด้าน	CG	ทั้ง	๘	หมวด	(Check)	และ 
นำาผลการดำาเนินงานของแต่ละหมวดมาวิเคราะห์และประเมินผล	CG	 เพื่อทำาการปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป	 (Act)	ทั้งนี้	กทพ.	 ได้นำาเสนอ 
ผลการดำาเนินงานด้าน	CG	ต่อคณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ	กทพ.	เพื่อทราบทุกไตรมาส

ข่าวสารการกำากับดูแลกิจการ
	 กทพ.	 ได้สื่อสารให้คณะกรรมการ	 และเจ้าหน้าที่	 กทพ.	 ทุกคน	 ได้รับทราบและถือปฏิบัติในเรื่องนโยบายและแนวทางการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีของ	กทพ.	ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	 เช่น	การแจ้งเวียน	
การติดประกาศตามอาคารสำานักงานของ	 กทพ.	 วิทยุกระจายเสียงภายในองค์กร	 (EXAT	 Sound)	 แผ่นพับประชาสัมพันธ์	 วารสารภายใน 
และภายนอกองค์กร	Digital	 Signage	บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที	่ (Roll	up)	 Internet	และ	 Intranet	อีกทั้งการเน้นย้ำาในโอกาสต่าง	ๆ 
เช่น	การประชุม	การฝึกอบรมสัมมนา	การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น	สำาหรับประชาชนท่ัวไปสามารถรับทราบข้อมูลได้จากรายงานประจำาปี	และ 
ช่องทางสารสนเทศของ	กทพ.
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 คณะกรรมการ	กทพ.	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการ	กทพ.	มอบหมายเพื่อประโยชน์ของ	กทพ.	ดังนี้

 ๑. คณะกรรมการที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  	 คณะกรรมการตรวจสอบ
  	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
  	 คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่	๒	
  	 คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	
 
 ๒. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
  	 คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  	 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
  	 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
  	 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  	 คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  	 คณะกรรมการอิสระ
  	 คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ
  	 คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	
  	 คณะอนุกรรมการกำากับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำาแผนแม่บททางพิเศษ								
  	 คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ	กทพ.	(Change	Agent)		
  	 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	
  	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
  	 คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่อำาเภอกะทู้	ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษ
	 	 	 สายกะทู้-ป่าตอง	จังหวัดภูเก็ต	

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 	 การประชุมคณะกรรมการ	 กทพ.	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	 คณะกรรมการ	 กทพ.	 ได้มีการประชุมจำานวนทั้งสิ้น	 ๒๐	 ครั้ง	 โดยมีรายชื่อ 
คณะกรรมการ	กทพ.	จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	ค่าตอบแทน	(เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	และโบนัสกรรมการ)	ดังนี้

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.)

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน

(บาท)

โบนัสกรรมการ 
ประจำาปี

งบประมาณ 
๒๕๖๒ (บาท)

๑. นายสุรงค	์	บูลกุล	
ประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประธาน
กรรมการ

๑๐	ก.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๒๐/๒๐ ๒๑๒,๕๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

๒. นายวโรทัย		โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

กรรมการ
ผู้แทน

กระทรวง
การคลัง

๑๓	ก.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๑๔/๒๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

๓. นายอานนท์		เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	
(ด้านอำานวยการ)	

กรรมการ
ผู้แทน

กระทรวง
คมนาคม

๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๘/๒๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๔. นายประยงค์		ตั้งเจริญ
รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	

กรรมการ
ผู้แทน
สำานัก

งบประมาณ

๒๘	ต.ค.	๕๔-๓๐	ก.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๑๘/๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

๕. นายเอนก		มีมงคล
รองเลขาธิการ	
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต	ิ
สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ
ผู้แทน

สำานักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ

๓	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๑๘/๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๑๙,๓๕๔.๘๔ ๑๑๙,๓๕๔.๘๔

๖. พลตำารวจโท	สุรเชษฐ์		หักพาล
ที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
(นักบริหารระดับสูง)

พลตำารวจโท	สมพงษ์		ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

กรรมการ
ผู้แทน	

สำานักงาน
ตำารวจ
แห่งชาติ

๘	ต.ค.	๕๘-๙	เม.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๒๙	เม.ย.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒
(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

๑/๑๑

๕/๙

๑๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๖๓,๐๐๐

๕๐,๖๖๖.๖๗

๑๕,๗๕๐

๓๘,๐๐๐
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน

(บาท)

โบนัสกรรมการ 
ประจำาปี

งบประมาณ 
๒๕๖๒ (บาท)

๗. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์
ข้าราชการบำานาญ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๐	ก.ค.	๖๑
	(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อ	๓	ก.พ.	๕๘
	และได้รับแต่งตั้งอีกครั้ง	
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ	๑๘	ก.ค.	๖๐	
โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่	๒๑	ก.ค.๖๐-ปัจจุบัน)

๑๗/๑๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๑๗,๓๓๓.๓๓ ๑๑๗,๓๓๓.๓๓

๘. นายเจษฎา		พรหมจาต
ที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท	

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๒	พ.ย.	๕๙-๒๐	ก.ค.	๖๑
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตร	ี

เมื่อ	๒๒	พ.ย.	๕๙	และ
ได้รับแต่งตั้งอีกครั้ง
ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ	๑๘	ก.ค.	๖๐	
โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่	๒	ก.ค.	๖๐-ปัจจุบัน

๑๖/๒๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

๙. นายปกรณ์		อาภาพันธ์ุ
ประธานกรรมการ
บริษัท	ซิงเกิ้ลพอยท์	พาร์ท	
(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย	์
จำากัด
กรรมการบริหาร
และกรรมการตรวจสอบ
สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	
กระทรวงอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๑	ก.ค.	๖๐-ปัจจุบัน
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อ	๑๘	ก.ค.	๖๐	
โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่	๒	ก.ค.	๖๐)

๑๙/๒๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

๑๐. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา	

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๑	ก.ค.	๖๐-ปัจจุบัน
(แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ	๑๘	ก.ค.	๖๐
โดยให้มีผลตั้งแต่

วันที่	๒๑	ก.ค.	๖๐)

๑๒/๒๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.) (ต่อ)

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน

(บาท)

โบนัสกรรมการ 
ประจำาปี

งบประมาณ 
๒๕๖๒ (บาท)

๑๑. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์
ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย	

นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทำาการแทนผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ
และ

เลขานุการ

กรรมการ
และ

เลขานุการ

ลงนามในสัญญาจ้างบริหาร
ในตำาแหน่งผู้ว่าการ

การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย

เมื่อ	๒๗	ก.ย.	๖๑	และไป
ปฏิบัติงานที่สำานัก
นายกรัฐมนตรีตั้งแต่
วันที	่๒๔	เม.ย.	๖๒

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทำาการแทนผู้ว่าการ

การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่
๓๐	เม.ย.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒

๑๑/๑๑

๙/๙

๖๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๖๗,๖๖๖.๖๗

๕๐,๓๓๓.๓๓

๖๗,๖๖๖.๖๗

๕๐,๓๓๓.๓๓

๑๒.	นางเบญจมาส		ปิยโชติสุกิจ
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	

นางสุจินดา		จารุจิตร
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๓	พ.ย.	๕๕-๗	พ.ย.	๖๑
(แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ	

กทพ.	ครั้งที	่๑๒/๒๕๕๕
เมื่อ	๑๓	พ.ย.	๕๕)

๘	พ.ย.	๖๑-ปัจจุบัน	
(แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ	

กทพ.	ครั้งที	่๑๓/๒๕๖๑
เมื่อ	๗	พ.ย.	๖๑)

๓/๓

๑๗/๑๗

-

-

-

-

-

-

๑๓. นางกุลกัญญา		ทุมเสน
ผู้อำานวยการกองกลาง
และการประชุม
สำานักผู้ว่าการ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ธ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๑๓/๑๓ - - -

ที่มา	:	กองกลางและการประชุม	สำานักผู้ว่าการ
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.) (ต่อ)

หมายเหตุ	 	
	 ๑.	 กรรมการ	กทพ.	ที่พ้นจากตำาแหน่งแล้วและได้รับโบนัสประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	มีดังนี้
	 	 -	พลตำารวจโทสุรเชษฐ์		หักพาล	 =									๑๕,๗๕๐		 บาท
	 	 -	พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์	 =							๑๑๗,๓๓๓.๓๓		บาท
	 ๒.	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	เริ่มมีการประชุมคณะกรรมการ	กทพ.	เมื่อวันที่	๔	ตุลาคม	๒๕๖๑	(ครั้งที่	๑๑/๒๕๖๑)
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	 ๓.	 อัตราเบี้ยประชุม	(ในการประชุมครั้งที	่๑๑/๒๕๖๑-๕/๒๕๖๒)	เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ดังนี้
	 	 -	 กรรมการ	 ได้รับเบี้ยประชุมคนละ	๑๐,๐๐๐	บาทต่อเดือน	สำาหรับประธานกรรมการ	 ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕	และให ้
กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 	 -		 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทำางานอื่น	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรีหรือ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ให้ได้รับค่าตอบแทน	ดังนี้	กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	 ทั้งนี	้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	
คณะทำางานอื่น	 รวมแล้วไม่เกิน	๒	คณะ	คณะละไม่เกิน	๑	ครั้งต่อเดือน	 โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕ 
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
  อัตราเบี้ยประชุม	(ตั้งแต่การประชุมครั้งที	่๖/๒๕๖๒	เป็นต้นไป)	เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่๒๔	เมษายน	๒๕๖๒	ดังนี้
	 	 -		 กรรมการ	 ได้รับเบี้ยประชุมคนละ	๒๐,๐๐๐	บาทต่อเดือน	สำาหรับประธานกรรมการ	 ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕	และให ้
กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 	 -	 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทำางานอื่น	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 มติคณะรัฐมนตรีหรือ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ให้ได้รับค่าตอบแทน	ดังนี้	กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	 ทั้งนี	้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	
คณะทำางานอื่น	 รวมแล้วไม่เกิน	๒	คณะ	คณะละไม่เกิน	๑	ครั้งต่อเดือน	 โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕ 
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 ๔.	 อัตราค่าตอบแทนรายเดือน	 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที	่ ๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๖	 โดยกรรมการได้รับคนละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท 
ต่อเดือน	 สำาหรับประธานกรรมการได้รับเป็น	 ๒	 เท่าของกรรมการ	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจดำารงตำาแหน่งไม่เต็มเดือน	 ให้จ่ายค่า 
ตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง	และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 ๕.	 การจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการ	กทพ.	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๓๑	มกราคม	๒๕๒๑	วันที่	 ๑๓ 
พฤษภาคม	๒๕๒๓	และวันที่	๕	กุมภาพันธ	์๒๕๓๔	รวมทั้งหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในระบบแรงจูงใจตามคู่มือระบบประเมินผลการดำาเนินงาน 
รัฐวิสาหกิจ	และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง(คำานวณบนพื้นฐานกรณีกำาไรสุทธิมากกว่า	๘,๐๐๐	ล้านบาท	ไม่เกิน	๑๑,๐๐๐	ล้านบาท)

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 นอกจากอำานาจหน้าที่วางนโยบายควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจกรรมของ	กทพ.	ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.	๒๕๕๐	แล้ว	คณะกรรมการ	กทพ.	ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางการกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	
ดังนี้
	 ๑.	 กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารของ	 กทพ.	 จัดทำาแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 และรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 และ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	รวมทั้งนโยบายรัฐบาล	และจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีสำาหรับใช้ในการบริหารงาน
	 ๒.		ควบคุม	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติงานของ	กทพ.	ให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำาปี
	 ๓.	 กำากับดูแลให้มีระบบการบัญช	ีการรายงานทางการเงิน	การสอบบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ	และจัดให้มีระบบการควบคุม 
ภายใน	และระบบตรวจสอบภายใน	รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม	โดยให้มีการรายงานผลการดำาเนินงานปัญหา
อุปสรรค
	 ๔.		ศึกษากฎหมาย	 มติคณะรัฐมนตร	ี และระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ใช้บังคับกับ	 กทพ.	 ให้ครบถ้วน	 รวมทั้งติดตามข้อมูลการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัย
	 ๕.		สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน	กทพ.
	 ๖.		ดำาเนินการสรรหาผู้ว่าการ	ประเมินผลการดำาเนินงาน	และกำาหนดค่าตอบแทนผู้ว่าการ
	 ๗.		จัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการของ	กทพ.	และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ	กทพ.	

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายวโรทัย		โกศลพิศิษฐ์กุล		             
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง	
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)	
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	
กระทรวงการคลัง

ประธาน
กรรมการ

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที่	๒๕/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๑๐/๑๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒. นายเอนก		มีมงคล																				
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต	ิ
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที่	๒๕/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๑๐/๑๐ ๑๖๐,๐๐๐

๓. นายเจษฎา		พรหมจาต		             
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ ๑–๒๔	ต.ค.	๖๑
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที่	๖/๒๕๖๐	ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที่	๒๕/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑)

-

๑๐/๑๐

๑๗๐,๐๐๐

-

๔. นางเบญจมาส		ปิยโชติสุกิจ																				
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	รักษาการในตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ ๑๓	พ.ย.	๖๑–๒๐	ธ.ค.	๖๑
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที่	๒๕/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๑/๑๐ ๘,๒๒๕.๘๑

๕. นางอ้อยอัจฉรา		รุ่งรัตนาอุบล		             
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ ๒๑	ธ.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.

ที	่๒๕/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑)

๙/๑๐ ๗๑,๗๗๔.๑๙

ที่มา	:	สำานักตรวจสอบภายใน
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบ

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ๑.		จดัทำากฎบตัรวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผดิชอบในการดำาเนินงานของ 
กทพ.	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	กทพ.	และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
	 ๒.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน	 กระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดีและกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง
	 ๓.		สอบทานให	้กทพ.	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง	และน่าเชื่อถือ
	 ๔.		สอบทานการดำาเนินงานของ	กทพ.	ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตร	ีประกาศ	หรือคำาสั่ง 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	กทพ.
	 ๕.		สอบทานให	้กทพ.	มีระบบการตรวจสอบภายในที่ด	ีและพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน
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รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์		             
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประธาน
กรรมการ

๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑	
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๒/๑๒ ๕๖,๒๕๐

๒. นายดำาเกิง		ปานขำา																				
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๖/๑๒ ๘,๑๐๐

๓. นายนนทจิตต์		บ่างสมบูรณ์			             
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

๔. นางทศานุช		ธรรมโชติ																				
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

	 ๖.		พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 ที่อาจมีผลกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานของ	กทพ.
	 ๗.	 เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ	กทพ.	ในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เล่ือนข้ัน	เล่ือนตำาแหน่ง	และประเมินผลงานของผู้อำานวยการ 
สำานักตรวจสอบภายใน
	 ๘.		ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญช	ีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำาเป็น	รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ	กทพ.
	 ๙.	 รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	 กทพ.	 อย่างน้อยไตรมาสละ 
๑	 ครั้ง	 ภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่	 ๔	 ให้จัดทำาเป็นรายงานผล 
การดำาเนินงานประจำาปี	พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง	เพื่อทราบภายใน	๙๐	วัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
การเงินของ	กทพ.
	 ๑๐.	 ประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ	 ๑	 ครั้ง	 รวมทั้ง 
รายงานผลการประเมิน	ปัญหาและอุปสรรค	ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ	กทพ.	ทราบ
	 ๑๑.		เปิดเผยรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ	และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีของ	กทพ. 
	 ๑๒.		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด	หรือคณะกรรมการ	กทพ.	มอบหมาย

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	กทพ.	โดยตรง

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๕. นายนนทจิตต์		บ่างสมบูรณ์		             
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที	่๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที	่๒/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๙	มี.ค.	๖๒)

- -

๖. นางชินนาฏ		คุณเจริญ			             
ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษา

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๙	มี.ค.	๖๒)

๗/๑๐ ๙,๔๕๐

๗. นายประมวลรัตน์		จินณรงค	์		             
ผู้อำานวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที	่๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที	่๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๖/๑๒ ๘,๑๐๐

๘. นายสมพร		โสมะบถ				             
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๑/๑๒ ๑๔,๘๕๐

๙. นายสมบัติ		สุระประสิทธิ	์			             
ผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที	่๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๘/๑๑ ๑๐,๘๐๐

๑๐. นายชัย		แก้วเพ็ง			             
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๙	มี.ค.	๖๒

๙/๑๑ ๑๒,๑๕๐

๑๑. นายชาญชัย		โพธิ์ทองคำา				             
(ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ				
กทพ.)	พนักงานควบคุมเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษ	๔	แผนกจัดเก็บอาจณรงค	์
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง	๓	
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที	่๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที	่๑๙	มี.ค.	๖๒)

๙/๑๒ ๑๒,๑๕๐

๑๒. นายลาภดี		กลยนีย์			             
ช่าง	๖	แผนกรักษาความสะอาด
และสวน	๑	
กองบำารุงรักษาอาคารและความสะอาด	
ฝ่ายบำารุงรักษา

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที	่๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที	่๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ต่อ)
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑๓. นายปรีชา		อู่อรุณ				             
นิติกร	๖	แผนกนิติธรรม	กองนิติการ	
ฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

๑๔. นายจำาลอง		พันธนะ			             
พนักงานกู้ภัย	๖	แผนกกู้ภัย	๒	กองกู้ภัย
ฝ่ายควบคุมการจราจร	

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๙/๑๒ ๑๒,๑๕๐

๑๕. นายยุทธนา		รักษาวงศ์		             
ช่าง	๖	แผนกก่อสร้าง	กองออกแบบ
และก่อสร้าง	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

๑๖. นายบัณฑิต		พรึงลำาภู			             
ช่าง	๕	แผนกอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	
กองบำารุงรักษาอุปกรณ	์ฝ่ายบำารุงรักษา

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๘/๑๒ ๑๐,๘๐๐

๑๗. นายประสงค์		สีสุกใส		             
พนักงานควบคุมเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	๕
แผนกจัดเก็บเพชรบุรี	กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๑	ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๘/๑๒ ๑๐,๘๐๐

๑๘. นายชนกานต์		โคตรเสนา		             
หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	๕
แผนกจัดเก็บเทพารักษ์	กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง	๔	ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๗/๑๒ ๙,๔๕๐

๑๙. นายปรัชญา		อุดมสาลี		             
ช่าง	๕	แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน	๑
กองไฟฟ้า	เครื่องกลและยานพาหนะ
ฝ่ายบำารุงรักษา

กรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๐/๑๒ ๑๓,๕๐๐

๒๐. นางกนกพร		เย็นสุดใจ		             
ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ
และพนักงานสัมพันธ์

เลขานุการ ๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๒/๑๒ -

๒๑. นายกฤษดา		สอาดศรี		             
หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ	์		

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๖	พ.ค.	๖๑–๒๔	ก.พ.	๖๔	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	

ที่	๗/๒๕๖๑	ลงวันที่	๒๘	พ.ค.	๖๑
และ	คำาสั่งที่	๒/๒๕๖๒	ลงวันที่	๑๙	มี.ค.	๖๒)

๑๑/๑๒ -

ที่มา	:	กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ	์ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ต่อ) อำานาจหน้าที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
	 ๑.		พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 ตลอดจนส่งเสริมและ 
พัฒนาการแรงงานสัมพันธ	์
	 ๒.		หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	 ๓.		พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างลูกจ้างและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	 ๔.	 ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำาร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	รวมถึงการ 
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย	
	 ๕.	ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายกฤชเทพ		สิมลี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

ประธาน
คณะกรรมการ

๑๘	ธ.ค.	๕๘–๑๖	เม.ย.	๖๒ ๒/๒ ๒๐,๐๐๐

๒. นายสมัย		โชติสกุล																				
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

ประธาน
คณะกรรมการ

๒๔	พ.ค.	๖๒–ปัจจุบัน ๑/๔ ๑๐,๐๐๐

๓. นายชาญวิทย์		นาคบุร	ี		             
รองผู้อำานวยการสำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 	
สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กรรมการ ๗	ต.ค	๕๙–ปัจจุบัน	 - -

๔. นางนัทีวรรณ		สีมาเงิน																			
ผู้อำานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ	๑ 
สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนสำารอง ๗	ต.ค.	๕๙–ปัจจุบัน		 ๔/๔											 ๓๒,๐๐๐

๕. นางสาวพลอยงาม		รัศมีเฟื่อง																			
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
ชำานาญการพิเศษ
สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนสำารอง												 ๗	ต.ค.	๕๙–ปัจจุบัน						 - -

๖. นายธรัมพ์		ชาลีจันทร	์																		
อัยการพิเศษฝ่าย
สำานักงานคณะกรรมการอัยการ

นายนรินทร	์	เยี่ยมสมบัติ
อัยการประจำาจังหวัด
ประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ

ผู้แทนสำารอง

๒๒	พ.ย.	๖๐–ปัจจุบัน

๒๒	พ.ย.	๖๐–ปัจจุบัน

๒/๒											

-

๓๒,๐๐๐																																																																																								

-
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๗. นาวาอากาศเอก	จิรพล		เกื้อด้วง																			
ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ					

๑๗	ก.พ.	๕๘–ปัจจุบัน		 ๔/๔											 ๓๒,๐๐๐

๘. นายสมศักดิ์		ห่มม่วง																	
ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงคมนาคม

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ					

๑๗	ก.พ.	๕๘–ปัจจุบัน		 ๔/๔											 ๓๒,๐๐๐

๙. นายชาญ		ธาระวาส																	
ประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท	ซี.แอม	ครีเอชั่น	จำากัด

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ					

๑๗	ก.พ.	๕๘–ปัจจุบัน		 ๓/๔ ๒๔,๐๐๐															

๑๐. รองศาสตราจารย์นพดล		เพียรเวช																	
รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมธรณี
เทคนิคและทรัพยากรปฐพี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ					

๑๗	ก.พ.	๕๘–ปัจจุบัน		 ๔/๔											 ๓๒,๐๐๐

๑๑. นายสุทธิศักดิ์		วรรธณวินิจ																	
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ
และ

เลขานุการ		

๒๔	เม.ย.	๖๒–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๑/๔	 ๘,๐๐๐

๑๒. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์																	
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ
และ

เลขานุการ		

๒๗	ก.ย.	๖๑–ปัจจุบัน	 ๓/๔							 ๒๔,๐๐๐

๑๓. นายสมพร		โสมะบท																	
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

ก.พ.	๖๐–ปัจจุบัน													 ๓/๔							 -

๑๔. นางสาวรวิพันธุ	์	เด็ดแก้ว																	
ผู้อำานวยการกองวางแผนปฏิบัติการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

มี.ค.	๖๑–ปัจจุบัน														 ๒/๔							 -

ที่มา	:	กองวางแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒
	 ๑.	 ติดตามกำากับดูแลโครงการให้มีการดำาเนินงานตามที่กำาหนดในสัญญาร่วมลงทุนแผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน	 และแผนการ 
จัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ
	 ๒.	 พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ	โดยอาจกำาหนดให ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำาเนินโครงการและจัดทำาแผนการจัดการแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการได้

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายกฤชเทพ		สิมลี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
คณะกรรมการ

๒๕	ม.ค.	๖๒–๒๔	พ.ค.	๖๒ ๓/๓ ๓๐,๐๐๐

๒. นายจิรุตม	์	วิศาลจิตร																				
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

ประธาน
คณะกรรมการ

๒๔	พ.ค.	๖๒-ปัจจุบัน ๑/๑ ๑๐,๐๐๐

๓. นางนัทีวรรณ		สีมาเงิน		             
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ	๑

ผู้แทนสำารอง ๗	ต.ค.	๕๙-ปัจจุบัน ๔/๔ ๓๒,๐๐๐

๔. นายธรัมพ	์	ชาลีจันทร์																			
อัยการพิเศษฝ่าย	
สำานักงานคณะกรรมการอัยการ

กรรมการ ๑	ต.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๔/๔											 ๓๒,๐๐๐

๕. นายวิทยา		ยาม่วง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำา
กระทรวงคมนาคม

กรรมการ ๑	ต.ค.	๖๐–ปัจจุบัน						 ๓/๔ ๒๔,๐๐๐

๖. นายชาญ		ธาระวาส																		
ประธานกรรมการ
บริษัท	ซี.แอม	ครีเอชั่น	จำากัด

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗	ก.พ.	๕๘-ปัจจุบัน ๔/๔ ๓๒,๐๐๐

๗. ศาสตราจารย์นพดล		เพียรเวช																		
รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมธรณี
เทคนิคและทรัพยากรปฐพี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗	ก.พ.	๕๘-ปัจจุบัน ๔/๔ ๓๒,๐๐๐

๘. นาวาอากาศเอก	จิรพล		เกื้อด้วง																		
ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๗	ก.พ.	๕๘-ปัจจุบัน ๔/๔ ๓๒,๐๐๐

ที่มา	:	กองวางแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

	 ๓.	 เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	 ๔.	 รายงานผลการดำาเนินงาน	 ความคืบหน้า	 ปัญหา	 และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบอย่างน้อย 
หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง	และให้ส่งสำาเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
	 ๑.	 ติดตามกำากับดูแลโครงการให้มีการดำาเนินงานตามที่กำาหนดในสัญญาร่วมลงทุนแผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนและแผนการ 
จัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการ
	 ๒.	 พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ	โดยอาจกำาหนดให ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำาเนินโครงการและจัดทำาแผนการจัดการแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการได้
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 ๓.	 เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
	 ๔.	 รายงานผลการดำาเนินงาน	ความคืบหน้า	ปัญหา	และแนวทางการแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบอย่างน้อย 
หกเดือนต่อหนึ่งครั้ง	และให้ส่งสำาเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 คณะกรรมการบริหารของ	 กทพ.	 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	 ๑๒	 ครั้ง	 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหาร 
ของ	กทพ.	จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	และค่าตอบแทน	(เบี้ยประชุม)	ดังนี้

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายประยงค	์	ตั้งเจริญ
รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

ประธาน
กรรมการ

๑๐	ต.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒			
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๑๒/๑๒ ๑๒๕,๐๐๐

๒. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์																				
ข้าราชการบำานาญ

กรรมการ ๑๘	ก.ค.	๖๐-๒๒	ก.ย.	๖๒
	(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๑๒/๑๒ ๑๐๐,๐๐๐

๓. นายปกรณ	์	อาภาพันธุ์		             
ประธานกรรมการ
บริษัท	ซิงเกิ้ล	พอยท์	พาร์ท
(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ ๑๘	ก.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๙/๑๒ ๘๐,๐๐๐

๔. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์																		
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำานัก
นายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่
วันที่	๒๔	เม.ย.	๖๒)

กรรมการ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที	่๒๗	ก.ย.	๖๑-๒๔	เม.ย.	๖๒

	(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๔/๒๕๖๑	
ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑)

๖/๗ ๔๐,๐๐๐

๕. นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทำาการแทนผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
ทำาการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที	่๓๐	เม.ย.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒

	(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	
ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๓/๕ ๓๐,๐๐๐

๖. นางเบญจมาส		ปิยโชติสุกิจ																		
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขานุการ ๑๓	พ.ย.	๕๕-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๑/๑ -

๗. นางสุจินดา		จารุจิตร																	
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขานุการ ๘	พ.ย.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒	
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที	่๙	ก.ค.	๖๒)

๑๑/๑๑ -

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๘. นางกุลกัญญา		ทุมเสน																		
ผู้อำานวยการกองกลางและการประชุม
สำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ธ.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๒	

ลงวันที่	๙	ก.ค.	๖๒)

๙/๑๐ -

ที่มา	:	กองกลางและการประชุม	สำานักผู้ว่าการ
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ต่อ)

หมายเหตุ	 อัตราเบี้ยประชุมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ดังนี้
	 -	 กรรมการ	 ได้รับเบี้ยประชุมคนละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาทต่อเดือน	 สำาหรับประธานกรรมการ	 ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	 ๒๕	 และให ้
กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 -		 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	 คณะทำางานอื่น	 ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 มติคณะรัฐมนตรีหรือ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ให้ได้รับค่าตอบแทน	ดังนี้	กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ	
คณะทำางานอื่น	 รวมแล้วไม่เกิน	๒	คณะ	คณะละไม่เกิน	๑	ครั้งต่อเดือน	 โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕ 
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารของ กทพ.
	 ๑.	 พิจารณานโยบายการเงินและการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 วางแนวทางในการจัดการปัญหาที่จะกระทบต่อสถานะ 
ทางการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
	 ๒.	 พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทยอนุมัติ
	 ๓.	 พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 และจ้างที่ปรึกษา	 ซึ่งอยู่ในอำานาจของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ
	 ๔.	 พิจารณากลั่นกรองเงินสำารองในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ครั้งละเกินกว่า 
แปดล้านบาท	 และพิจารณากลั่นกรองเงินสำารองกรณีราคาเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม	 เพื่อนำาเสนอ 
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ
	 ๕.	 พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่คณะกรรมการเพื่อทำาหน้าที่กำาหนดราคา 
เบื้องต้นและจำานวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนกำาหนดให้แก่เจ้าของทรัพย์สินในกรณีวงเงินค่าทดแทนต่อรายเกินกว่า 
หนึ่งร้อยล้านบาท	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ
	 ๖.	 พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ
	 ๗.	 พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำาเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 ๘.	 พิจารณาอนุมัติการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีวงเงินเช่าเกินเดือนละ	๖๐๐,๐๐๐	บาท	แต่ไม่เกินเดือนละ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และม ี
ระยะเวลาให้เช่าไม่เกินห้า	(๕)	ปี
	 ๙	.	พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายปกรณ	์	อาภาพันธุ์ ประธาน
อนุกรรมการ

๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๒ ๑๑๒,๕๐๐*

๒. นางปราณ	ี	ศุกระศร อนุกรรมการ ๒๙	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๑๐ ๓๐,๐๐๐

๓. พันเอก	จรัญ		สังข์ศิริ อนุกรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๒ ๓๖,๐๐๐

๔. พันตำารวจเอก	สุเทพ		สัตถาผล อนุกรรมการ ๒๙	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๑๑ ๓๓,๐๐๐

๕. นายฉัตรชัย		ชูแก้ว อนุกรรมการ ๒๙	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๑๑ ๓๓,๐๐๐

๖. นายพงศกร		จุลละโพธิ อนุกรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๑ ๓๓,๐๐๐

๗. นายโกศลวัฒน์		อินทุจันทร์ยง อนุกรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๑ ๓๓,๐๐๐

๘. นายสังข์		ทรัพย์พันแสน อนุกรรมการ ๓๐	เม.ย.	๖๒-ปัจจุบัน ๔ ๑๒,๐๐๐

๙. นายปธาน		สมบูรณสิน อนุกรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐–๔	เม.ย.	๖๒ ๒ ๖,๐๐๐

๑๐. นายประสิทธิ	์	สืบชนะ อนุกรรมการ ๒๙	ต.ค.	๖๑–๔	ก.ย.	๖๒ ๕ ๑๕,๐๐๐

๑๑. นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐–๓๐	กย.	๖๒ ๕ -

๑๒. นายประมวลรัตน์		จินณรงค์
ผู้อำานวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๑	ต.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๑ -

๑๓. นายพิศาล		ไทยสม
ผู้อำานวยการกองพัฒนา
และรักษาเขตทาง	๑
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขานุการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๒ -

๑๔. นายวรปรัชญ	์	พ้องพงษ์ศรี
ผู้อำานวยการกองพัฒนา
และรักษาเขตทาง	๒
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๑	ส.ค.	๖๐-ปัจจุบัน ๑๐ -

ที่มา	:	กองพัฒนาและรักษาเขตทาง	๑	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 

หมายเหตุ	 *	 นายปกรณ์	 อาภาพันธุ์	 (ประธานอนุกรรมการ)	 ไม่ได้รับเบี้ยประชุม	 จำานวน	 ๓	 ครั้ง	 เนื่องจากได้รับเบี้ยประชุมจากคณะอื่น	 ๆ	
ครบแล้ว

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
	 ๑.	 ให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในเขต 
ทางพิเศษ
	 ๒.		พิจารณาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้สิทธิใด	ๆ	ในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ที่มีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาท 
หรือที่มีกำาหนดระยะเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใด	ๆ	เกินห้าปี	เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิเป็นการให้แก่หน่วยงานของรัฐก่อนนำาเสนอ 
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณา
	 ๓.		พิจารณาเรื่องอื่น	ๆ	ที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์
กรรมการร่างกฎหมายประจำา

ประธาน
กรรมการ

๙	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ ๑๒,๕๐๐

๒. พันเอก	(พิเศษ)	จรัญ		สังข์ศิริ
คณะทำางานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการ ๘	มิ.ย.	๕๙-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๖ ๓,๐๐๐

๓. นายวิชาญ		ธรรมสุจริต
อธิบดีอัยการ	
สำานักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา			
และการค้าระหว่างประเทศ

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ ๓,๐๐๐

๔. ร้อยตำารวจเอก	โชคชัย		สิทธิผลกุล
อัยการพิเศษฝ่าย

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ ๓,๐๐๐

๕. หม่อมหลวงศุภกิตต	์	จรูญโรจน์
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	
สำานักงานอัยการสูงสุด

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๓/๖ ๓,๐๐๐

๖. นายจรูญพงษ์		อินทจาร
เลขานุการผู้ตรวจการอัยการ

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๖ ๓,๐๐๐

๗. นางสาววิลลี	่	อมราภรณ์
ผู้อำานวยการกองกฎหมายเทคโนโลย	ี					
และการคมนาคม

อนุกรรมการ ๒๖	ธ.ค.	๕๙-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๖ ๓,๐๐๐

๘. นายภุมรินทร	์	ศรีมูล
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำานาญการ

อนุกรรมการ ๙	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ ๓,๐๐๐

๙. นายเสน่ห์		ตั้งสถิตย์
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ ๓,๐๐๐

๑๐. นายสุทธิศักดิ	์	วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อนุกรรมการ ๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๐/๖ -

๑๑. นายสมพร		โสมะบถ
ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมาย

อนุกรรมการ ๑๔	ก.ย.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ -
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑๒. นายอดิศักดิ์		คงเจริญ
ผู้อำานวยการกองคดี

อนุกรรมการ ๑๘	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๖ -

๑๓. นางอรนุช		ถิ่นพังงา
ผู้อำานวยการกองนิติการ

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๓/๕ -

๑๔. นางสาวสมรัตน์		กิจวิไลรัตน์
หัวหน้าแผนกคดีปกครอง

อนุกรรมการ
และ

เลขานุการ

๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๖ -

๑๕. นางสาววนาภรณ์		สุขแสนเกษม
หัวหน้าแผนกอนุญาโตตุลาการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๕	ก.พ.	๕๘-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๖ -

๑๖. นางขวัญเรือน		เทวรังษี
หัวหน้าแผนกสัญญา	
นายสมศักดิ์		สุนทรสุข
หัวหน้าแผนกสัญญา

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๘	ส.ค.	๖๐

๒๗	ส.ค.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒

๓/๕

๑/๑

-

-

ที่มา	:	กองคดี		ฝ่ายกฎหมาย
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
	 ให้อนุกรรมการมีหน้าที่ในการเสนอแนะ	หรือให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	รวมทั้งให ้
พิจารณาดำาเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์
กรรมการร่างกฎหมายประจำา
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธาน
อนุกรรมการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๑ ๑๒,๕๐๐

๒. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์
ข้าราชการบำานาญ

อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๒ ๑๐,๐๐๐

๓. นายปกรณ์		อาภาพันธุ์
ประธานกรรมการ
บริษัท	ซิงเกิ้ลพอยท	์พาร์ท	
(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๒ -

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๔. นายสมชัย		วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๒ ๖,๐๐๐

๕. นางสาววิลลี	่	อมราภรณ์
ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการ (ตามบันทึกด่วนมาก	ที่	นร	๐๙๐๑/๑๘๑๐
ลงวันที	่๙	พ.ย.	๖๑-ปัจจุบัน

๒ ๖,๐๐๐

๖. นายภุมรินทร	์	ศรีมูล
ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการ (ตามบันทึกด่วนมาก	ที่	นร	๐๙๐๑/๑๘๑๐
ลงวันที	่๙	พ.ย.	๖๑-ปัจจุบัน

๒ ๖,๐๐๐

๗. นายนนทจิตต	์	บ่างสมบูรณ์	
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาการในตำาแหน่งรองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร	

เลขานุการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๒ -

๘. นางทศานุช		ธรรมโชติ
ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๘/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑)

๒ -

ที่มา	:	ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 คณะอนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 จัดทำาเกณฑ์การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย				ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตำาแหน่งผู้ว่าการ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 แล้วรายงานผลให้ 
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์ ประธาน
อนุกรรมการ

๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ -

๒. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์ อนุกรรมการ ๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ ๓๐,๐๐๐

๓. นายสมชัย		วงศ์วัฒนศานต์ อนุกรรมการ ๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ ๙,๐๐๐

๔. พันเอก	สิรพงษ์		วิลาลัย อนุกรรมการ ๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๒/๔ ๓,๐๐๐
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๕. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
ทำาการแทนผู้ว่าการการทางพิเศษ				
แห่งประเทศไทย														

อนุกรรมการ ๑	ต.ค.	๖๑-๒๓	เม.ย	๖๒	

๓๐	เม.ย.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒					

๒/๒

๐/๒

๑๐,๐๐๐

-

๖. นายนนทจิตต์		บ่างสมบูรณ์
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	
รักษาการในตำาแหน่งรองผู้ว่าการ		
ฝ่ายบริหาร	และผู้อำานวยการ											
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายนนทจิตต์		บ่างสมบูรณ์
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-๒๕	ก.ค.	๖๒

๒๖	ก.ค.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒

๓/๓

๑/๑

-

-

๗. นางสุจินดา		จารุจิตร
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ -

๘. นางอภิญญา		สุนทรธาราวงศ์
ผู้อำานวยการกองกำากับดูแลกิจการที่ดี
สำานักผู้ว่าการ

เลขานุการ ๒๖	ธ.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ -

๙. นางสาวพรทิพย์		ศรีสกุล
หัวหน้าแผนกพัฒนาการกำากับดูแล
กิจการ	กองกำากับดูแลกิจการที่ด	ี
สำานักผู้ว่าการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ -

๑๐. นางสาวอุษา		ศรีทอง
หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
และชุมชน	กองกำากับดูแลกิจการที่ด	ี
สำานักผู้ว่าการ

๑	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ -

ที่มา	:	กองกำากับดูแลกิจการที่ดี
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

	 ๓.	 ติดตามการดำาเนินงานและการประเมินผลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ	 กทพ. 
อย่างสม่ำาเสมอ
	 ๔.	 ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้รับรู้อย่างทั่วถึง
	 ๕.	 ดำาเนินงานอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายประยงค์		ตั้งเจริญ		
กรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย																																																	

ประธาน
กรรมการ

๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที	่๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑

๔/๔ ๕๐,๐๐๐

๒. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์
กรรมการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย																																																

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๐/๔	 -

๓. นายพุฒิพันธุ์		เธียรวรรณ
กรรมการ

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑

๔/๔	 ๑๒,๐๐๐

๔. นายพิสิษฐ์		วงศ์เธียรธนา
กรรมการ

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑

๔/๔	 ๑๒,๐๐๐

๕. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย												

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๑/๒	 -

๖. นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
ทำาการแทนผู้ว่าการ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย												

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑

๒/๒

๐/๒		

-

-

๗. นายพุฒิกัญจน์		กาญจนะพังคะ
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย												

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๑/๔		 -

๘. นายวิชาญ		เอกรินทรากุล
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย													

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที	่๒๙	ต.ค.	๖๑

๔/๔		 -

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 ๑.	 กำาหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และแผนการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และด้านการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ	กทพ.
	 ๒.	 กำากับดูแลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ	กทพ.
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รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๙. นายดำาเกิง		ปานขำา																																																						
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย												

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๓/๔		 -

๑๐. นายนนทจติต์		บ่างสมบูรณ์																																																						
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	
รักษาการในตำาแหน่ง	
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย												

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๓/๔		 -

๑๑. นางเบญจมาส		ปิยโชติสุกิจ																																																	
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย											

กรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๓/๔		 -

๑๒. นางอ้อยอัจฉรา		รุ่งรัตนาอุบล																																																					
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย											

กรรมการ
และ

เลขานุการ

๒๕	ต.ค.	๖๑-๒๐	ธ.ค.	๖๑
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๑/๑ -

๑๓. นางสาวภารดี		นามวงศ	์																																																				
ผู้อำานวยการกองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย											

กรรมการ
และ

เลขานุการ

๒๑	ธ.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒	
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๒๖/๒๕๖๑	

ลงวันที่	๒๙	ต.ค.	๖๑

๓/๓ -

ที่มา	:	กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร	์	
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ข้าราชการบำานาญ																																																	

ประธาน
กรรมการ

๒๑	ส.ค.	๖๐-๒๒	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๐	

ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๑/๑ ๑๒,๕๐๐

๒. นางพงษ์สวาท		กายอรุณสุทธิ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา																																																

กรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๐	

ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๑/๑ ๑๐,๐๐๐

๓. นายเจษฎา		พรหมจาต
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ที่ปรึกษาและกรรมการบริษัท

กรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๐	

ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๑/๑ ๑๐,๐๐๐

๔. นายปกรณ์		อาภาพันธุ์
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ประธานกรรมการ
บริษัท	ซิงเกิ้ล	พอยท	์พาร์ท
(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

กรรมการ ๒๑	ส.ค.	๖๐-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๐	

ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๐/๑ -

๕. นางกุลกัญญา		ทุมเสน
ผู้อำานวยการกองกลางและการประชุม
สำานักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย											

เลขานุการ ๒๖	ธ.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
(ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๕/๒๕๖๐	

ลงวันที	่๒๑	ส.ค.	๖๐)

๑/๑ -

ที่มา	:	กองกลางและการประชุม	สำานักผู้ว่าการ
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

หมายเหตุ	เรียงลำาดับรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ๑.	 วิเคราะห์	 และประเมินสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง	 และอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทยในทุก	ๆ	ด้าน	และกำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 เพื่อป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด	
เพื่อฝ่ายบริหารและพนักงานนำาไปปฏิบัติ
	 ๒.	 กำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	และกำากับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิภาพ	เพ่ือให้ม่ันใจว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการระบุ	วิเคราะห์	ประเมิน	และจัดการความเส่ียง 
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้	 และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน	 รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุมและการจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	 ทบทวนความเพียงพอ	และความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง	และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	รวมถึงความ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด	ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
การบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 ๔.	 กำากับดูแลการจัดทำาคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง	และการทบทวนแผน	รวมทั้งดูแล	ติดตาม	ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำาหนด
	 ๕.	 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	เพื่อสร้างความตระหนัก	และการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า	ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	และกิจกรรมประจำาวันของทุกส่วนงาน
	 ๖.	 ดำาเนินการใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการอิสระ
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 คณะกรรมการอิสระ	 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	 ๑	 ครั้ง	 โดยมีรายชื่อ	 คณะกรรมการอิสระ	 จำานวนครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม	และค่าตอบแทน	(เบี้ยประชุม)	ดังนี้

หมายเหตุ	:	อัตราเบี้ยประชุมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ดังนี้
	 	 	 -	 กรรมการ	ได้รับเบี้ยประชุมคนละ	๑๐,๐๐๐	บาทต่อเดือน	สำาหรับประธานกรรมการ	ได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕	และให ้
กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
	 	 	 -		 กรณีคณะกรรมการชุดย่อย	คณะอนุกรรมการ	คณะทำางานอื่น	ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	มติคณะรัฐมนตรีหรือ 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ	ให้ได้รับค่าตอบแทน	ดังนี	้กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุม 
กรรมการรัฐวิสาหกิจ	 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	 คณะอนุกรรมการ 
คณะทำางานอื่น	 รวมแล้วไม่เกิน	๒	คณะ	คณะละไม่เกิน	๑	ครั้งต่อเดือน	 โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ	๒๕ 
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง
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อำานาจหน้าที่คณะกรรมการอิสระ  
	 ๑.	 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางกำากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจป	ี2552	หมวดที่	3	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 ๒.		ใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	และสามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดำาเนินการต่าง	ๆ 	ได ้
	 	 เมื่อจำาเป็น	เพื่อประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 ๓.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย	โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. พลตำารวจโท	สมพงษ์		ชิงดวง		
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย																																															

ประธาน
อนุกรรมการ

๒๓	พ.ค.	๖๒–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๔/๒๕๖๒

๑/๓ ๑๒,๕๐๐

๒. พลตำารวจโท	สุรเชษฐ์		หักพาล
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย																																																																																															

ประธาน
อนุกรรมการ

๒๕	ต.ค.	๖๑–๒๒	พ.ค.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

- -

๓. นายอานนท์		เหลืองบริบูรณ์
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑	

และ	๔/๒๕๖๒

- -

๔. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑	

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ ๓๐,๐๐๐

๕. พลตำารวจตรี	จิรสันต์		แก้วแสงเอก           อนุกรรมการ ๒๓	พ.ค.	๖๒–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๔/๒๕๖๒

- -

๖. พลตำารวจตรี	สำาเริง		สวนทอง           อนุกรรมการ ๒๓	พ.ค.	๖๒-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๔/๒๕๖๒

๑/๓ ๓,๐๐๐

๗. พลตำารวจตรี	เสนิต		สำาราญสำารวจกิจ           อนุกรรมการ ๒๓	พ.ค.	๖๒–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๔/๒๕๖๒

- -

๘. พลตำารวจตรี	นิพนธ์		เจริญผล           อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๒/๓ ๖,๐๐๐

๙. พันตำารวจเอก	เทพพิทักษ์		แสงกล้า           อนุกรรมการ ๒๓	พ.ค.	๖๒–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๔/๒๕๖๒

๑/๓ ๓,๐๐๐

๑๐. รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย          

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑	

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๑๑. รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
           

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๑/๓ -

๑๒. รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๑/๓ -

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑๓. พลตำารวจตรี	อดุลย์		ณรงค์ศักด์ิ	 อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๒๒	พ.ค.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

- -

๑๔. พันตำารวจเอก	กัมปนาท		เศรษฐ์ฤทธิกุล อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๒๒	พ.ค.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

๑/๓ ๓,๐๐๐

๑๕. ผู้บังคับการตำารวจจราจร อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๑/๓ ๓,๐๐๐

๑๖. ผูบั้งคับการตำารวจภูธร	จังหวัดนนทบุรี

พันตำารวจโท	อนุชา		เบญจจินดา
พันตำารวจเอก	อัครารัฐ		สุพานิชวรภาชน์
พันตำารวจโท	วินัย		จ้อยประสิทธ์ิ

อนุกรรมการ

ผู้แทน
ผู้แทน
ผู้แทน

๒๕	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

-

๑/๓
๑/๓
๑/๓

-

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๗. ผู้บังคับการตำารวจภูธร	
จังหวัดสมุทรปราการ

พันตำารวจโท	จงศักดิ์		ชาญศรี

อนุกรรมการ

ผู้แทน

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

-

๒/๓

-

๖,๐๐๐

๑๘. ผู้กำากับการ	๒
กองบังคับการตำารวจจราจร

พันตำารวจเอก	ลือชัย		นนท์ปฏิมากุล
พันตำารวจโท	สกล		อิงอุดมนุกูล

อนุกรรมการ

ผู้แทน
ผู้แทน

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๑/๓

๑/๓
๑/๓

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๙. ผู้แทนสำานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ ๙,๐๐๐

๒๐. ผู้อำานวยการสำานักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร

นายไวทยา		นวเศรษฐกุล

อนุกรรมการ

ผู้แทน

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๒/๓

๑/๓

๖,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒๑. ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๒๒. ผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ (ต่อ) 
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๒๓. ผู้อำานวยการกองวางแผนปฎิบัติการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๒๔. ผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๒๕. ผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมการจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๒๖. ผู้อำานวยการกองจัดการจราจร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

๒๗. หัวหน้าแผนกจัดการจราจร	๒	
กองจัดการจราจร
ฝ่ายควบคุมการจราจร	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๕	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒
ตามคำาสั่งคณะกรรมการ	กทพ.	ที่	๓๑/๒๕๖๑

และ	๔/๒๕๖๒

๓/๓ -

ที่มา	:	กองจัดการจราจร	ฝ่ายควบคุมการจราจร		
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายอานนท์		เหลืองบริบูรณ	์                                               ประธาน
อนุกรรมการ

๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๒. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                                                                               อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๓. รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๔. ผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๕. ผู้แทนสำานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๖. ผู้แทนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๗. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๘. ผู้แทนสำานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร           

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๙. ผู้แทนกรมทางหลวง          อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๐. ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท          อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๑. ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๒. ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๓. ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๔. ผู้อำานวยการฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๕. ผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมการจราจร อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๖. ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน อนุกรรมการ
และเลขานุการ

๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๗. ผู้อำานวยการกองวางแผน
และวิเคราะห์โครงการ
ฝ่ายนโยบายและแผน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๔	ต.ค.	๖๑-ปัจจุบัน - -

ที่มา	:	ฝ่ายนโยบายและแผน		
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ
	 ๑.	 กำาหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษ	บริเวณทางร่วม	ทางแยก	บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
และบริเวณทางขึ้น-ลง		
	 ๒.	 ปรับปรุงและนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดการจราจรบนทางพิเศษให้มีความสอดคล้องกับระบบการจัดการพ้ืนท่ีโดยรอบ 
ทางขึ้น-ลงทางพิเศษ	เพื่อบรรเทาปัญหา		การจราจรคับคั่งบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ	
	 ๓.	 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	เพื่อดำาเนินการให้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถออกจากทางพิเศษได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
	 ๔.		เร่งรัดและติดตามผลการดำาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษ
	 ๕.		ปฏิบัติงานหรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที	่ ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๒	 ได้กำาหนดให ้
คณะกรรมการกำากับดูแลฯ	ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด	 เป็นประธานกรรมการ	ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด	และผู้แทนสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เป็นกรรมการ	และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นกรรมการและเลขานุการ	โดยในช่วงท่ีผ่านมา	กทพ. 
อยู่ระหว่างจัดทำาเร่ืองเสนอกระทรวงคมนาคมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลฯ	 ชุดใหม่	 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ได้มีการ 
จัดประชุมซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีคำาสั่งที่	๑๔๔/๒๕๖๒	ลงวันที	่๒๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลโครงการทางพิเศษ 

สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	ขึ้นใหม่	 โดยมี	 ผอ.ฝกม.	และ	ผอ.กวป.	 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	 (เดิมมี	 ผอ.ฝกม.	และ	ผอ.ฝกท.	
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ)	ปัจจุบัน	กวป.	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลฯ	ซ่ึงคาดว่าจะประชุมภายในเดือนตุลาคม	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการกำากับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำาแผนแม่บททางพิเศษ

หมายเหตุ	 :	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ที่ผ่านมายังไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำากับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำาแผนแม่บท 
ทางพิเศษ	จึงไม่มีข้อมูลการเข้าประชุมและค่าตอบแทน
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายปกรณ	์	อาภาพันธุ ์                                       ประธาน
อนุกรรมการ

๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ ๒๒,๕๐๐

๒. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย                                                                                               อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๐/๓ -

๓. รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๒/๓ -

๔. รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ -

๕. รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ -

๖. รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง
และบำารุงรักษา

อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๒/๓ -

๗. รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๑/๓ -

๘. ที่ปรึกษาผู้ว่าการ         อนุกรรมการ ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่ง - -

๙. ผู้ช่วยผู้ว่าการ          อนุกรรมการ ๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๒/๓ -

๑๐. ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน          อนุกรรมการ
และเลขานุการ

๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ -

๑๑. ผู้อำานวยการกองประเมินผล
ฝ่ายนโยบายและแผน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ -

๑๒. ผู้อำานวยการกองวางแผน
และวิเคราะห์โครงการ	
ฝ่ายนโยบายและแผน

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๖	พ.ค.	๖๑-ปัจจุบัน ๓/๓ -

ที่มา	:	ฝ่ายนโยบายและแผน		
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำากับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำาแผนแม่บททางพิเศษ
	 คณะอนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่กำากับการศึกษาความเหมาะสมเพื่อจัดทำาแผนแม่บททางพิเศษของที่ปรึกษาที่	กทพ.	ว่าจ้าง	ให้เป็นไป 
ตามแผนงานที่	กทพ.	กำาหนด

คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. 
(Change Agent)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. 
(Change Agent)
	 คณะอนุกรรมการฯ	มีอำานาจหน้าที่	กำากับ	ดูแล	และติดตาม	 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการให้บรรล ุ
เป้าหมาย	โดยจัดทำารายงานและสรุปผลการดำาเนินงานตามแผนรายงานต่อคณะกรรมการ	กทพ.	เพื่อทราบ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายปกรณ์		อาภาพันธุ์ ประธาน
อนุกรรมการ

๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๙/๙ ๑๑๒,๕๐๐

๒. นายอานนท์		เหลืองบริบูรณ ์                                                                                              อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๒/๙ ๒๐,๐๐๐

๓. นายเจษฎา		พรหมจาต อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑	๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๙ ๕๐,๐๐๐

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรเทพ		อนุสสรนิติสาร

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๕/๙ ๑๕,๐๐๐

๕. นายฉัตรชัย		คุณปิติลักษณ ์       อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๗/๙ ๒๑,๐๐๐

๖. นางสาวธิดารัธ		ธนภรรคภวิน อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๙/๙ ๒๗,๐๐๐

๗. นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๒๓	เม.ย.	๖๒ ๕/๖ ๕๐,๐๐๐

๘. นายสุทธิศักดิ์		วรรธนวินิจ	
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
รักษาการในตำาแหน่งผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย											

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๐/๙ -

๙. นายวิชาญ		เอกรินทรากุล 
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน								

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑-๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๙ -

๑๐. นายพุฒิกัญจน์		กาญจนะพังคะ
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำารุงรักษา										

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๒/๘ -

๑๑. นายดำาเกิง		ปานขำา
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๙ -

๑๒. นายนนทจิตต์		บ่างสมบูรณ์
ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาการในตำาแหน่งรองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร

อนุกรรมการ ๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๙ -

๑๓. เรือโท	เสนาะ		พุทธาวงษ์
ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๗/๘ -

๑๔. นางชินนาฏ		คุณเจริญ
ผู้อำานวยการฝ่ายบำารุงรักษา

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๘ -

๑๕. นายชัย		แก้วเพ็ง
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

อนุกรรมการ ๘	พ.ย.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๘ -

๑๖. นายพิทยา		ธนวณิชย์กุล
ผู้อำานวยการกองบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส	์
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

เลขานุการ
และ

อนุกรรมการ

๔	ต.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๙/๙ -
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑๗. นางรุ่งนภา		วรยศโกวิท
ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๔	ต.ค.	๖๑–๔	พ.ย.	๖๑ ๑/๑ -

๑๘. นายอานุรัตน์		ตรีหิรัญกุล
ผู้อำานวยการกองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	
ฝ่ายสารสนเทศ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ธ.ค.	๖๑–๓๐	ก.ย.	๖๒ ๖/๗ -

ที่มา	:	กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง		
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. พลอากาศเอก	ยุทธนา		สุกุมลจันทร์ ประธาน
กรรมการ

๑๐	ส.ค.	๕๙–๒๒	ก.ย.	๖๒ ๔/๔ ๑๒,๕๐๐

๒. พลอากาศตรีหญิง	จินตนา		พวงผกา                                                                                            กรรมการ ๑๐	ส.ค.	๕๙–ปัจจุบัน ๔/๔ ๓,๐๐๐

๓. พันเอก	จรัญ		สังข์ศิริ กรรมการ ๑๐	ส.ค.	๕๙–ปัจจุบัน ๓/๔ ๓,๐๐๐

๔. นาวาอากาศเอก	ครรชิต		ทองเจริญสุข กรรมการ ๑๔	ก.ย.	๕๙–ปัจจุบัน ๔/๔ ๓,๐๐๐

๕. นายประสิทธิ์		เดชศิร ิ     กรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑–ปัจจุบัน ๔/๔ ๓,๐๐๐

ที่มา	:	ฝ่ายการเงินและบัญชี		
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและกำากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 ๑.	 กล่ันกรองการจัดทำางบประมาณและการปรับปรุงงบประมาณประจำาปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ให้เหมาะสม	มีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า
	 ๒.	 วางแผน	ติดตาม	เร่งรัด	และให้คำาแนะนำาการเบิกจ่ายงบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ให้เป็นไปตามแผน	และนโยบาย 
ที่ได้รับมอบหมาย
	 ๓.	 ให้คณะอนุกรรมการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร
	 ๔.	 งานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นทีอ่ำาเภอกะทู้ 
ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑. นายประสิทธิ	์	สืบชนะ ประธาน
อนุกรรมการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๓,๗๕๐

๒. นายสายัณห์		ชนะชัยวงศ ์                                                                                       อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๓. นายวิเชียร		อนุกูล อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๔. รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต       อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๖. ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๗. นายอำาเภอกะทู้ อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๘. เจ้าพนักงานที่ดินอำาเภอกะทู ้        อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๙. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้        อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๑๐. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง          อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ ๒,๗๐๐

๑๑. ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๒. รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน - -

๑๓. รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

๑๔. ผู้อำานวยการฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

๑๕. ผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

๑๖. ผู้อำานวยการกองวางแผนและวิเคราะห์
โครงการ	ฝ่ายนโยบายและแผน

อนุกรรมการ ๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

๑๗. ผู้อำานวยการกองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

อนุกรรมการ	
และเลขานุการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

๑๘. หัวหน้าแผนกสอบสวนสิทธ์ิ	
กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน	
ฝ่ายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

อนุกรรมการ	
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร
	 ๑.	 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ	 เพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์	 นโยบาย	 การวางแผน	การบริหารจัดการ	 การทำาแผนพัฒนาดิจิทัล	 และแผน 
พัฒนาการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	
	 ๒.	 กำากับ	ดูแล	ให้มีการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล	และแผนพัฒนาการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
	 ๓.		ติดตาม	และประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล	และแผนพัฒนาการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
รวมทั้งรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
	 ๔.	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่แนวทางการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติต่อผู้ใช้บริการ	 รวมถึง 
ประสานการดำาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ
	 ๕.	ส่งเสริม	และดำาเนินงานอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ
การให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองและกำากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปี
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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รายชื่อ/หน่วยงาน ตำาแหน่ง ช่วงเวลาทีด่ำารงตำาแหน่ง

การ
เข้าร่วม
ประชุม
(ครั้ง)

เบี้ยประชุม 
(บาท)

๑๙. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์วิศวกรรม	
กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	
ฝ่ายนโยบายและแผน

อนุกรรมการ	
และผู้ช่วย
เลขานุการ

๒๖	ก.ย.	๖๑-ปัจจุบัน ๒ -

ที่มา	:	กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นทีอ่ำาเภอกะทู้ 
ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 

อำานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นทีอ่ำาเภอกะทู้ 
ที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
	 คณะอนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่วางแนวทางและแก้ไขปัญหาการก่อสร้างทางพิเศษในเขตที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	และการครอบครอง 
ที่ดินซึ่งอยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์

 

การตรวจสอบภายใน
	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	ได้จัดตั้งสำานักตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงานของ	 กทพ.	 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	และการกำากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ	ซึ่งการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 คู่มือ 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุงปี	๒๕๕๕	กระทรวงการคลัง	และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
การตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน	 (The	 Institute	 of	 Internal	 Auditors	 :	 IIA)	 โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
ผู้ว่าการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ	กทพ.
	 ผลการดำาเนินงานของสำานักตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	มีการดำาเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนการตรวจสอบ	ประจำาป ี
งบประมาณ	 ๒๕๖๒	 และเป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	
โดยมีการดำาเนินงานดังนี้
	 ๑.		การตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบงานต่าง	ๆ 	ของ	กทพ.	จำานวน	๑๕	ระบบงาน	ตามแผนการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	
และการติดตามผลการดำาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ
	 ๒.		การสอบทานรายงานทางการเงินของ	กทพ.
	 ๓.		การสอบทานการกำากับดูแลกิจการ
	 ๔.		การสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ	กทพ.
	 ๕.		การสอบทานการควบคุมภายใน
	 ๖.		การให้บริการแนะนำาปรึกษา

รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	คณะกรรมการ	กทพ.	ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย
	 ๑.		นายวโรทัย	 โกศลพิศิษฐ์กุล	 ประธานกรรมการ		
	 ๒.		นายเอนก							มีมงคล	 กรรมการ
	 ๓.		นายเจษฎา	 พรหมจาต	 กรรมการ
	 ๔.		ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน	 เลขานุการ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 กทพ.	 โดยถือปฎิบัติตามคำาสั่งคณะกรรมการ	 กทพ.	
ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 คู่มือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ	ฉบับปรับปรุงปี	๒๕๕๕	ของกระทรวงการคลัง	และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 ในปีงบประมาณ		๒๕๖๒		คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม		จำานวน	๑๐		ครั้ง	โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบ 
องค์ประชุมทุกครั้ง	และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	 (ผู้แทนจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)	 โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย	 เพื่อหารือ 
ร่วมกันอย่างอิสระ	 รวมถึงหารือร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นจากการตรวจสอบงบการเงินของ	 กทพ.	
ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 ของผู้สอบบัญช	ี และขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินของ	 กทพ.	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 และประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อหารือร่วมกันในประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ	 รวมทั้งหารือ	
ปัญหา	อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ	กทพ.	โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี	้								
 ๑.	 สอบทานรายงานทางการเงิน	 สอบทานรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส	 และประจำาปีของ	 กทพ. 
โดยพิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญและให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินถูกต้อง	เช่ือถือได้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเป็นสาระสำาคัญเพียงพอ	และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานผลการดำาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รวมท้ังให้	 กทพ.	 หารือกับท่ีปรึกษาทางบัญชีเก่ียวกับหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือหาแนวทาง/วิธีการบันทึกบัญช ี
และศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำาเนินการดังกล่าว	
 ๒.		สอบทานการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	สอบทานการดำาเนินงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ	กทพ.	โดยสอบทานการรายงาน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	รวมทั้งสอบทานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	กทพ. 
โดยให้ความสำาคัญและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกำากับดูแลการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน	 เพ่ือให้	 กทพ.	 ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น	
	 ๓.		สอบทานการบริหารความเสี่ยง	สอบทานการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง	โดยสอบทานการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงตาม 
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี	๒๕๕๕	ของกระทรวงการคลัง	 และสอบทานการจัดทำา 
แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ	กทพ.	และการติดตามประเมินผลการดำาเนินการ
 ๔.		สอบทานการควบคุมภายใน	 สอบทานความเพียงพอ	 เหมาะสม	 ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 การควบคุมภายในของ	 กทพ. 
โดยสอบทานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของ	 กทพ.	 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
ควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑		จากรายงานผลการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายใน	รวมทั้งติดตามการปรับปรุง 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำานักตรวจสอบภายใน
 ๕.		การสอบทานการดำาเนินงานตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	และคำาส่ัง	สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง	 รายงานผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคา	 และรายงาน 
ผลการตรวจสอบระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
 ๖.	 การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 กำากับดูแล	 ให้คำาแนะนำา	 และสนับสนุนให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ	
เที่ยงตรง	พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรสำานักตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำาปี	แผนกลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปี	 งบประมาณประจำาป	ี รวมถึง 
คู่มือการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน	 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปีและการวัดผลการปฏิบัติงาน 
ของสำานักตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้และได้รับ 
วุฒิบัตรวิชาชีพ
 ๗.	 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 เสนอแนะและติดตามผลการปฏิบัติตาม 
ข้อเสนอแนะ	 รวมถึงรายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	 กทพ.	 ทราบทุกเดือน	 และรายงาน 
ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	กทพ.	ทราบทุกไตรมาส	
	 	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 กทพ.	 จัดทำารายงานทางการเงินที่แสดงผลการดำาเนินงานและฐานะ 
ทางการเงินด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างเพียงพอ	 เชื่อถือได้	 มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และปฏิบัติงานตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

(นายวโรทัย		โกศลพิศิษฐ์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

การวิเคราะห์การดำาเนินงาน

สภาพเศรษฐกิจ
	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจร	โดยการก่อสร้างทางพิเศษซึ่งช่วยสนับสนุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศมาโดยตลอด	ปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบของ	กทพ.	เปิดให้บริการแล้ว 
จำานวน	๘	สายทาง	ระยะทางรวมทั้งสิ้น	๒๒๔.๖	กิโลเมตร

ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน  
	 ๑.		ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ระยะทาง	๒๗.๑	กิโลเมตร
	 ๒.		ทางพิเศษศรีรัช	ระยะทาง	๓๘.๔	กิโลเมตร
	 ๓.		ทางพิเศษฉลองรัช	(ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
		 	 ระยะทาง	๒๘.๒	กิโลเมตร
	 ๔.		ทางพิเศษอุดรรัถยา	ระยะทาง	๓๒.๐	กิโลเมตร
	 ๕.		ทางพิเศษบูรพาวิถี	ระยะทาง	๕๕.๐	กิโลเมตร
	 ๖.		ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์	ระยะทาง	๔.๗	กิโลเมตร
	 ๗.		ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	ระยะทาง	๒๒.๕	กิโลเมตร
	 ๘.		ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	ระยะทาง	๑๖.๗	กิโลเมตร

บทวิเคราะห์ทางการเงิน
	 ปริมาณจราจรและรายได้ค่าผ่านทางพิเศษในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 (ตุลาคม	 ๒๕๖๑-กันยายน	 ๒๕๖๒)	 มีปริมาณจราจรรวม 
๖๙๕.๓๗	ล้านเท่ียว/ปี	หรือ	๑.๙๑	ล้านเท่ียว/วัน	เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ	๒๕๖๑	ร้อยละ	๑.๖๓	และมีรายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม	(ก่อนแบ่ง 
บริษัทร่วมทุนและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย)	 ๒๖,๙๗๔.๘๘	 ล้านบาท/ปี	 หรือ	 ๗๓.๙๐	 ล้านบาท/วัน	 เพิ่มขึ้น 
จากปีงบประมาณ	๒๕๖๑	 ร้อยละ	 ๒.๓๓	 โดยทางพิเศษศรีรัช	 ส่วนนอกเมืองและส่วนดี	 มีปริมาณจราจรรวมสูงสุด	 ๑๔๓.๒๐	 ล้านเที่ยว/ปี	
หรือ	 ๐.๓๙	 ล้านเที่ยว/วัน	 รองลงมาคือ	 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	 รวม	๑๓๖.๕๑	 ล้านเที่ยว/ปี	 หรือ	 ๐.๓๗	 ล้านเที่ยว/วัน	 ทางพิเศษศรีรัช										
ในเขตเมือง	รวม	๑๑๖.๓๘	ล้านเที่ยว/ปี	หรือ	๐.๓๒	ล้านเที่ยว/วัน	ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	รวม	๙๕.๘๕	ล้านเที่ยว/ปี 
หรือ	๐.๒๖	ล้านเท่ียว/วัน	ทางพิเศษฉลองรัช	รวม	๘๘.๑๓	ล้านเท่ียว/ปี	หรือ	๐.๒๔	ล้านเท่ียว/วัน	ทางพิเศษบูรพาวิถี	รวม	๕๘.๗๘	ล้านเท่ียว/ปี 
หรือ	๐.๑๖	ล้านเที่ยว/วัน	ทางพิเศษอุดรรัถยา	รวม	๓๓.๖๔	ล้านเที่ยว/ปี	หรือ	๐.๐๙	ล้านเที่ยว/วัน	ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร	รวม	๒๒.๘๘	ล้านเที่ยว/ปี	หรือ	๐.๐๖	ล้านเที่ยว/วัน
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 (ณ	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒)	 กทพ.	 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	 จำานวน	 ๒๔๔,๙๒๐.๔๐	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก 
ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 จำานวน	 ๔๗,๖๙๙.๖๕	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 ๒๔.๑๙	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย	 ด้านหนี้สิน	 กทพ.	 มีหนี้สินรวม	 จำานวน	 ๑๑๙,๙๖๐.๓๖	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 จำานวน 
๔๔,๓๙๗.๕๙	ล้านบาท	หรือร้อยละ	๕๘.๗๖	ซึ่งเพิ ่มขึ ้นจากหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ	และส่วนของทุน	จำานวน 
๑๒๔,๙๖๐.๐๔	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ ้นจากปีงบประมาณ	 ๒๕๖๑	 จำานวน	 ๓,๓๐๒.๐๖	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 ๒.๗๑	 ผลการดำาเนินงาน 
ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	(ข้อมูลตุลาคม	๒๕๖๑-กันยายน	๒๕๖๒)	มีรายได้รวม	๑๘,๖๒๐.๑๕	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายรวม	๑๑,๙๑๘.๐๙	ล้านบาท	
กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จ	๖,๗๐๒.๐๖	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	๒๕๖๑	จำานวน	๙๐๓.๖๐	ล้านบาท	หรือร้อยละ	๑๕.๕๘	เนื่องจาก 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายรวมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ผลการดำาเนินงานและบทวิเคราะห์
	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 มีผลการดำาเนินงานที่ดี	 โดยสามารถดำาเนินการได้ตามเป้าประสงค ์
องค์กรที่กำาหนดไว้	ดังนี้
	 ๑.	 ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ	โดยพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	มีจำานวน 
	๕๔๙,๕๙๕.๖๘	ตารางวา	ปริมาณจราจรต่อความจุรวมของทางพิเศษที่เปิดบริการแล้ว	(V/C)	เท่ากับ	๐.๖๘
	 ๒.	 บริการมีคุณภาพ	ปลอดภัย	เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน	โดย	กทพ.	ได้สำารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทางพิเศษแล้ว	พบว่าผู้ใช้ทางพิเศษ 
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ	กทพ.	อยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง	คือ	ร้อยละ	๙๔.๗	และจำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ
บนทางพิเศษต่อปริมาณการเดินทาง	๑๐๐	ล้านคัน-กิโลเมตร	เท่ากับ	๙.๗๑
	 ๓.	 ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง	มีกำาไรอย่างเหมาะสม	โดย	กทพ.	มีกำาไรสุทธิ	๖,๗๐๒.๐๖	ล้านบาท	
  
การลงทุนทีส่ำาคัญ
โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา–อาจณรงค์
	 โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา–อาจณรงค์	 ระยะทาง	 ๑๘.๗	 กิโลเมตร	 เปิดให้บริการเมื่อวันที่	 ๖	 ตุลาคม	 ๒๕๓๙	 โดยมี 
เส้นทางเริ่มจากถนนรามอินทราบริเวณกิโลเมตรที่	 ๕.๕	 ลงทางทิศใต้	 ข้ามถนนลาดพร้าว	 ถนนประชาอุทิศ	 ถนนพระราม	 ๙	 แล้วเบนไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้	ตัดกับทางพิเศษศรีรัช	ส่วน	D	ข้ามถนนรามคำาแหง	ถนนพัฒนาการเลียบแนวคลองตัน	ข้ามถนนสุขุมวิททางด้านตะวันออก 
ของสะพานพระโขนง	ไปบรรจบกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร	สายบางนา–ท่าเรือ	ท่ีบริเวณอาจณรงค์	(ปลายซอยสุขุมวิท	๕๐)	ทางพิเศษฉลองรัช 
แบ่งช่วงการเปิดให้บริการ	ดังนี้	
	 ๑)	 ช่วงถนนรามอินทรา–ลาดพร้าว	เปิดให้บริการเมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๓๙
	 ๒)		ช่วงถนนลาดพร้าว–ถนนพระราม	๙	เปิดให้บริการเมื่อวันที่	๒๒	สิงหาคม	๒๕๓๙
	 ๓)		ช่วงถนนพระราม	๙–อาจณรงค์	เปิดให้บริการเมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๓๙
	 ๔)		ทางแยกต่างระดับพระราม	๙	(เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช	ส่วน	D)	เปิดให้บริการเมื่อวันที	่๑	เมษายน	๒๕๔๓

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดินโครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา–อาจณรงค์
รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หน่วย	:	ล้านบาท

งบประมาณปี ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

๒๕๖๒ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๕๒.๖๗๔๔ ๕๒.๖๗

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่ายรวมของพนักงานและลูกจ้าง ๓,๐๔๕.๒๐ ๒,๙๔๑.๓๐ ๓,๕๓๔.๙๕

ที่มา	:	กองบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชี
ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒

ทุน หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

ทุนประเดิม 	๓.๕๒	 	๓.๕๒	 	๓.๕๒	

งบประมาณอุดหนุน 	๗๖,๙๘๖.๗๙	 	๗๖,๙๘๖.๗๙	 	๗๖,๙๘๖.๗๙	

กำาไร	(ขาดทุน)	สะสมยังไม่ได้จัดสรร 	๔๒,๙๗๙.๒๑	 	๔๔,๖๖๗.๖๗	 	๔๗,๙๖๙.๗๓	

รวมทุน 	๑๑๙,๙๖๙.๕๒	 	๑๒๑,๖๕๗.๙๘	 	๑๒๔,๙๖๐.๐๔	

หนี้เงินกู้ หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เงินกู้ในประเทศ	กระทรวงการคลังค้ำาประกัน

เงินยืมรัฐบาล 	๑๕,๖๗๘.๘๙	 	๑๕,๓๗๘.๙๐	 	๑๔,๙๗๘.๙๐	

พันธบัตรรัฐบาล 	๒๔,๘๕๐.๐๐	 	๒๐,๑๕๐.๐๐	 	๑๘,๑๕๐.๐๐	

เงินกู้ในประเทศ	กระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน 	๑,๓๐๐.๐๐	 	๓๐๐.๐๐	 	-			

หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ 	-			 	-			 	๔๔,๘๑๑.๐๐	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ 	-			 	-			 	๑,๖๕๘.๑๘	

รวมหนี้เงินกู้ 	๔๑,๘๒๘.๘๙	 	๓๕,๘๒๘.๙๐	 	๗๙,๕๙๘.๐๘	

เงินงบประมาณที่ได้รับ หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

เงินงบประมาณที่ได้รับ 	๑๑๖.๗๓	 	-			 	๕๒.๖๗	

หมายเหต	ุ:	เงินงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย

การจ่ายเงินนำาส่งรัฐ หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

การจ่ายเงินนำาส่งรัฐ 	๓,๙๘๕.๐๐	 	๔,๑๑๐.๐๐	 	๓,๔๐๐.๐๐	

โครงสร้างเงินทุน
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริการทางพิเศษ	 โดยมีภารกิจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางพิเศษ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย	และให้บริการอย่างมีนวัตกรรม	คุณค่าเพ่ิม	และบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ	เพ่ือเสริมสร้าง 
ศักยภาพการดำาเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม	รวมทั้งยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร	 ตามวิสัยทัศน์ของ	 กทพ.	 คือ	 “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ	 เพื่อให้บริการที่ดี	 มีความคุ้มค่า	 สะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน”	จึงได้นำาการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำาเนินงานโดยดำาเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ 
“การบริหารความเสี่ยงเน้นมูลค่า”	 (Value-based	Enterprise	Risk	Management	 :	VBRM)	และอยู่ภายใต้กรอบแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงที่ดี	 (COSO-ERM	Portfolio	Views	of	Risk	framework)	ซึ่งเน้นการดำาเนินงานด้วยกลยุทธ์ต่าง	ๆ	โดยมีมุมมองด้านการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นการบริหารเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่องค์กร	 โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งให้รัฐวิสาหกิจ 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายในตามที่สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำาหนด	 และยังดำาเนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับระบบประเมิน 
ผลการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	(SEPA)	ซึ่งเน้นระบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์	และมีการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปทุกปี	
	 จากผลการบริหารความเสี่ยง	และผลประเมินคุณภาพองค์กร	สะท้อนว่า	กทพ.	ยังต้องเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงต่าง	ๆ	ซึ่งผันแปรตาม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 และความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร	 กทพ.	 จึงจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยง 
ขององค์กรเพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงองค์กรและนำามาบริหารจัดการให้มั่นใจว่าองค์กรจะไม่สูญเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อเสริมสร้างมูลค่าองค์กร	 ทำาให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 ภายใต้ทิศทางการบริหารความเสี่ยง 
ของ	กทพ.	ปีงบประมาณ	๒๕๖๐-๒๕๖๔	คือ	“มุ่งบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาด	(Risk	Intelligence)	เพ่ือสร้างโอกาสและดำารงคุณค่าองค์กร” 
ขับเคลื่อนด้วย	 ๔	 ยุทธศาสตร์	 คือ	 ๑)	 การรักษาดุลยภาพทางการเงิน	 ๒)	 การขับเคลื่อนธุรกิจด้านนวัตกรรมระบบและกระบวนการ 
๓)	การดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม	๔)	การเสริมสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร	โดยมี	๖	กลยุทธ์จัดการ	คือ
	 ๑.		การพัฒนาทุนมนุษย์และทุนกระบวนการเพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำา
	 ๒.		การเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน	บนฐานการจัดการนวัตกรรมทางการเงิน
	 ๓.		การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการบริหารรายได้	บนฐานการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
	 ๔.		การพัฒนาธุรกิจ	บนฐานการบริหารความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ๕.		การสร้างองค์กรยั่งยืน	บนฐานการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร	การบูรณาการกระบวนการทำางาน	การบริหารศักยภาพบุคลากร	และ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและความสามารถการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
	 ๖.	 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลาย	 (Big	 Data)	 เพื่อใช้สำาหรับเตือนภัยความเสี่ยงขององค์กรและลด 
ความสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการบริหารศักยภาพบุคลากร	และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์
	 จากการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงภายใต้การคาดการณ์ภาพอนาคต	 รวมทั้งทบทวนการระบุปัจจัยขับเคลื่อนความเสี่ยงและสาเหต ุ
ความเสี่ยง	 ทำาให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงหลักของ	 กทพ.	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ได้ทั้งหมด	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ด้านกลยุทธ	์ ด้านการปฏิบัติงาน	
ด้านการเงิน	และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ	ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยง	๓	ความเสี่ยง	๕	สาเหตุความเสี่ยง	นำามาบริหารจัดการด้วย 
๓	แผนจัดการความเสี่ยง	สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง
(๓ ความเสี่ยง)

สาเหตุความเสี่ยง
(๕ สาเหตุความเสี่ยง)

แผนจัดการความเสี่ยง
(๓ แผนจัดการความเสี่ยง)

๑.	ความมั่นคงบนทางพิเศษ	 ๑.๑	การจัดการวิกฤตของโครงข่าย																										
๑.๒	การจัดการความล่อแหลม

และความเปราะบางของโครงข่าย

๑.๑)	แผนบริหารทางพิเศษ	
(Smart	Expressway)

๒.	การพัฒนาองค์กร ๒.๑	ความพร้อมสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำา ๒.๑)	แผนบริหารองค์กร	
(Smart	Organization)

๓.	ผลการดำาเนินงาน ๓.๑	การจัดการด้านรายได้
๓.๒	การจัดการด้านต้นทุน

๓.๑)	แผนบริหารมูลค่าองค์กร
(Smart	Value)

	 รวมท้ังในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจของ	กทพ.	(Business	Continuity	Plan	:	BCP) 
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 และครอบคลุมระบบงานสำาคัญอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการซักซ้อมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
ทุกแผน	 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น	และส่งผลต่อการดำาเนินงานของ	กทพ.	รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงาน 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ	กทพ.
	 ผลการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ภายใต้ตัวชี้วัดความเสี่ยง	๒๓	ตัวชี้วัด	(KRI	ระดับองค์กร	จำานวน	๘	ตัว	และ	KRI 
ระดับแผนงาน	จำานวน	๑๕	ตัว	ประกอบด้วย	KRI	ความเสี่ยงจำานวน	๖	ตัว	KRI	สาเหตุความเสี่ยง	จำานวน	๙	ตัว)	พบว่า	
	 ๑)		ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด	๖	ตัวชี้วัดจากทั้งหมด	๘	ตัวชี้วัด	โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	
ได้แก่	EBIDA	และผลิตภาพสินทรัพย์ดำาเนินงาน
	 ๒)		ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน	สามารถจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได	้	๒	ความเสี่ยง	๓	สาเหตุความเสี่ยง	(๑๒	ตัวชี้วัด)	
จากจำานวนทั้งหมด	 ๓	 ความเสี่ยง	 ๕	 สาเหตุความเสี่ยง	 (๑๕	 ตัวชี้วัด)	 โดยความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 ได้แก่	
ความเสี่ยง	:	ผลการดำาเนินงาน	(ค่าใช้จ่ายรวม	(๑	ตัวชี้วัด))	สาเหตุความเสี่ยง	:	การจัดการด้านรายได้	(ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทาง 
พิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวัน	 (๑	 ตัวชี้วัด))	 และการจัดการด้านต้นทุน	 (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 (๑	 ตัวชี้วัด))	 เนื่องจากการรับรู ้
ดอกเบี้ยค่าชดเชยตามคำาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีทางแข่งขันของโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	 และดอกเบี้ย 
จ่ายตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ในการระดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	(กองทุนรวม	TFF)
	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ	๒๕๖๓
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 
 
	 เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของ	 กทพ.	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำาเนินงานขององค์กร	 กทพ.	 ได้นำามาตรฐาน 
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ	 Committee	 of	 Sponsoring	 Organization	 of	 the	 Treadway 
Commission:	COSO	 Internal	Control	 Integrated	Framework	และหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	มาใช้ในการกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ	กทพ.	
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	กทพ.	ได้ประกาศนโยบายการควบคุมภายในของ	กทพ.	เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ	กำาหนดเป้าหมาย 
ของการควบคุมภายใน	๒	ประการ	คือ	๑)	การควบคุมภายในมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๒)	การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง	
(Control	Self-Assessment	 :	CSA)	ของหน่วยงานใน	กทพ.	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างการประเมินผล
การควบคุมภายในของ	กทพ.	ประกอบด้วย	 ผู้บริหารความเสี่ยงในระดับสายงานตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่าย	 ผู้อำานวยการกอง	 และหัวหน้าแผนก	
คณะกรรมการประเมินผล	 การควบคุมภายในของ	 กทพ.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการ	 กทพ.	 และมีการสอบทาน								
การประเมินผลการควบคุมภายในจากสำานักตรวจสอบภายใน	ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานผลเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ	
กทพ.	ประจำาปี	
	 การประเมินการควบคุมภายในของ	กทพ.	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีจัดวางไว้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๑	การควบคุมภายในแต่ละฝ่าย 
และกองอยู่ในระดับดี	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ	เหมาะสม	มีการติดตามกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด	๓๒๓	กระบวนการ 
จำาแนกเป็นกิจกรรมรายไตรมาส	 ๓๑๔	 กระบวนการ	 มีความรุนแรงของความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อยมาก	 และการติดตามรายเดือน 
๙	กระบวนการ	มีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมากถึงปานกลาง	
	 นอกจากนี้	 กทพ.	 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 เพื่อรองรับ 
การจัดทำาฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ	กทพ.	ซึ่งจะเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ	๒๕๖๓	
	 ผลการประเมินการควบคุมภายในของ	กทพ.	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ภายใต้ตัวชี้วัดความสำาเร็จของการควบคุมภายในจำานวน	๑๑	ตัวชี้วัด	
สำาหรับการดำาเนินงานที่มีระดับความรุนแรงของความเส่ียงน้อยจนถึงปานกลางจากการบริหารความเส่ียงและการดำาเนินงานซึ่งต้องเฝ้าระวัง 
อย่างใกล้ชิด	 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดจำานวน	 ๙	 ตัวชี้วัด	 โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำานวน	 ๒	 ตัวชี้วัด	 ประกอบด้วย	 
การบริหารงบประมาณลงทุน	และการบริหารงานจัดซื้อ/จ้างงานเสริมกำาลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถ	ี
	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ	๒๕๖๓

การพัฒนาระบบระบุตำาแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษ
โดยใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
	 กทพ.	 ได้มีการสร้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ในรูปแบบ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS	 Based	Asset	Management 
System)	 เพื่อระบุตำาแหน่งอุปกรณ์ของทางพิเศษโดยใช้แอปพลิเคชั่น 
บนโทรศัพท์มือถือ	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำาระบบบริหารจัดการ 
สินทรัพย์ของ	 กทพ.	 โดยการสำารวจเก็บข้อมูลตำาแหน่งอุปกรณ ์
บนทางพิเศษด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อได้ภาพถ่ายของอุปกรณ์และ 
ตำาแหน่งของจุดถ่ายภาพ	ซึ่ง	กทพ.	ได้นำาแอปพลิเคชั่น	“Theodolite” 
มาใช้ควบคู่กับเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส	์(Electronics	Distance	Measurement	:	EDM)	แบบเลเซอร์ในการวัดระยะทางจากจุดถ่ายภาพ 
ไปยังอุปกรณ	์ทำาให้ได้ข้อมูลตำาแหน่งของภาพถ่ายอุปกรณ	์และระยะทางถึงอุปกรณ	์จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น	Theodolite	 
เข้าอีเมล์	นอกจากน้ี	กทพ.	ได้พัฒนา	PHP	Script	ในการอ่านข้อมูลจากอีเมล	แล้วนำาข้อมูลท่ีได้บันทึกลงในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS	 Database)	 ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวทำาให้การสำารวจอุปกรณ์จำานวนมากสามารถทำาได้รวดเร็ว	 สะดวก	 และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานเป็นอย่างมาก

การปรับปรุงความแม่นยำาของระบบแสดงตำาแหน่งสำาหรับ Mobile Application บนทางพิเศษ
	 กทพ.	 ได้ปรับปรุงระบบแสดงตำาแหน่งสำาหรับ	 Mobile	 Application	 เพื่อเพิ่มความแม่นยำาในการหาตำาแหน่งด้วยการสร้างจุดอ้างอิง 
บนทางพิเศษเพิ่มเติม	ซึ่งจากผลการปรับปรุงระบบดังกล่าวพบว่า	สามารถเพิ่มความแม่นยำาในการอ้างอิงตำาแหน่งได้เป็นอย่างมาก	ซึ่งได้นำาไป 
ใช้บนทางพิเศษฉลองรัช	และจะขยายผลไปใช้บนทางพิเศษสายอื่น	ๆ	ต่อไป	

การพัฒนา API เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจร 
	 กทพ.	ได้พัฒนาสร้างฐานข้อมูลสภาพการจราจรเพื่อรายงานสภาพจราจรให้กับผู้ใช้ทาง 
โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเดินทางเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด	 อีกทั้ง 
การมีข้อมูลสภาพการจราจรจากหลายแหล่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ 
สามารถรายงานสภาพจราจรได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 ซึ่งการมีฐานข้อมูลสภาพจราจร 
นอกจากจะดูข้อมูลย้อนหลังได้แล้ว	 ยังแสดงในรูปแบบของสถิติและการตรวจติดตาม	 (Dash	
Board)	ได้อีกด้วย

โครงการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบยกเลิกไม้กั้น
	 กทพ.	 ได้ศึกษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบยกเลิกไม้กั้น	 (Non-stop	 Lane)	 โดยได้ทดลองยกเลิกไม้กั้นช่อง	 Easy	 Pass	
บริเวณด่านฯ	อาจณรงค	์	ด่านฯ	ท่าเรือ	๑	และด่านฯ	สาธุประดิษฐ์	๑	พร้อมทั้งติดตั้งระบบตรวจจับรถฝ่าด่านด้วยระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียน 
อัตโนมัติ	(LPR)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับรถฝ่าด่านกรณีที่ยกเลิกไม้กั้น	ซึ่งจากผลการดำาเนินงานพบว่า	สามารถระบายปริมาณจราจร 
บริเวณหน้าด่านฯ	 ได้เร็วยิ่งขึ้น	 โดยสามารถระบายปริมาณจราจร	 ๑,๕๐๐	 คัน/ชั่วโมง	 ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วผ่านช่องทางได้ถึง	 ๖๐ 
กิโลเมตร/ชั่วโมง	และมีปริมาณรถฝ่าด่านคิดเป็นร้อยละ	๑.๒๑	จากนั้นจึงได้ทดสอบเพิ่มเติมที่ด่านฯ	อโศก	๔	ด่านฯ	อโศก	๓	ด่านฯ	บางเมือง	๑ 
และด่านฯ	ปู่เจ้า-สมิงพราย	พบว่า	สามารถระบายปริมาณจราจร	๑,๐๐๐	คัน/ชั่วโมง	และมีปริมาณรถฝ่าด่านคิดเป็นร้อยละ	๔	ซึ่งในอนาคต 
จะมีการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมการขนส่งทางบก	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และพัฒนาไปสู่ระบบด่านเก็บเงิน 
แบบไร้ไม้กั้น	(Multi-lane	free	flow)	เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรสะสมหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	ตลอดจนอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง

การวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางพิเศษการควบคุมภายใน
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โครงการให้ส่วนลดค่าผ่านทางสำาหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
	 กทพ.	 ได้ดำาเนินโครงการให้ส่วนลดค่าผ่านทางสำาหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ	 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไขปัญหาการจราจร 
ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	 โดยเริ่มดำาเนินการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก	๔	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๑	 ซึ่งจาก 
ผลการดำาเนินงานพบว่า	 มีสัดส่วนผู้ใช้	 Easy	 Pass	 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 ๐.๙	 และมีความยาวช่วงจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านลดลง 
คิดเป็นร้อยละ	๘๔.๒	นอกจากนี	้ มีการขยายการดำาเนินงานโครงการนี้ที่ด่านฯ	บางขุนเทียน	ด่านฯ	ดาวคะนอง	และด่านประชาชื่น	 (ขาเข้า) 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางหันมาชำาระด้วยบัตร	Easy	Pass

การเปิดช่องจราจรสวนทาง (Reversible Lane) บริเวณทางพิเศษฉลองรัช
	 กทพ.	 ได้เปิดช่องจราจรสวนทาง	 (Reversible	 Lane)	 บนทางพิเศษฉลองรัชฝั่งขาออก 
ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า	 (๐๖.๓๐-๐๙.๐๐	น.)	 เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้น	 ซึ่งจาก 
การประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลังดำาเนินการพบว่า	 มีรถใช้ช่องจราจรสวนทางได้มากถึง 
๑,๖๒๕	คัน/ชั่วโมง	โดยคิดเป็นร้อยละ	๒๓	ของปริมาณจราจรช่องทางหลัก	จึงทำาให้สามารถ 
ช่วยระบายการจราจรและอำานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางในช่วงเวลาดังกล่าวได้	 อีกท้ังสามารถ 
ลดระยะทางติดขัดลงได้ประมาณ	๓.๒	กิโลเมตร	และลดระยะเวลาการเดินทางของช่องทางหลัก 
และช่องจราจรสวนทางโดยใช้เวลาเฉลี่ยลดลงเป็น	๑๓.๓	นาที	และ	๘.๓	นาที

โครงการป้ายแจ้งเตือนความเร็ว (Your Speed Sign) พร้อมติดตั้ง
	 กทพ.	 ได้ดำาเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็ว	 (Your	Speed 
Sign)	 เพื่อเป็นการเตือนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมากจาก 
การใช้ความเร็วในบริเวณที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง	 ซึ่งชุดป้าย 
แจ้งเตือนความเร็ว	 (Your	 Speed	 Sign)	 สามารถแสดงความเร็วได ้
ตั้งแต	่๐-๑๙๙	กิโลเมตร/ชั่วโมง	โดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย ์
ที่สามารถดูภาพและส่งข้อมูลความเร็วรวมถึงปรับเปล่ียนคุณสมบัติ 
การทำางานและตรวจสอบสถานะการทำางานได้แบบ	Online	โดย	กทพ. 
ได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วบนทางพิเศษบูรพาวิถีจำานวน	๓	จุด	
ได้แก่	กิโลเมตรที่	๑๔+๖๐๐	(ขาเข้า)	กิโลเมตรที่	๒๔+๑๐๐	(ขาออก) 
	และกิโลเมตรที่	๓๒+๕๐๐	(ขาเข้า)	

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับงานสื่อสารและกู้ภัย
	 กทพ.	ได้พัฒนาระบบอ่านภาพจากกล้อง	CCTV	(Image	Processing)	ตรวจสอบเหตุการณ์ 
ผิดปกติบนทางพิเศษ	 โดยนำาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 หรือ	 AI 
มาวิเคราะห์ภาพวิดีโอและข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อนำาไปสู่การป้องกัน 
อุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางโดยระบบการตรวจจับอุบัติการณ์  
บนทางพิเศษ	 ซ่ึงจะทำาให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถรับแจ้งเหตุได้รวดเร็วข้ึนเพ่ือลดการเกิด 
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ	โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง	CCTV	แบบ	Analog 
และ	Digital	ที่ติดตั้งอยู่บนทางพิเศษของ	กทพ.	ได้ทั้งหมด

ระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ Full LED 
สำาหรับ Reversible Lane บนทางพิเศษฉลองรัช
	 กทพ.	ดำาเนินการเปิดช่องสวนกระแสจราจร	(Reversible	Lane)	บนทางพิเศษฉลองรัช	
ฝั่งขาเข้า	 ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า	 (๐๖.๓๐-๐๙.๐๐	 น.)	 บริเวณ	 กม.	 ๖+๐๐๐-๑๒+๐๐๐ 
โดยติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ	Full	LED	จำานวน	๖	จุด	จุดละ	๔	ป้าย	(รวม	๒๔	ป้าย) 
เพื ่อบริหารจัดการช่องจราจร	 ลดความสับสนในการใช้ช่องทางของผู ้ใช้ทาง	 และเพิ ่ม 
ความปลอดภัยในการใช้ทางขณะเดินทางในบริเวณการเปิดช่องสวนกระแสจราจร	 ซึ่งการ 
เปิด-ปิดป้ายสัญญาณไฟจราจรฯ	ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีจราจรเข้าเปิด-ปิดด้วยระบบ	Manual	เท่าน้ัน	และไม่สามารถปรับเปล่ียนข้อความเป็นแบบอ่ืนได้ 
กทพ.	จึงพัฒนา	“ระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรแบบ	Full	LED	สำาหรับ	Reversible	Lane	บนทางพิเศษฉลองรัช”	เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
สามารถควบคุมสั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล	 ตรวจสอบสถานะจากศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช	 (CCB3)	 ผ่านโปรแกรมควบคุม 
ป้ายสัญญาณไฟจราจรฯ

ประโยชน์จากระบบควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรฯ 
 ๑.	 เจ้าหน้าท่ีสามารถบริหารจัดการช่องจราจรได้ตลอดเวลา	 เพ่ือการแก้ปัญหา 
การจราจรบนทางพิเศษที่มีประสิทธิภาพ	และเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นได้
	 ๒.	 ข้อมูลการทำางานของป้ายสัญญาณไฟจราจรฯ	 ที่เก็บบันทึกไว้	 สามารถ 
นำามาวิเคราะห์เพ่ือหาจำานวน/ช่องจราจรท่ีเกิดอุบัติเหตุ	การซ่อมบำารุง	และความเร็ว 
ที่เหมาะสมในช่วงเวลาต่าง	 ๆ	 ฯลฯ	 เพื่อเก็บไว้เป็นสถิติ	 และสามารถนำาข้อมูลที่ได้ 
ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
  เม่ือวันท่ี	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๑	คณะเจ้าหน้าท่ีบริษัท	Metropolitan	Expressway	จำากัด	(MEX)	ได้เข้าหารือเก่ียวกับการดำาเนินงาน 
บำารุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษของ	 กทพ.	 ด้วยเทคโนโลยี	 InfraDoctor	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	 Feasibility	 Survey	 for	 Potential	
Utilization	of	 ICT	Technology	on	Maintenance	and	Management	Work	of	Road	 Infrastructures	 in	Thailand	ภายใต้	 JICA	
Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	Project
   เมื่อวันที	่๑๔-๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท	Hanshin	Expressway	จำากัด	(HEX)	ประกอบด้วย	Mr.	Kenji	
Ogura	 และ	Mr.	 Tetsuya	Otani	 จาก	 International	 Business	 and	 Cooperation	Office,	 Engineering	 Department	 ได้เข้าหารือ 
เกี่ยวกับการดำาเนินงานในเรื่อง	Street	LED	Lighting	การส่งพนักงาน	กทพ.	ไปฝึกศึกษา	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	การส่งพนักงานรุ่นใหม่ของบริษัทฯ	
เข้ามาฝึกอบรม	(Technical	Training)	ที	่กทพ.	รวมถึงเข้าเยี่ยมชมทางจักรยานบริเวณพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ	
  เมื่อวันที	่๑๑-๑๕	ธันวาคม	๒๕๖๑	บริษัท	Hanshin	Expressway	จำากัด	(HEX)	ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่	 (Young	staff)	รวม	๖	คน 
เข้าฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ	 (Technical	 Training)	 ตามกรอบบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 โดยได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 
ทางพิเศษรวมทั้งแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมร่วมกับพนักงานของ	กทพ.	

โปรแกรมควบคุมป้ายสัญญาณไฟจราจรฯ และตัวอย่างสัญลักษณ์

MEX เข้าหารือเก่ียวกับการดำาเนินงานบำารุงรักษา 
โครงสร้างทางพิเศษของ กทพ. ด้วยเทคโนโลยี 
InfraDoctor

HEX เข้าหารือเกี่ยวกับการดำาเนินงานเรื่อง Street 
LED Lighting การส่งพนักงาน กทพ. ไปฝึกศึกษา
และเยี่ยมชมทางจักรยานใต้เขตทางพิเศษ

HEX ส่งคณะเจ้าหน้าที่ (Young staff) เข้าฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการตาม MOU
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  เม่ือวันท่ี	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	Mr.	Motohiko	Nishibayashi	ตำาแหน่ง	Manager, 
International	Business	and	Cooperation	และ	Mr.	Kenji	Ogura	ตำาแหน่ง	 Senior 
Expert,	International	Project	บริษัท	Hanshin	Expressway	จำากัด	(HEX)	และนายปิยะวุฒิ 
วงศ์เลิศวิทย์	 ผู้แทนบริษัท	 เอสซีจ	ี เคมิคอลส์	 จำากัด	 (SCG)	 ได้เข้าหารือเรื่องการจัดทำาบันทึก 
ความเข้าใจ	(MOU)	เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจสอบสายเคเบิลในการบำารุงรักษาสะพาน	
ระหว่าง	กทพ.	กับ	SCG	กับ	HEX	
  เมื่อวันที่	 ๒๒	 เมษายน	๒๕๖๒	 คณะผู้บริหารบริษัท	Metropolitan	 Expressway	 จำากัด	 (MEX)	นำาโดย	Dr.	 Hiroshi	 Dobashi	
ตำาแหน่ง	Executive	Officer	 ได้เข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเทคนิคระหว่าง	กทพ.	และ	MEX	 ในโครงการ	 InfraDoctor	ภายใต้	
JICA	SDGs	Project
  เมื่อวันที่	 ๒๕	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท	 Hanshin	 Expressway	 จำากัด	 (HEX)	 บริษัท	 Hanshin 
Expressway	Engineering	จำากัด	และบริษัท	KFC	จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น	จำานวน	๕	คน	ได้เข้าหารือการดำาเนินงานบำารุงรักษาทางพิเศษ	
เพื่อดำาเนินโครงการ	Dissemination	of	 infrastructure	repair	and	reinforcement	method	with	special	 laminated	fiber	sheet	
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก	JICA	
  เมื่อวันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 คณะผู้บริหารบริษัท	 Hanshin	 Expressway	 จำากัด	 และบริษัทในเครือ	 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	 รผผ. 
และหารือเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านบำารุงรักษาทางพิเศษและการก่อสร้างทางพิเศษ
   

การเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	
ระหว่าง	กทพ.	กับ	Korea	Expressway	Corporation	(KEC)	ณ	สาธารณรัฐเกาหลี	(เกาหลีใต้)	
 

 
	 เมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๒	คณะผู้บริหารจาก	กทพ.	นำาโดย	รผก.	ทำาการแทน	ผวก.	พร้อมด้วย	รผผ.	รผส.	ผอ.ฝกง.	รักษาการ 
ในตำาแหน่ง	รผบ.	และ	ผอ.กวพ.	ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	กับ	คณะผู้บริหารจากบริษัท	Korea	Expressway	Corporation 
(KEC)	นำาโดย	Dr.	Kangrae	LEE	ตำาแหน่ง	President	พร้อมด้วย	Mr.	Yong	Suk	Shin	ตำาแหน่ง	Managing	Director	of	overseas	Project 
Division,	 Mr.	 Young	 Chae	 Bong	 ตำาแหน่ง	 Head	 of	 Research	 Institute	 และผู้แทนจาก	Ministry	 of	 Land	 Infrastructure	 and 
Transport	ได้แก่	Mr.	Sang	Wook	Lee	ตำาแหน่ง	Senior	Deputy	Director	ณ	สถาบันวิจัยและศูนย	์ICT	ของบริษัท	KEC	ทั้งนี้	ดร.	คังแกร	ล ี
ประธานบริษัท	 KEC	 ได้กล่าวให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและมีความยินดีที่	 กทพ.	 และบริษัท	 KEC	 ร่วมกันจัดทำา	 MOU	 ซึ่งถือเป็น 
ก้าวสำาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ	ระหว่างกันต่อไปในอนาคต

MEX เข้าหารือเก่ียวกับความร่วมมือทางด้านเทคนิค
ระหว่าง กทพ. และ MEX ในโครงการ InfraDoctor 
ภายใต้ JICA SDGs Project

HEX และบริษัท KFC จำากัด เข้าหารือการดำาเนินงาน
บำารุงรักษาทางพิเศษ

ผู้บริหาร Hanshin Expressway และบริษัทในเครือ 
ได้เข้าเย่ียมคารวะ รผผ. และหารือเก่ียวกับ
งานบำารุงรักษาทางพิเศษและการก่อสร้างทางพิเศษ

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 ได้ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ควบคู่ไปกับการดำาเนินงาน 
ในภารกิจหลัก	 ในการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการให้บริการทางพิเศษ	 โดย	กทพ.	 ได้จัดทำาแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Strategic	Corporate	Social	Responsibility	Master	Plan)	ระยะยาว	๕	ปี	(๒๕๕๙-๒๕๖๓)	ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการ 
ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ดังนี้
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
	 ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำาคัญต่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำา	 (Upstream)	คือ	คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ	
ผ่านมาสู่กลางน้ำา	(Midstream)	คือ	กทพ.	จนถึงปลายน้ำา	(Downstream)	คือ	ผู้ใช้บริการทางพิเศษ	ประกอบด้วย	๓	กลยุทธ์	
    กลยุทธ	์๑.๑		 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร
	 	 	 	 	 ๑)	การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร	
	 	 	 	 	 ๒)	การบริหารค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและเสมอภาค	
	 	 	 	 	 ๓)	การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
    กลยุทธ	์๑.๒		 การปฏิบัติดำาเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
	 	 	 	 	 ๑)	การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น	
	 	 	 	 	 ๒)	การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน	
	 	 	 	 กลยุทธ	์๑.๓		 ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ
	 	 	 	 	 ๑)	การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความพึงพอใจ	
	 	 	 	 	 ๒)	การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยต่อการใช้บริการ	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)
	 ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำาคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของ	กทพ.	 เช่น	ผู้ถูกเวนคืน	ชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ	เป็นต้น	นอกจากนี้มีการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-Process)	ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม	โดยเน้นการสร้างอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น	ประกอบด้วย	๒	กลยุทธ์	
	 	 	 	 กลยุทธ	์๒.๑		 การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน	
	 	 	 	 กลยุทธ	์๒.๒		 การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	

ภาพรวมแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที	่๑
ความรับผิดชอบในกระบวนการ

ทางธุรกิจ	(Sustainable	Business)	

ยุทธศาสตร์ที	่๒	
การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชน

และสังคมอย่างเป็นธรรม
(Sustainable	Society)	

ยุทธศาสตร์ที่	๓	
การพัฒนาขีดความสามารถ

ต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	
(Sustainable	Planet)	

กลยุทธ์	๑.๑	การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
บุคลากร

กลยุทธ์	๑.๒	การปฏิบัติดำาเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	๑.๓	ความรับผิดชอบ
ต่อการให้บริการทางพิเศษ	

กลยุทธ์	๒.๑	การส่งเสริมการบริหาร
ความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน

กลยุทธ์	๒.๒	การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
ดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์	๓.๑	การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินงาน

กลยุทธ์	๓.๒	การดูแลประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 ผักกาดดอง ชุมชนใหม่คลองเตย

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม (Sustainable Planet)
 ยุทธศาสตร์น้ีให้ความสำาคัญต่อการบรรเทาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมต่าง	ๆ	ท่ีสำาคัญต่อการดำาเนินงานของ	กทพ.	อาทิ	การเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 การบริหารจัดการวัสดุ	 และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน	 เป็นต้น	 รวมถึงการพัฒนา 
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต	ประกอบด้วย	๒	กลยุทธ	์
	 	 	 	 กลยุทธ์	๓.๑		 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินงาน	
    กลยุทธ์	๓.๒		 การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 ๑.	 โครงการ	“ของดีชุมชนรอบร้ัวทางพิเศษ”	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	ดำาเนินการต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี	๓ 
จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยการสำารวจชุมชนรอบเขตทางพิเศษที่มีการผลิตสินค้าและบริการท่ีน่าสนใจ 
ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ในรูปแบบของแผ่นพับประชาสัมพันธ์	 เชิญชวนให้พนักงานและ 
ลูกจ้าง	 กทพ.	 ทุกฝ่าย/สำานัก	 ได้สนับสนุนสินค้าและบริการของชุมชนรอบเขตทางพิเศษในโอกาสต่าง	 ๆ 
ตามความเหมาะสม	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๒	 ได้รวบรวมข้อมูล“ของดีชุมชนรอบรั้วทางพิเศษ”	
จากชุมชนชนรอบเขตทางพิเศษฉลองรัช	ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช	

 ๒.		จัดกิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	จำานวน	๒	ครั้ง	ได้แก่
  ครั้งที่	๑	ภายใต้งาน	“Young	EXAT	Futsal	Cup”	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๑ 
ณ	ลานกีฬาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรัชดาภิเษก	ถนนรัชดาภิเษก 
โดยมีทีมฟุตซอลนักเรียนอายุ	 ๑๒-๑๕	 ปี	 จากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ	 จำานวน	 ๖	 ทีม 
ได้แก่	โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	(วัดน้อยใน)	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(ทวีวัฒนา)	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์	โรงเรียนราชนันทาจารย	์สามเสน 
วิทยาลัย	๒	โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์	และโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร	เข้าร่วมการแข่งขัน	
  

 ครั้งที่	๒	ภายใต้งาน	“Young	EXAT	Football	Cup”	เมื่อวันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๒ 
ณ	 สนามฟุตบอล	 TCFC	 พระราม	 ๙	 ถนนพระราม	 ๙	 แขวงบางกะปิ	 เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	 โดยมีทีมฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน	 ๑๒	 ปี	 จากโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ	
จำานวน	 ๖	 ทีม	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 ได้แก่	 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย	 (วัดศรีประวัติ)	
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย	 โรงเรียนพระราม	 ๙	 กาญจนาภิเษก	 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 
โรงเรียนประถมนนทรี	และโรงเรียนวัดดิสหงสาราม	เข้าร่วมการแข่งขัน

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

 ข้าวต้มมัด

 ข้าวต้มมัด ชุมชนวัดคลองเตยใน ๑  น้ำายาซักผ้าและน้ำายาล้างจาน 
ชุมชนสวนอ้อย

 หลักสูตรอบรมการจัดดอกไม้สด
ชุมชนบ้านแบบ

ผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๖๒

	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 (กทพ.)	 กระทรวงคมนาคม	 ได้ดำาเนินภารกิจหลักในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพทางพิเศษ 
อย่างมีคุณภาพ	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	บนรากฐานการบริหารจัดการที่ด	ีมีศักยภาพเชิงธุรกิจ	
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน	กทพ.	ได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม	๘	สายทาง	รวมระยะทาง	๒๒๔.๖	กิโลเมตร	
ประกอบด้วย	ทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ทางพิเศษศรีรัช	ทางพิเศษฉลองรัช	(ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์	และทางพิเศษสายรามอินทรา-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)	 ทางพิเศษบูรพาวิถี	 ทางพิเศษอุดรรัถยา	 ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์	 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	

โครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต
 ๑. โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางทดแทนในกรณีที่สะพานพระราม	๙	ต้องปิดซ่อมบำารุงใหญ่	เนื่องจากให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า	
๓๐	ปี	รวมท้ังช่วยแบ่งเบาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามท่ี	๒	ทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงสุขสวัสด์ิ-ดาวคะนอง	และสะพานพระราม	๙ 
ตลอดจนการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน	 ซึ่งจะสามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที ่
ชั้นนอกและชั้นในกรุงเทพมหานคร	 รวมถึงการเดินทางเชื ่อมโยงสู่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีระยะทาง	 ๑๘.๗	 กิโลเมตร 
เป็นทางยกระดับขนาด	๖	ช่องจราจร	 (ทิศทางละ	๓	ช่องจราจร)	มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข	 ๓๕	 (ธนบุรี-ปากท่อ)	 และมีทางขึ้น-ลงที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ	 กม.	 ๑๓+๐๐๐	 ของถนนพระรามที่	 ๒	 ซ้อนทับไปตามแนว 
เกาะกลางถนนพระรามที่	๒	มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง	จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่	 ๓	 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่	 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ	 โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชช่วงที่ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่	ขนาด	๘	ช่องจราจร	 (ทิศทางละ	๔	ช่องจราจร) 
ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม	๙	มีทางขึ้น-ลง	๗	แห่ง
 
 ๒. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมไปยังถนนวงแหวนรอบนอกฯ 
ด้านตะวันออกและส่วนทดแทน ตอน N1
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจ	 และโครงข่ายถนนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือ 
และเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษในแนวตะวันออก-ตะวันตก	(East-West	Corridor)	ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
      ตอน	N2	 มีระยะทาง	๑๐.๖	กิโลเมตร	 จุดเริ่มต้นประมาณ	กม.	๐+๗๖๔.๕๐๐	ของถนนประเสริฐมนูกิจ	 เป็นทางยกระดับขนาด 
๔	ช่องจราจร	 (ทิศทางละ	๒	ช่องจราจร)	ซ้อนทับบนถนนประเสริฐมนูกิจ	ข้ามคลองบางบัว	ผ่านแยกวังหิน	แยกเสนานิคม	แยกสุคนธสวัสดิ์ 
ไปเชื ่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม	ผ่านแยกถนนนวมินทร์ตัดกับ 
ถนนประเสริฐมนูกิจ	และสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
  ส่วนทดแทนตอน	 N1	 มีระยะทาง	 ๖.๖	 กิโลเมตร	 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและ 
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 (Missing	 link)	 ที่บริเวณแยกรัชวิภา	 เป็นทางยกระดับขนาด	 ๔	 ช่องจราจร	 (ทิศทางละ 
๒	 ช่องจราจร)	 มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือไปตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต	 เลี้ยวขวาบริเวณสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก 
ไปตามแนวถนนเลียบคลองบางเขน	 ข้ามถนนพหลโยธิน	 ไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่แนวถนนผลาสินธุ์	 ไปจนถึงถนนประเสริฐมนูกิจและ 
เชื่อมต่อกับทางพิเศษตอน	N2

 ๓. โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอำาเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง	อำานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่	 
นักท่องเที่ยว	รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	และช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร	อุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๔๐๒๙	และ 
เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ	มีระยะทาง	๓.๙๘	กิโลเมตร	เป็นทางพิเศษขนาด	๔	ช่องจราจรต่อทิศทาง	(สำาหรับรถยนต์	๒	ช่องจราจร	
และรถจักรยานยนต์	 ๒	 ช่องจราจร)	 เริ่มต้นโครงการที่ตำาบลป่าตอง	 บริเวณถนนพระเมตตา	 (ถนนผังเมืองรวมสาย	 ก)	 เป็นทางยกระดับ 
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ข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์จนถึงเขานาคเกิดระยะทาง	 ๐.๙	 กิโลเมตร	 แล้วจึงเป็นอุโมงค์ระยะทาง	 ๑.๘๕	 กิโลเมตร	 หลังจากนั้นเป็นทางยกระดับ 
ระยะทาง	๑.๒๓	กิโลเมตร	สิ้นสุดโครงการที่ตำาบลกะทู	้อำาเภอกระทู้	บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๔๐๒๙	

 ๔. โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร (Missing Link)
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบทางพิเศษในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกกับในแนวทิศเหนือ-ทิศใต้ของพื้นท่ีเขตเมือง 
ในกรุงเทพมหานคร	 เกิดระบบโครงข่ายทางพิเศษที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด	ทำาให้ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางบนทางพิเศษโดยที่ไม่ต้องลงสู่ถนนระดับดิน	 จึงช่วยลดปัญหาการจราจรในระดับดินและช่วยลด 
ความคับคั่งของปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษ	 รวมทั้งในอนาคตจะสามารถต่อขยายไปเชื่อมโยงระบบทางด่วนขั้นที่	 ๓	 สายเหนือ	 ตอน	 N2 
และเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก	 และส่วนทดแทนตอน	 N1	 ได้	 ซึ่งจะเป็นแนวเส้นทางที่ตัดผ่านกรุงเทพมหานคร 
จากด้านตะวันตกไปยังทิศตะวันออกได้อย่างสะดวก	มีระยะทาง	๒.๖	กิโลเมตร	 เป็นทางพิเศษยกระดับขนาด	๔	ช่องจราจร	 (ไป-กลับ) 
และมีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	 ๒	 แห่ง	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับถนนกำาแพงเพชร	 ๒	 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับรัชวิภา	
วางตัดตามแนวถนนกำาแพงเพชร	 ๒	 ยกระดับข้ามทางพิเศษศรีรัชแล้วเข้าบรรจบกับทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 บริเวณ 
ศูนย์ซ่อมบำารุงรถไฟฟ้าชานเมือง	(EMU’S	DEPOT)	 

 ๕. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวก	 ปลอดภัย	 และประหยัดเวลาแก่ผู้ใช้เส้นทางที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคกลาง 
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดของถนนพหลโยธิน	 และระบบโครงข่ายถนนปัจจุบันที่แนวเส้นทาง 
โครงการตัดผ่าน	 รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่	 และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพทำาให้เกิดการเจริญเติบโต 
ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการและในระดับประเทศ	 มีระยะทาง	 ๑๐๔.๗	 กิโลเมตร	 เป็นทางยกระดับขนาด	๖	 ช่องจราจร	 (ทิศทางละ 
๓	ช่องจราจร)	จุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณด่านจตุโชติ	บนถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 
จากนั้นแนวสายทางจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์	 ถนนนิมิตใหม่	 ถนนลำาลูกกา	 และถนนรังสิต-นครนายก 
แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓๓	และเลียบไปตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓๒๒๒	เชื่อมต่อกับโครงการ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา	 และทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก	 แล้วจึงเข้าบรรจบทางหลวงหมายเลข	 ๒	
กม.	๑๐+๗๐๐	(ถนนมิตรภาพ)	ที่อำาเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี
     
 ๖. โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตัดกระแสจราจรของรถที่ลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีเพื่อไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี	 ซึ่งโครงการดังกล่าว 
จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรของรถบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 โดยการก่อสร้างทางข้ึน-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนบ้านเก่า 
และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี-ถนนสุขุมวิท	 รวมทั้งอำานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างท่าเรือกรุงเทพ 
และท่าเรือแหลมฉบัง	 มีระยะทางประมาณ	 ๓.๕	 กิโลเมตร	 เป็นทางยกระดับขนาด	 ๖	 ช่องจราจร	 (ทิศทางละ	 ๓	 ช่องจราจร)	 ไปตามแนว 
เกาะกลางของถนนสุขุมวิท	(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓)	และถนนเลี่ยงเมืองชลบุร	ี(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	๓๖๑)	มีจุดเริ่มต้นโครงการ 
เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี	บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางชลบุรีใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	และมีจุดสิ้นสุดทางหลักอยู่บริเวณ 
ทางแยกต่างระดับถนนเล่ียงเมืองชลบุรี	และถนนสุขุมวิท	โดยมีทางข้ึน-ลง	จำานวน	๓	แห่ง	ได้แก่	ทางข้ึน-ลงบนถนนเล่ียงเมืองชลบุรี	ทางข้ึน-ลง 
บนถนนสุขุมวิท	และทางขึ้น-ลงบนถนนบ้านเก่า

 ๗. โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ		โดยจะอำานวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้า 
จากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเช่ือมต่อกับทางพิเศษได้โดยตรง	 และเพ่ิมประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพ่ือรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต	มีระยะทางประมาณ	๑.๘	กิโลเมตร	เป็นทางยกระดับขนาด	๔	ช่องจราจร	(ทิศทางละ	
๒	ช่องจราจร)	มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือตู้สินค้า	 (Terminal)	และศูนย์กระจายสินค้า	 (Distribution	Center) 

ของท่าเรือกรุงเทพ	ไปตามแนวเกาะกลางของถนนภายในท่าเรือกรุงเทพเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์	(S1)	ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ 
ไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีด้านทิศตะวันออก	และเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัชด้านทิศเหนือ	ซึ่งสามารถเดินทางไปยังถนนจตุโชติ	และ 
ถนนวงแหวนรอบนอกฯ	ด้านตะวันออก

ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETCS)
	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ	โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตรอัตโนมัติ	 
(Easy	Pass)	ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ทางพิเศษฉลองรัช	ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	ทางพิเศษศรีรัช	ทางพิเศษบูรพาวิถี	
ทางพิเศษอุดรรัถยา	 และทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูม ิ
เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถ	ีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	กับทางพิเศษบูรพาวิถ	ีและมีการเชื่อมต่อกันระหว่างบัตร	
M-Pass	และบัตร	Easy	Pass	ส่งผลให้ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ	(Easy	Pass)	สามารถนำาบัตรใช้ผ่านทางในทางหลวงพิเศษ 
หมายเลข	๙	(บางปะอิน-บางนา)	และทางหลวงพิเศษหมายเลข	๗	(กรุงเทพฯ–ชลบุรี)	ได	้โดยขณะนี้มีผู้สมัครใช้บัตร	Easy	Pass	รวมจำานวน	
๑.๘	ล้านชุด	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)	
	 ปัจจุบัน	 กทพ.	 เปิดจุดให้บริการเติมเงินบัตรอัตโนมัติ	 (Easy	 Pass)	 ผ่านหน่วยงานภายใน	และภายนอก	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้ใช้บริการ	ดังนี้
	 ๑.	หน่วยงานภายใน	(กทพ.	และ	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด)
   อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ	ยกเว้นทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ
   ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ	
   ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop	Service)	สำานักงานใหญ	่กทพ.	จตุจักร
   ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ	Easy	Pass	Fast	Service	๓	แห่ง	ได้แก่
		 	 	 -	ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช	(CCB2)	ถนนอโศก-ดินแดง
		 	 	 -	จุดพักรถสถานีบริการน้ำามัน	ปตท.	บางนาขาออก
	 	 	 -	ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช	(CCB3)	ถนนพระราม	๙
		 	 	 นอกจากนี้	ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ	และศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติฯ	(จุดพักรถสถานีบริการน้ำามัน	ปตท.	บางนาขาออก 
และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช)	ได้มีการให้บริการเติมเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
	 	 	 ๑)	ระบบรับชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์	(การชำาระเงินผ่าน	QR	Code	และบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านเครื่องรูดบัตร)
	 	 	 ๒)	ตู้อัตโนมัติ	(Kiosk)	ด้วยเงินสด
 ๒.	หน่วยงานภายนอก	(ธนาคารพาณิชย์และบริษัท)	จำานวน	๑๖	ช่องทาง	ดังนี้
   ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
   ธนาคารไทยพาณิชย	์จำากัด	(มหาชน)	
   ธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	
   ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
   ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	
   ธนาคารยูโอบ	ีจำากัด	(มหาชน)	
   ธนาคารออมสิน
   จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	จำากัด	(7-Eleven)
   จุดบริการ	Tesco	Lotus	
   จุดบริการ	Big	C
   บริษัท	ทรูมันนี่	จำากัด	
   บริษัท	ทูซีทูพี	(ประเทศไทย)	จำากัด	
   บริษัท	แอร์เพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
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   เคาน์เตอร	์CenPay	ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล	
   แอปพลิเคชัน	mPay	และแอปพลิเคชัน	MyAIS	
	 	 	 และช่องทาง	Rabbit	LINE	Pay	(บริษัท	แอ็ดวานซ	์เอ็มเปย	์จำากัด)
	 ในการนี้	 เพื่ออำานวยความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครใช้งานบัตรฯ	กทพ.	 ได้พัฒนาระบบจุดจำาหน่าย	 (Point	Of	Sale	 :	 POS) 
เพ่ือรองรับการจำาหน่ายผ่านการจัดกิจกรรม	Road	Show	นอกสถานท่ีแล้ว	และขณะน้ีได้ปรับปรุงระบบ	POS	เพ่ิมเติม	เพ่ือรองรับการจำาหน่าย 
ผ่านตัวแทนจำาหน่ายที่หลากหลาย	รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลจากบัตรประจำาตัวประชาชนในการสมัคร		

การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
 ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	กทพ.	ได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์	โดยแบ่งออกตามเขตทางพิเศษสายต่าง	ๆ	ดังน้ี	
 ทางพิเศษฉลองรัช
	 กทพ.	ปลูกต้นไม้	และสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ 	รวมทั้งอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร	และ 
หน่วยงานราชการอื่น	ๆ 	ใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์	เช่น	กรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมบนทางเท้า	ฝั่งขาเข้า	ตั้งแต่ถนนลาดพร้าวถึงซอยรามคำาแหง	๒๑ 
เน้ือท่ีประมาณ	๕๕๙.๕๐	ตารางวา	สำานักงานตำารวจแห่งชาติใช้พ้ืนท่ีเพ่ือจอดรถและเก็บรักษา 
รถยนต์ราชการ	เนื้อที่ประมาณ	๒,๒๘๐	ตารางวา		
 
 ทางพิเศษศรีรัช
 กทพ.	ปลูกต้นไม้	และสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	รวมทั้งอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร	และ 
หน่วยงานราชการอื่น	ๆ	ใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์	เช่น	สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาต	ิ (ปปส.)	 ใช้พื้นที่เพื่อจอดรถยนต์ของกลาง	 พร้อมก่อสร้าง 
ห้องน้ำาและป้อมยาม	 เนื้อที่ประมาณ	 ๘๗๔	 ตารางวา	 โรงพยาบาลเลิดสิน	 ใช้พื้นที่เพื่อจอด 
รถยนต์และทางเข้า-ออก	เนื้อที่ประมาณ	๖๖๓	ตารางวา	

 ทางพิเศษอุดรรัถยา
	 กทพ.	 ปลูกต้นไม้	 และสาธารณประโยชน์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งอนุญาตให้หน่วยงานราชการอื่น	 ๆ	 ใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์	 เช่น 
อบต.	เชียงรากใหญ่	ใช้พื้นที่ทำาถนนเส้นทางลัด	เนื้อที่ประมาณ	๒,๒๕๐	ตารางวา		อบต.	บ้านปทุม	ใช้พื้นที่ทำาถนนเส้นทางลัด	เนื้อที่ประมาณ	
๑,๒๓๕	ตารางวา	

			 	 สรุปจำานวนพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่ถูกใช้ประโยชน์จนถึงปีงบประมาณ	๒๕๖๒		มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น	๕๔๙,๕๙๕.๖๘	ตารางวา	ดังนี้
	 	 ๑.	จัดทำาสวนหย่อม	สวนสาธารณะ		 เนื้อที่รวม			๒๘๑,๔๑๑.๐๗		 ตารางวา
	 	 ๒.	จัดทำาลานกีฬา																									 เนื้อที่รวม				 ๓๒,๔๐๔.๑๘		 ตารางวา
	 	 ๓.	จัดทำาเส้นทางลัด	/ทางจักรยาน	 เนื้อที่รวม	 ๖๐,๗๓๕.๕๖		 ตารางวา
	 	 ๔.	เพื่อสาธารณประโยชน์อื่น	ๆ	 เนื้อที่รวม	 ๗๗,๘๕๖.๘๐		 ตารางวา
	 	 ๕.	พื้นที่ให้เช่า	 	 เนื้อที่รวม	 ๙๖,๘๕๖.๓๗		 ตารางวา		

การให้บริการเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th)
	 กทพ.	ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการดำาเนินงานด้านต่าง	ๆ	ผ่านทางเว็บไซต์ของ	กทพ.	 (www.exat.co.th)	 โดยม ี
การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน	 และอุปกรณ์เครื่องมือ 
สื่อสารแบบพกพา	 เพื่อให้มีรูปแบบการนำาเสนอที่ทันสมัย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 โดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ประชาชนทั่วไป	 ตลอดจนผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมทั้งได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่แบบโต้ตอบได้	
(Smart	 Interactive	MAP	Plus	 :	 SIMAP+)	 เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่สนใจได้ใช้ศึกษาเส้นทางการเดินทางบนทางพิเศษล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
และยังมีระบบรับเร่ืองร้องเรียนทางหน้าเว็บไซต์ของ	 กทพ.	 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนท่ีต้องการสอบถามข้อมูล	 สามารถร้องเรียน 
ติชม	และเสนอแนะการบริการ	โดยผลสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ	กทพ.	ปีงบประมาณ	๒๕๖๒	
มีระดับความพึงพอใจต่อบริการ	www.exat.co.th	ภาพรวมร้อยละ	๘๕.๖๐	อยู่ในเกณฑ์พอใจอย่างยิ่ง
	 นอกจากน้ี	กทพ.	ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลช่องทางส่ือสังคมออนไลน์	ทาง	Official	Facebook	(www.facebook.com/ 
Expressway.Thailand)	มีสมาชิกกดถูกใจเพจ	จำานวน	๑๓,๙๘๕	ราย	และมีผู้ติดตาม	(Followers)	จำานวน	๑๔,๒๖๕	ราย	และ	Official 
Twitter	(www.twitter.com/ExatWebmaster)	มีผู้ติดตาม	(Followers)	จำานวน	๔,๙๑๒	ราย
  
การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)   
 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ	(EXAT	Call	Center)	หมายเลขโทรศัพท์	๑๕๔๓	ดำาเนินงาน 
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการจราจรและสภาพการจราจร 
บนทางพิเศษสายต่าง	ๆ	รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุหรือการขอรับความช่วยเหลือบนทางพิเศษ 
โดยการประสานงานเพ่ืออำานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทางพิเศษและ 
ประชาชนโดยทั่วไปได้โดยเร็ว	 รวมทั้งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	 พร้อมทั้งติดตาม 
ผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว	ซึ่งได้มีการประสานงานกับกระทรวงคมนาคม 
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดให้บริการตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ ์
การให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ	 (EXAT	 Call	 Center)	 ในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการอำานวยความสะดวกและปลอดภัย 
รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	 และโครงการอำานวยความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือการรองรับการเดินทางของประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต	์โดยมีจำานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ	๑,๐๕๕	ราย
   
ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต กทพ. ระบบเสียงตามสาย กทพ. (EXAT Sound) 
ระบบป้ายดิจิตอล กทพ. (EXAT Digital Signage) และจอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสัมผัส Multi-Touch Systems (I-Touch)   
	 กทพ.	มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานผ่านทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต	กทพ.	ระบบเสียงตามสาย	กทพ.	(EXAT	 
Sound)	ระบบป้ายดิจิตอล	กทพ.	 (EXAT	Digital	Signage)	และจอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบสัมผัส	Multi-Touch	Systems	 (I-Touch)	 
ในรูปแบบข้อมูลข่าวสาร	ข่าวประชาสัมพันธ์	ภาพน่ิง	ภาพวีดิทัศน์	ภาพกราฟิก	ข้อความและประกาศข่าวต่าง	ๆ	ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	 
อันจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะให้แก่บุคลากร	 รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน	 ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร 
แบบ	๒	ทาง	(Two	Way	Communication)	เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) 
	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	 กทพ.	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา	 ๗	 มาตรา	 ๙	 และมาตรา	 ๑๑	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว	รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	และเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง	ๆ	เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานต้นแบบ	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	 กทพ.	 ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 สำานักงานใหญ่ 
เลขที่	 ๒๓๘๐	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงเสนานิคมเขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	๑๐๙๐๐	 โทรศัพท	์ ๐	๒๙๔๐	๑๑๙๖,	 ๐	๒๕๕๘	๙๘๐๐	 ต่อ	 ๒๒๔๔ 
โทรสาร	๐	๒๙๔๐	๑๑๙๘	เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	นอกเวลาทำาการสามารถติดต่อผ่านทาง	EXAT 
Call	Center	หมายเลขโทรศัพท์	๑๕๔๓	ตลอด	๒๔	ช่ัวโมง	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	หรือดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทางเว็บไซต์ของ	กทพ.	www.exat.co.th 
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การให้บริการศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center) 
	 กทพ.	ได้จัดตั้งศูนย์บริการที่เดี่ยวเบ็ดเสร็จที่อาคารสำานักงาน	กทพ.	จตุจักร	เพื่อให้บริการ
ประชาชนในการเติมเงินสำารองบัตรอัตโนมัติ	(Easy	Pass)	ออกใบกำากับภาษีเอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง	รับชำาระค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ	บริการตรวจสอบแนวเวนคืน	และให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับทางพิเศษ			

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ
๑. โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที ่๑ ประจำาปี ๒๕๖๒
	 กทพ.	ร่วมกับสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์	 (สวพ.FM	91)	จัดกิจกรรม	“ทางด่วนลัดฟ้า	สร้างฝายตามรอยพระราชดำาริ	อ่างเก็บน้ำา 
นฤบดินทรจินดา”	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ระหว่างวันท่ี	๑๖-๑๗	 มีนาคม	๒๕๖๒	 โดยนำาผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมกันสร้างฝายเพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้ง	และน้ำาเค็มหนุนลุ่มแม่น้ำาปราจีนบุรี	รวมทั้งรักษาระบบนิเวศน์	

๒. โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที ่๒ ประจำาปี ๒๕๖๒  
	 กทพ.	ร่วมกับ	สถานีวิทย	ุจส.	๑๐๐	จัดกิจกรรม	“ลัดฟ้า	สร้างฝาย	หน้าฝน	ต้นน้ำาจังหวัดระยอง”	ระหว่างวันที่	๖-๗	กรกฎาคม	๒๕๖๒ 
โดยนำาผู้ใช้บริการทางพิเศษสู่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี จังหวัดระยอง	 ร่วมกิจกรรมสร้างฝายเพื่อฟื้นฟ ู
และบำารุงรักษาระบบนิเวศน์ให้ผืนป่ากลับสู่สภาพที่สมบูรณ์	 รวมทั้งเข้าชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล	 ณ	 ศูนย์อนุรักษ์ 
พันธุ์เต่าทะเล	จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร  
๑.  จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
	 กทพ.	 จัดหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	 ๒๕๖๒	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ	 ระหว่างวันที ่
๒๖	ธันวาคม	๒๕๖๑-๓	มกราคม	๒๕๖๒	และจัดต้ังหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี	๒๕๖๒	ระหว่างวันท่ี	๑๐-๑๘	เมษายน	๒๕๖๒ 
พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี	 (บางนา-ชลบุรี)	 และทางพิเศษกาญจนาภิเษก	 (บางพลี-สุขสวัสดิ์)	 เพื่อให้บริการตรวจสอบ 
สภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น	 เติมลมยาง	น้ำากลั่น	ตรวจสอบแบตเตอรี่	และเป็นที่พักระหว่างการเดินทาง	พร้อมบริการน้ำาดื่ม	กาแฟ	และผ้าเย็น	
เป็นต้น								
   

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๑.  กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน  
	 กทพ.	จัดกิจกรรม	“แบ่งปันรอยยิ้ม	แด่น้องริมทางด่วน”	เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำาปี	๒๕๖๒	โดยมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน	
กิจกรรมส่งเสริมพลานมัย	สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้แก ่
่โรงเรียนวัดสารอด	เมื่อวันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๒		

๒.  โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”
 กทพ.	จัดพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ	“ทางพิเศษคู่ใจ	สู้ภัยหนาว”	จำานวน	๕,๕๐๐	ผืน	รวมท้ัง 
ผ้าห่ม	 เครื่องกันหนาว	และเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับบริจาค	 เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
ในจังหวัดเชียงราย	และแม่ฮ่องสอน	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒												

๓.  กิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน  
	 กทพ.	 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามกิจกรรม	 “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”	 ประจำาปี	 ๒๕๖๒	 เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ที่ศึกษาอยู่ใกล้ชุมชนในเขตทางพิเศษ	 โดยมีชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา	 จำานวน	 ๔๓	 ทุน	 ทุนละ	
๑๐,๐๐๐	บาท	รวมเป็นเงิน	๔๓๐,๐๐๐	บาท	เมื่อวันที	่๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๒				

๔.  กิจกรรม “จิตอาสา ทางด่วนไทย”  
	 กทพ.	จัดกิจกรรม	“จิตอาสา	ทางด่วนไทย”	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	จำานวน	๒	คร้ัง	ดังน้ี
 ครั้งที่	 ๑	 กิจกรรมภายใต้โครงการ	 ลด	 ละ	 เลิก	 การใช้พลาสติกของเทศบาลเมืองแสนสุข	 โดยเข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะและ 
ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดบางแสน	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันท่ี	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒		
 ครั้งที่	๒	กิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเล	ตลอดจนชายฝั่งทะเลบริเวณ 
ช่องแสมสาร	อำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุร	ีเมื่อวันที	่๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๒	
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 กทพ.	ได้ดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ดังนี้
 ๑. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  ๑.๑	 ได้มีคำาสั่ง	 กทพ.	 ที่	 ๖๗/๒๕๖๑	 เรื่อง	 การจัดแบ่งส่วนงานและการกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	สั่ง	ณ	วันที	่๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยกำาหนดให้กองกำากับดูแลกิจการที่ดี	(กกด.)	สังกัดสำานักผู้ว่าการ	(สผว.)	
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	(EXAT	Public	Information	Center)	จัดข้อมูลข่าวสาร	ตามมาตรา	๗ 
และมาตรา	๙	แห่ง	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้	ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 	 ๑.๒	 กำาหนดเป็นนโยบายสำาคัญของหน่วยงานโดยเน้น	 “การเปิดเผยเป็นหลัก	 ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”	 มาตั้งแต่กฎหมายมีผล 
บังคับใช้	โดย	กทพ.	ได้มีประกาศ	กทพ.	เรื่อง	นโยบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ของการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย	ลงวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๕
	 	 ๑.๓		จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	 กทพ.	 (ตั้งแต่วันที่	 ๓	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑)	 อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร	กองกำากับดูแลกิจการท่ีดี	สำานักผู้ว่าการ	ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าสำานักงานใหญ่	กทพ.	(จตุจักร) 
เลขท่ี	๒๓๘๐	ถนนพหลโยธิน	แขวงเสนานิคม	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	โทรศัพท์	๐	๒๙๔๐	๑๑๙๖,	๐	๒๕๕๘	๙๘๐๐	ต่อ	๒๒๔๔ 
โทรสาร	๐	๒๙๔๐	๑๑๙๘		เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	นอกเวลาทำาการสามารถติดต่อผ่านทาง	
EXAT	Call	Center	หมายเลขโทรศัพท์	๑๕๔๓	ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ	กทพ. 
www.exat.co.th	
	 	 ๑.๔	 แต่งต้ัง	รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิท่ีดิน	เป็นผู้บริหารระดับสูงท่ีกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
และแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”	 ซึ่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 เป็นประธาน 
กรรมการ	 ผู้อำานวยการฝ่าย/ผู้อำานวยการสำานัก	 เป็นกรรมการ	 ผู้อำานวยการกองกำากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	 ทำาหน้าที ่
กำาหนดนโยบายหลักเกณฑ์	 และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ระเบียบว่าด้วย 
การรักษาความลับของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	 	 ๑.๕	 จัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเปิดเผยสารสนเทศและ 
ความโปร่งใส	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการในหน่วยงาน	 (Corporate	 Governance	 :	 CG)	 โดยได้ให ้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
	 	 ๑.๖		จัดให้มีประกาศ	กทพ.	เรื่อง	การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	การขอสำาเนา	หรือขอสำาเนา		ที่มีคำารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ลงวันที่	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๓	ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๘	ตอนพิเศษ	๒๒ง	ลงวันที่ 
๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔
		 	 ๑.๗		จัดให้มีระเบียบ	กทพ.	ว่าด้วย	ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	ลงวันที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐ 
ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๔	ตอนพิเศษ	๑๗๓ง	ลงวันที	่๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๐
	 	 ๑.๘		จัดให้มีคำาสั่ง	 กทพ.	 ที	่ ๓๘๔/๒๕๕๗	 เรื่อง	 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ	
พ.ศ.	๒๕๔๔	สั่ง	ณ	วันที่	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 	 ๑.๙		จัดให้มีคำาสั่ง	กทพ.	ที	่๑๐๕/๒๕๖๑	เรื่อง	แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ	สั่ง	ณ	วันที	่๘	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๑
  ๑.๑๐	จัดให้มีคำาสั่ง	 กทพ.	ที่	 ๑๐๖/๒๕๖๑	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ	 สั่ง	ณ	 วันที่	 ๘	 มิถุนายน 
พ.ศ.	๒๕๖๑
 

การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒.  ด้านเกียรติประวัติ/รางวัลที่ กทพ. ได้รับ
	 	 ๒.๑	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารฯ	ระดับกระทรวง	
เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๔๒
	 	 ๒.๒		 ได้รับประกาศเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณที่ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี	เป็นตัวอย่าง 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	เมื่อวันที	่๑๔	มกราคม	๒๕๕๑
	 	 ๒.๓	 ได้เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ประจำาป ี
งบประมาณ	๒๕๕๓	จากนายกรัฐมนตรี	(นายอภิสิทธิ	์	เวชชาชีวะ)	เมื่อวันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔
	 	 ๒.๔		 ได้รับรางวัลดีเยี่ยม	ภาครัฐวิสาหกิจ	ประเภททั่วไป	“แผนการดำาเนินงานการปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	
พ.ศ.	๒๕๔๐	ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	ประจำาปี	๒๕๕๕”	ในการประกวดโครงการแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ	ประจำาปี	
พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งจัดขึ้นโดยสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	โดยได้รับโล่เกียรติยศจากประธาน 
กรรมการ	ป.ป.ช.	พร้อมเงินรางวัล	๑๕๐,๐๐๐	บาท		เมื่อวันที	่๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๕
	 	 ๒.๕	 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ระดับกระทรวง	ประจำาปี	
๒๕๕๕	โดยนายกรัฐมนตรี	(นางสาวยิ่งลักษณ	์	ชินวัตร)	ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นายวราเทพ		รัตนากร)		ในฐานะ 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	เป็นผู้มอบโล่	เมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๖		
 
 ๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการ สาระสำาคัญ ประโยชน์
และแนวทางการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
		 	 ๓.๑	 หน่วยงานภายนอก	ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	กทพ.	และในป	ี๒๕๖๑-๒๕๖๒	หน่วยงานที่ขอเข้าศึกษาดูงานฯ 
ได้แก่	กรมประมง	เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๒
	 	 ๓.๒		หน่วยงานภายนอกได้เชิญ	 กทพ.	 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐ 
โดย	กทพ.	ได้มอบหมายให	้นายรัชดา		ผลกระโทก	หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	กองกำากับดูแลกิจการที่ดี	สำานักผู้ว่าการ	
เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 และในปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๒	 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร 
บรรยายให้แก่กรมประมง	เมื่อวันที	่๓๐	เมษายน	๒๕๖๒
	 	 ๓.๓	 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน	(on	the	job	training	:	OJT)	ภายใน	กทพ.	เรื่อง	“ความรู้เกี ่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	 ๒๕๔๐”	 และหลักสูตร	 “ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย	 การรักษาความลับของทางราชการ	
พ.ศ.	๒๕๔๔”	และ	“ระเบียบ	กทพ.	ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐”	สำาหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจำาทุกปีเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับความสำาเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 และในปี	 ๒๕๖๑-๒๕๖๒	 ได้จัด	 OJT	
ให้แก่สำานักผู้ว่าการ	เมื่อวันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๖๑
	 	 ๓.๔		จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	ประจำาปี 
งบประมาณ	๒๕๖๒	ดังนี้
    ครั้งที	่๑		เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒
    ครั้งที	่๒		เมื่อวันที่	๔	กันยายน	๒๕๖๒

 ๔. ด้านการบริการตามคำาขอข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและการตอบข้อหารือ
	 ประชาชนติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	 กทพ. 
ในรอบปีงบประมาณ		๒๕๖๒	จำานวน	๒๐๓	ราย	(ข้อมูล	ณ	๓๐	กันยายน		๒๕๖๒) 
เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	๗	มาตรา	๙	และมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 โดยได้ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล 
แฟ้มเอกสาร	 จัดทำาคู่มือ	 และแผ่นพับแนะนำาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ	 กทพ. 
บอร์ดประชาสัมพันธ์	และสถานท่ีสำาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย	นอกจากน้ี 
ได้จัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและนำาความคิดเห็นมาประกอบ 
การพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

  คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน		โดยได้กำากับให้จัดทำา 
งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	 ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม	รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
	 	 คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 
เพ่ือกำากับดูแลให้การตรวจสอบ	การสอบทานรายงานทางการเงิน	รวมท้ังระบบบริหารความเส่ียง	ระบบการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพ	และเป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 	 คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	สำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน	และถูกต้องในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสุรงค์		บูลกุล)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ		คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ความเห็น
	 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะการเงิน 
	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน 
๒๕๖๒	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น
	 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นเป็นอิสระจากกิจการ	 ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่กำาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณเหล่านี้	 สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ 
แสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
  สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	๔.๒๖	เร่ือง	หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง	 จำานวน	 ๒๔	 คด	ี เป็นทุนทรัพย์จำานวนเงิน	 ๑๒๔,๗๑๘.๑๒	 ล้านบาท 
ซ่ึงปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้พิจารณา	 คณะอนุญาโตตุลาการและศาล	 ท้ังน้ีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็น 
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น
	 	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วย	ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น	ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำาปีให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
	 	 ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ 
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
	 	 ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น 
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน	 หรือปรากฎว่า 
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	 	 เมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี	หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
	 	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 	 ในการจัดทำางบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการดำาเนินงานต่อเน่ือง	 เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ 
การดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก 
กิจการหรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
	 	 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 	 การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินอยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง 
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ 
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	 	 ในการตรวจสอบของสำานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงินแผน่ดนิและมาตรฐานการสอบบญัช ี
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ไช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
   ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ 
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด		เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด		การปลอมแปลง 
เอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
   ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร
   สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ท่ีได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถาการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ 
ของกิจการในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ	 สำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง	หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุป 
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ ได้ รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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   ประเมินการนำาเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ 
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
	 	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเรื่องต่าง	ๆ	ที่สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ	 รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายณรงค์		ภาณุสุวัฒน์)
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	๑๒

(นางผกากรอง		เฉ่งไล่)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำานาญการพิเศษ

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๖๒

หน่วย	:	บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๔.๑ 	๘,๔๘๒,๓๒๒,๒๓๒.๗๐	 	๕,๓๘๕,๖๒๘,๓๑๗.๗๖	

เงินลงทุนชั่วคราว ๔.๒ 	๙,๖๑๓,๔๒๐,๙๑๖.๑๓	 	๑๐,๗๙๕,๒๖๕.๑๖	

ลูกหนี้บริษัทร่วมทุน	ที่ถึงกำาหนดรับชำาระคืนภายในหนึ่งปี ๔.๓ 	-			 	๘๒๓,๕๗๔,๗๙๔.๔๓	

ลูกหนี้อื่น 	๔๐๔,๘๐๕,๑๘๕.๗๗	 	๒๕๕,๖๕๗,๕๑๓.๕๔	

เงินค้างรับจากรัฐบาล ๔.๔ 	๑,๐๑๗,๐๙๑,๖๖๒.๔๗	 	๖๙,๘๒๗,๐๖๒.๙๕	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๔.๕ 	๔๔๒,๔๖๒,๕๑๑.๖๐	 	๓๗๑,๗๐๓,๘๐๗.๗๗	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	๑๙,๙๖๐,๑๐๒,๕๐๘.๖๗	 	๖,๙๑๗,๑๘๖,๗๖๑.๖๑	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาที่มีภาระผูกพัน ๔.๖ 	๑๕๑,๔๘๗,๙๘๘.๖๘	 	๑๔๖,๔๘๗,๙๘๘.๖๘	

เงินฝากประจำาเกินหนึ่งปี ๔.๗ 	๓๕,๗๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ ๔.๘ 	๑๘๕,๐๙๗,๑๐๖,๒๓๔.๔๗	 	๑๘๖,๘๕๕,๐๑๓,๑๙๙.๒๒	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 	๑๒,๕๖๕,๐๕๑.๐๑	 	-			

สิทธิการใช้ที่ดิน ๔.๙ 	๑,๖๔๙,๔๑๒,๒๒๗.๖๕	 	๑,๖๔๙,๔๑๒,๒๒๗.๖๕	

งานระหว่างก่อสร้าง ๔.๑๐ 	๒,๒๔๓,๗๗๐,๘๕๙.๗๓	 	๑,๕๘๒,๖๙๘,๓๖๗.๒๖	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านวิศวกรรมรอโอน ๔.๑๑ 	๖๙,๗๑๕,๒๗๙.๘๗	 	๖๙,๗๑๕,๒๗๙.๘๗	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	๒๔๐,๒๓๓.๐๐	 	๒๔๐,๒๓๓.๐๐	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	๒๒๔,๙๖๐,๒๙๗,๘๗๔.๔๑	 	๑๙๐,๓๐๓,๕๖๗,๒๙๕.๖๘	

รวมสินทรัพย์ 	๒๔๔,๙๒๐,๔๐๐,๓๘๓.๐๘	 	๑๙๗,๒๒๐,๗๕๔,๐๕๗.๒๙	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หน่วย	:	บาท

หนี้สินและส่วนของทุน หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ๔.๑๒ 	๖,๔๕๓,๖๑๓,๙๒๑.๘๖	 	๖,๐๘๘,๕๕๐,๑๗๐.๘๓	

เงินนำาส่งรัฐค้างนำาส่ง 	๘๓๙,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปี ๔.๑๓ 	๖,๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

เงินประกันผลงาน 	๑๐๘,๑๖๖,๐๒๗.๑๒	 	๑๐๘,๕๖๒,๙๐๘.๓๕	

รายได้รับล่วงหน้า 	๑,๕๒๒,๖๘๔,๗๔๕.๐๙	 	๑,๒๑๐,๔๘๕,๘๗๗.๓๙	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๔.๑๔ 	๓๓๕,๕๖๐,๕๑๘.๑๕	 	๓๑๐,๑๔๗,๓๔๖.๔๙	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	๑๖,๑๐๙,๒๔๕,๒๑๒.๒๒	 	๑๐,๔๑๗,๗๔๖,๓๐๓.๐๖	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินยืมรัฐบาล ๔.๑๕ 	๑๔,๕๗๘,๘๙๘,๑๕๗.๓๖	 	๑๔,๙๗๘,๘๙๘,๑๕๗.๓๖	

พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๔.๑๖ 	๑๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๑๘,๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ ๔.๑๗ 	๔๔,๘๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ ๔.๑๗ 	๑,๖๕๘,๑๗๙,๓๘๖.๓๐	 	-			

รายได้รอการรับรู้ ๔.๑๘ 	๒๙,๕๒๑,๒๒๑,๗๒๔.๙๔	 	๓๐,๘๔๓,๒๗๐,๐๑๘.๐๓	

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ๔.๑๙ 	๑,๕๖๖,๔๖๓,๐๘๖.๓๒	 	๑,๑๕๗,๘๕๗,๘๘๔.๕๑	

เงินกองทุนสงเคราะห์ ๔.๒๐ 	๑๔,๓๓๔,๘๑๗.๗๗	 	๑๓,๙๘๖,๑๖๗.๗๖	

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	๑,๐๑๔,๖๒๘.๓๒	 	๑,๐๑๔,๖๒๘.๓๒	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	๑๐๓,๘๕๑,๑๑๑,๘๐๑.๐๑	 	๖๕,๑๔๕,๐๒๖,๘๕๕.๙๘	

รวมหนี้สิน 	๑๑๙,๙๖๐,๓๕๗,๐๑๓.๒๓	 	๗๕,๕๖๒,๗๗๓,๑๕๙.๐๔	

ส่วนของทุน

ทุน 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑	 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑	

กำาไรสะสม	:

ยังไม่ได้จัดสรร 	๔๗,๙๖๙,๗๒๘,๘๔๙.๕๔	 	๔๔,๖๖๗,๖๖๖,๓๗๗.๙๔	

รวมส่วนของทุน 	๑๒๔,๙๖๐,๐๔๓,๓๖๙.๘๕	 	๑๒๑,๖๕๗,๙๘๐,๘๙๘.๒๕	

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 	๒๔๔,๙๒๐,๔๐๐,๓๘๓.๐๘	 	๑๙๗,๒๒๐,๗๕๔,๐๕๗.๒๙	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

(นางสาวธนาภรณ์			อาทรมิตร)
ผู้อำานวยการกองการเงิน	รักษาการในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายสุชาติ		ชลศักดิ์พิพัฒน์)
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้

รายได้ค่าผ่านทาง 	๑๔,๖๑๔,๙๐๓,๘๖๘.๕๑	 	๑๔,๕๔๑,๒๗๙,๘๓๐.๕๑	

รายได้อื่น ๔.๒๑ 	๔,๐๐๕,๒๕๕,๕๖๖.๙๗	 	๓,๐๕๕,๗๙๖,๕๒๑.๘๐	

รวมรายได้ 	๑๘,๖๒๐,๑๕๙,๔๓๕.๔๘	 	๑๗,๕๙๗,๐๗๖,๓๕๒.๓๑	

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการ 	๖,๐๐๑,๑๔๐,๔๔๐.๑๙	 	๕,๔๙๓,๘๒๖,๗๑๘.๕๒	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 	๑๒๑,๘๙๐,๔๔๑.๒๐	 	๙๖,๑๕๐,๑๒๓.๑๔	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	๑,๔๙๑,๒๔๑,๗๒๕.๖๖	 	๕,๔๔๔,๖๑๐,๑๓๕.๘๗	

รวมค่าใช้จ่าย ๔.๒๓ 	๗,๖๑๔,๒๗๒,๖๐๗.๐๕	 	๑๑,๐๓๔,๕๘๖,๙๗๗.๕๓	

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 	๑๑,๐๐๕,๘๘๖,๘๒๘.๔๓	 	๖,๕๖๒,๔๘๙,๓๗๔.๗๘	

ต้นทุนทางการเงิน 	๔,๓๐๓,๘๒๔,๓๕๖.๘๓	 	๗๖๔,๐๓๑,๙๒๔.๖๓	

กำาไรสำาหรับปี ๔.๒๒ 	๖,๗๐๒,๐๖๒,๔๗๑.๖๐	 	๕,๗๙๘,๔๕๗,๔๕๐.๑๕	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 	-			 	-			

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	๖,๗๐๒,๐๖๒,๔๗๑.๖๐	 	๕,๗๙๘,๔๕๗,๔๕๐.๑๕	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

หน่วย	:	บาท

ทุน กำาไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่๑	ตุลาคม	๒๕๖๐ 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑ 	๔๒,๙๗๙,๒๐๘,๙๒๗.๗๙	 	๑๑๙,๙๖๙,๕๒๓,๔๔๘.๑๐	

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนสำาหรับปี

เงินนำาส่งรัฐปี	๒๕๖๐ 	-			 	(๔,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) 	(๔,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	-			 	๕,๗๙๘,๔๕๗,๔๕๐.๑๕	 	๕,๗๙๘,๔๕๗,๔๕๐.๑๕	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๑ 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑	 	๔๔,๖๖๗,๖๖๖,๓๗๗.๙๔	 	๑๒๑,๖๕๗,๙๘๐,๘๙๘.๒๕	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่๑	ตุลาคม	๒๕๖๑ 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑	 	๔๔,๖๖๗,๖๖๖,๓๗๗.๙๔	 	๑๒๑,๖๕๗,๙๘๐,๘๙๘.๒๕	

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนสำาหรับปี

เงินนำาส่งรัฐปี	๒๕๖๑ 	-			 	(๓,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) 	(๓,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	-			 	๖,๗๐๒,๐๖๒,๔๗๑.๖๐	 	๖,๗๐๒,๐๖๒,๔๗๑.๖๐	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๒ 	๗๖,๙๙๐,๓๑๔,๕๒๐.๓๑	 	๔๗,๙๖๙,๗๒๘,๘๔๙.๕๔	 	๑๒๔,๙๖๐,๐๔๓,๓๖๙.๘๕	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
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หน่วย	:	บาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี ๖,๗๐๒,๐๖๒,๔๗๑.๖๐ ๕,๗๙๘,๔๕๗,๔๕๐.๑๕

รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)

จากกิจกรรมดำาเนินงาน	:

รับรู้รายได้จากการร่วมทุน (๒,๐๗๖,๘๘๐,๖๘๗.๘๑) (๒,๐๖๕,๔๔๐,๖๘๘.๓๓)

รับรู้รายได้จากการบริจาค (๑๘๕,๒๐๒,๑๐๔.๔๓) (๓,๘๑๗,๙๑๘.๐๘)

รับรู้รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (๖๖,๙๖๕,๕๐๐.๘๕) (๕๘,๕๔๐,๗๐๙.๑๙)

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (๕๔,๗๔๖,๓๒๒.๖๒) (๓๑,๒๘๓,๐๕๓.๓๘)

ผลประโยชน์เงินรับจากกองทุน 	(๗๐๗,๘๐๗,๓๘๑.๖๓) 	-			

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 	(๑๗,๐๔๐,๘๒๐.๑๘) 	-			

กำาไรจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 	-			 	(๔๒๕,๙๘๙.๖๖)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒,๗๐๕,๑๒๐,๓๐๖.๓๙ ๒,๖๘๐,๒๒๑,๔๘๕.๗๘

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 	-			 ๘๖,๐๑๑.๘๒

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ๕๕๕,๓๓๙,๓๔๓.๑๙ ๑๗๔,๑๗๑,๑๗๕.๐๕

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ๕๘๒,๖๘๑,๕๗๕.๒๑ ๗๓๙,๘๗๗,๗๖๗.๒๒

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ ๓,๗๐๐,๓๖๑,๓๙๔.๒๔ 	-			

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน

๑๑,๑๓๖,๙๒๒,๒๗๓.๑๑ ๗,๒๓๓,๓๐๕,๕๓๑.๓๘

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำาเนินงาน	ลดลง	(เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้บริษัทร่วมทุน	ที่ถึงกำาหนดรับชำาระคืนภายในหนึ่งปี 	๘๒๓,๕๗๔,๗๙๔.๔๓	 	๗๗๖,๔๒๕,๒๐๕.๕๗	

ลูกหนี้อื่น (๒๕,๒๕๐,๔๓๒.๑๑) (๘,๖๐๔,๕๓๘.๙๓)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (๗๐,๗๕๘,๗๐๓.๘๓) (๑,๕๖๖,๒๖๘.๐๓)

ลูกหนี้บริษัทร่วมทุน 	-			 ๒๖๓,๐๔๑,๔๖๑.๑๐

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำาเนินงาน	เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้ (๖๗๗,๔๓๓,๓๓๔.๕๓) ๓,๙๐๔,๕๙๙,๑๑๔.๕๘

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๖๙,๔๓๖,๑๘๔.๘๗ (๒๐,๔๖๖,๙๓๙.๖๑)

รายได้นำาส่งรัฐค้างนำาส่ง 	๘๓๙,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

รายได้รับล่วงหน้า ๓๑๖,๓๔๒,๖๙๒.๗๐ ๙๐,๕๘๐,๐๑๕.๙๓

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๑๙,๕๗๙,๔๐๓.๑๗ (๔๙,๑๕๑,๙๗๒.๓๒)

เงินประกันผลงาน (๓๙๖,๘๘๑.๒๓) ๕,๒๖๒,๔๙๖.๔๘

เงินกองทุนสงเคราะห์ ๓๔๘,๖๕๐.๐๑ ๑,๕๓๗,๘๖๖.๑๑

เงินสดรับจากกิจกรรมดำาเนินงาน ๑๒,๔๓๑,๕๘๔,๖๔๖.๕๙ ๑๒,๑๙๔,๙๖๑,๙๗๒.๒๖

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
หน่วย	:	บาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	(ต่อ)

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๔๙,๔๔๖,๕๓๑.๗๘	 ๓๓,๖๕๒,๒๓๗.๔๑	

รับผลประโยชน์เงินรับจากกองทุนฯ ๕๘๕,๐๖๖,๑๐๗.๓๕	 	-			

จ่ายดอกเบี้ย (๖๒๔,๐๒๐,๕๘๘.๙๑) (๗๖๔,๓๙๘,๐๒๓.๑๗)

จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ (๒,๐๔๒,๑๘๒,๐๐๗.๙๔) 	-			

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (๑๔๐,๙๐๐,๓๗๒.๘๙) (๔๐,๔๑๖,๔๑๐.๔๑)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน ๑๐,๒๕๘,๙๙๔,๓๑๕.๙๘	 ๑๑,๔๒๓,๗๙๙,๗๗๖.๐๙	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	ลดลง	(เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนชั่วคราว	 (๙,๖๐๒,๖๒๕,๖๕๐.๙๗) (๗๒๓,๘๓๘.๑๖)

เงินฝากประจำา	 (๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

เงินฝากประจำาเกินหนึ่งป	ี (๓๕,๗๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) 	-			

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ ๑๗,๐๗๗,๗๕๐.๐๐	 	-			

ลงทุนในที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ (๖๐๒,๒๖๓,๓๙๔.๒๗) (๔๒๔,๙๙๑,๓๘๓.๙๑)

ลงทุนในงานระหว่างก่อสร้าง (๘๔๓,๔๔๔,๕๐๖.๒๘) (๗๐๒,๗๓๕,๑๖๘.๑๕)

สิทธิการใช้ที่ดิน 	-			 (๑๗,๓๓๔,๙๐๐.๐๐)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านวิศวกรรมรอการโอน	 	-			 (๒,๐๙๓,๔๕๗.๙๕)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (๔๖,๗๗๒,๒๕๕,๘๐๑.๕๒) (๑,๑๕๒,๘๗๘,๗๔๘.๑๗)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินยืมรัฐบาล (๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ (๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) (๕,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

เงินสดรับจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ๔๔,๘๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๕๙,๗๓๕,๔๐๐.๔๘	 ๖๖,๔๔๐,๐๙๓.๓๗	

เงินนำาส่งรัฐ (๒,๕๖๐,๗๘๐,๐๐๐.๐๐) (๔,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)

เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไป)	ในกิจกรรมจัดหาเงิน ๓๙,๖๐๙,๙๕๕,๔๐๐.๔๘	 (๑๐,๐๔๓,๕๕๙,๙๐๖.๖๓)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ ๓,๐๙๖,๖๙๓,๙๑๔.๙๔	 ๒๒๗,๓๖๑,๑๒๑.๒๙	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด ๕,๓๘๕,๖๒๘,๓๑๗.๗๖	 ๕,๑๕๘,๒๖๗,๑๙๖.๔๗	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด ๘,๔๘๒,๓๒๒,๒๓๒.๗๐	 ๕,๓๘๕,๖๒๘,๓๑๗.๗๖	

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

การลงทุนในงานระหว่างก่อสร้างโดยที่ยังไม่ได้ชำาระเงิน ๑๗๕,๑๗๙,๙๑๔.๓๙ ๑๒,๙๐๘,๖๕๙.๔๐

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๑. ข้อมูลทั่วไป
	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๙๐	 ประกาศ 
ณ	 วันที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๑๕	 และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เมื่อวันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๑	 โดยมีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่	 ๒๓๘๐	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงเสนานิคม	 เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
	 ๑.		สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด	ๆ		ตลอดจนบำารุงรักษาทางพิเศษ
	 ๒.		ดำาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ		และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ	

๒. เกณฑ์การนำาเสนองบการเงิน
	 ๒.๑	 งบการเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	๒๕๔๓ 
ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	๒๕๔๗	โดยได้รวมรายการบัญชีต่าง	ๆ 	ของกองทุนสงเคราะห์ 
ของพนักงานการทางพิเศษฯ	ไว้ด้วย
	 ๒.๒	 การใช้ประมาณการ
	 	 ในการจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน	ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานไว้ในงบการเงิน	การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ	ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะแวดล้อมนั้น	ๆ	ดังนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง 
ไปจากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้
	 ๒.๓	 แนวปฏิบัติทางการบัญชี	 มาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญช	ี และการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ	
	 	 มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๒
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การนำาเสนองบการเงิน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 สินค้าคงเหลือ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๗		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 งบกระแสเงินสด
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๘		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๐		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๒		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๖		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๗		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 สัญญาเช่า
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๙		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๐		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๑		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๓		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๔		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
	 	 	 	 	 	 	 	 	 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๖		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อออกจากงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๗		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๘		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๙		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๓		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 กำาไรต่อหุ้น
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๔		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๖		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๗		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 ประมาณการหนี้สิน	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๘		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๔๐		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)					 	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 -	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๔๑		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 เรื่อง	 เกษตรกรรม
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑	 	 เรื่อง	 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 มาใช้เป็นครั้งแรก
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๒	 	 เรื่อง	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
				 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๓	 	 เรื่อง	 การรวมธุรกิจ
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๔	 	 เรื่อง	 สัญญาประกันภัย
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๕	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 และการดำาเนินงานที่ยกเลิก
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๖		 	 เรื่อง	 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๘	 	 เรื่อง	 ส่วนงานดำาเนินงาน
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑๐		 	 เรื่อง	 งบการเงินรวม
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑๑		 	 เรื่อง	 การร่วมการงาน
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑๒	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑๓	 	 เรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
				 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑๕	 	 เรื่อง	 รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๑๐	 	 เรื่อง	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

103102



รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 	 -	 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๕	 	 เรื่อง	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๕	 	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๗	 	 เรื่อง	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้น   
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 ตามรูปแบบกฎหมาย	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๙	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๓๒	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๑		 เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	 
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๔		 เรื่อง	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
				 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๕		 เรื่อง	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ
		 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)		 	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๗		 เรื่อง	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)			 	 	 	 ฉบับที	่๒๙		(ปรับปรุง	๒๕๖๑)	เรื่อง	การรายงาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 -	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๑๐		 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๑๒		 เรื่อง	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๑๔	 	เรื่อง	 ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกำาหนด 
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)    เงินทุนข้ันต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี		สำาหรับ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที	่ ๑๙	 (ปรับปรุง	 ๒๕๖๑)	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๑๗	 เรื่อง	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๒๐	 เรื่อง	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับ
	 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	 	 	 	 เหมืองผิวดิน	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๒๑	 เรื่อง	 เงินที่นำาส่งรัฐ
		 	 	 (ปรับปรุง	๒๕๖๑)	
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	๒๒		 เรื่อง	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 จ่ายล่วงหน้า
	 	 มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	๑	มกราคม	๒๕๖๓
	 	 -			แนวปฏิบัติทางการบัญชี		 	 	 เรื่อง	 ข้อยกเว้นสำาหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เดียวกัน	กรณีการนำามาตรฐานการรายงาน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑				 	 	 เรื่อง	 การนำาเสนองบการเงิน

	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒				 	 	 เรื่อง	 สินค้าคงเหลือ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๗				 	 	 เรื่อง	 งบกระแสเงินสด
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๘				 	 	 เรื่อง	 นโยบายการบัญชี	การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๑๐		 	 	 เรื่อง	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๑๒		 	 	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๑๖		 	 	 เรื่อง	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๑๙		 	 	 เรื่อง	 ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๐		 	 	 เรื่อง	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๑		 	 	 เรื่อง	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เงินตราต่างประเทศ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๓		 	 	 เรื่อง	 ต้นทุนการกู้ยืม
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๔		 	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้องกัน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๖		 	 	 เรื่อง	 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อออกจากงาน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๗		 	 	 เรื่อง	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๘		 	 	 เรื่อง	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๒๙		 	 	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๒		 	 	 เรื่อง	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๓		 	 	 เรื่อง	 กำาไรต่อหุ้น
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๔		 	 	 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๖		 	 	 เรื่อง	 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๗		 	 	 เรื่อง	 ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่อาจเกิดขึ้น
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๓๘		 	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๔๐		 	 	 เรื่อง	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 	 -			มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	๔๑		 	 	 เรื่อง	 เกษตรกรรม
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๑	 	 เรื่อง	 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นครั้งแรก
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๒	 	 เรื่อง	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๓	 	 เรื่อง	 การรวมธุรกิจ
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๔	 	 เรื่อง	 สัญญาประกันภัย
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๕	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 และการดำาเนินงานที่ยกเลิก
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๖	 	 เรื่อง	 การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่	๗	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๘	 	 เรื่อง	 ส่วนงานดำาเนินงาน
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที	่๙	 	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๐	 	 เรื่อง	 งบการเงินรวม
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๑	 	 เรื่อง	 การร่วมการงาน
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๒	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๓	 	 เรื่อง	 การวัดมูลค่ายุติธรรม
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๕	 	 เรื่อง	 รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า
	 	 -			มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	๑๖	 	 เรื่อง	 สัญญาเช่า
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๑๐	 	 เรื่อง	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
	 	 	 	 	 	 	 	 	 อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๕	 	 เรื่อง	 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๒๙	 	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 -			การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที	่๓๒	 	 เรื่อง	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑				 เรื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๕				 เรื่อง	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๗				 เรื่อง	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฉบับที่	๒๙	เรื่อง	การรายงานทางการเงิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๐		 เรื่อง	 การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๒		 เรื่อง	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๔		 เรื่อง	 ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นต่ำาและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เหล่านี้	สำาหรับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที	่๑๙	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๖	 เรื่อง	 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่างประเทศ
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๗		 เรื่อง	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๑๙	 เรื่อง	 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๒๐		 เรื่อง	 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
	 	 	 	 	 	 	 	 	 สำาหรับเหมืองผิวดิน
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๒๑		 เรื่อง	 เงินที่นำาส่งรัฐ
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๒๒		 เรื่อง	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 สิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
	 	 -			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่		๒๓	 เรื่อง	 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
 
	 	 ผู้บริหารของการทางพิเศษฯ	ได้ประเมินและเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการบัญช	ีมาตรฐานการบัญช	ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
การตีความมาตรฐานการบัญช	ี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น	 เมื่อมีการนำามาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบ 
ที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้

๓. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 ๓.๑	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	๓	เดือน 
และไม่มีภาระผูกพัน
	 ๓.๒	 ลูกหนี้บริษัทร่วมทุน	 เป็นเงินที่การทางพิเศษฯ	 จะได้รับจากบริษัทร่วมทุน	 ตั้งแต่ปีที่	 ๑๕	 ถึงปีที่	 ๓๐	 ของอายุสัญญาโครงการ 
ทางพิเศษศรีรัช	ซึ่งรับจากบริษัท	 	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	 (มหาชน)	ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	
(มหาชน)	เนื่องจากได้ควบบริษัทกับบริษัท	รถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที	่๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๘
	 ๓.๓		วัสด	ุแสดงตามราคาทุน	ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(Weighted		Average)
	 ๓.๔		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์แสดงตามราคาทุน	ณ	วันที่ซื้อหรือได้มา	หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการด้อยค่าสะสม		
	 	 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง	เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว ้
ยกเว้นที่ดินที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำากัด	สินทรัพย์มีอายุการให้ประโยชน์ดังนี้
	 	 ทางพิเศษ		 	 ๗๕	 ปี
	 	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 	 ๕-๔๐	 ปี
	 	 อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง		อุปกรณ์บนทางด่วน	 ๑๐	 ปี
	 	 เสาไฟฟ้า	และส่วนประกอบ	 	 ๒๕	 ปี
	 	 เครื่องใช้สำานักงาน		อุปกรณ์งานช่าง	 	 ๕	 ปี
	 	 ยานพาหนะ	 	 ๕-๑๕	 ปี
	 	 การทางพิเศษฯ	ได้บันทึกรายการสินทรัพย์แยกอาคารและส่วนประกอบ	ยกเว้นอาคารเก่าที่หมดอายุการให้ประโยชน์ทางบัญช ี
	 	 เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญช	ีการทางพิเศษฯ	จะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญช ี
พร้อมกับบันทึกกำาไรขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	 ๓.๕			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก	่ค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิในการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์	แสดงราคาทุน	ณ	วันที่ซื้อหรือได้มา	ค่าตัดจำาหน่าย 
คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน	์๕	ปี
	 ๓.๖		 สิทธิการใช้ที่ดิน	แสดงรายการตามราคาทุน	เป็นสิทธิการใช้ที่ดินโดยไม่มีข้อกำาหนดเรื่องระยะเวลาการใช้	จึงไม่มีการทยอยตัดเป็น 
ค่าใช้จ่าย
	 ๓.๗			 รายได้รอการรับรู้
								 ๓.๗.๑		รายได้รอการรับรู้จากการร่วมทุน	บันทึกรับรู้เป็นหนี้สินคู่กับสินทรัพย์ที่ได้จากการร่วมทุนทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอาย ุ
สัญญาร่วมทุน
								 ๓.๗.๒		รายได้รอการรับรู้จากการบริจาค	สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคที่นำามาใช้ในการดำาเนินงานบันทึกบัญชีสินทรัพย์คู่กับ 
รายได้รอการรับรู้จากการบริจาคและรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
	 	 ๓.๗.๓	 รายได้รอการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	 เป็นรายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าก่อสร้างค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอื่น	 ๆ	
ของทางพิเศษ	บันทึกเป็นหนี้สินคู่กับสินทรัพย์และรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น
	 ๓.๘	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	จะรับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละ 
ประเภท	ดังนี้
	 	 ๓.๘.๑	ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
	 	 ๓.๘.๒		ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน	 ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยคิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์ 
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 เพื่อกำาหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานปัจจุบัน	 รับรู้เป็นหนี้สิน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ท้ังน้ีหากมีผลกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นทันที
								 ๓.๘.๓		ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและคิดลดผลประโยชน์โดยวิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 เพื่อกำาหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานปัจจุบันและในอดีต	โดยรับรู ้
เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน	 และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ท้ังน้ีหากมีผลกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก 
คณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นทันที
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินสด ๘๑.๗๒ ๑๘๓.๘๙

เงินฝากธนาคาร ๘,๔๐๐.๖๐ ๕,๒๐๑.๗๔

รวม ๘,๔๘๒.๓๒ ๕,๓๘๕.๖๓

	 ๓.๙		 เงินกองทุนสงเคราะห์	และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	การทางพิเศษฯ	ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
การสงเคราะห์แก่พนักงานในกรณีที่พ้นจากตำาแหน่ง	โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	๑๐	ของเงินเดือนพนักงาน 
ที่เป็นสมาชิก	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของการทางพิเศษฯ	ทั้งจำานวนและได้รวมรายการบัญชีต่าง	ๆ	ของกองทุนฯ	
ไว้ในงบการเงินของการทางพิเศษฯ	รวมท้ังรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการดำาเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของ 
การทางพิเศษฯ
  การทางพิเศษฯ	และพนักงาน	ได้ร่วมกันจัดต้ัง	“กองทุนสำารองเล้ียงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย”	ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว	
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	๒๕๓๐	เมื่อวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๓๙	การทางพิเศษฯ	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำาหรับสมาชิก 
ท่ีมีอายุงานไม่เกิน	๑๐	ปี	เกิน	๑๐	ปีข้ึนไปจนถึง	๒๐	ปี	และมากกว่า	๒๐	ปีข้ึนไป	ในอัตราร้อยละ	๙,๑๐	และ	๑๑	ของค่าจ้างต่อเดือน	ตามลำาดับ
	 	 สำาหรับพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ	 ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๒	 และไม่เกินร้อยละ	 ๑๕	 
ของค่าจ้าง	โดยการทางพิเศษฯ	ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนไทยพาณิชย์	จำากัด	เพื่อดำาเนินการบริหารงานกองทุนฯ	ประจำาปี	
๒๕๖๐-๒๕๖๒
 ๓.๑๐	 การรับรู้รายได้
	 	 ๓.๑๐.๑	 รายได้ค่าผ่านทาง	รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีผู้ใช้บริการ
								 ๓.๑๐.๒		 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน	การทางพิเศษฯ	จะได้รับเงินจากบริษัทร่วมทุนของโครงการทางพิเศษศรีรัช	โดยทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา
								 ๓.๑๐.๓		 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา	โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
								 ๓.๑๐.๔		 รายได้จากการบริจาค	รับรู้เป็นรายได้ในงวดที่เกิดรายการ
								 ๓.๑๐.๕		 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของทางพิเศษฯ
	 ๓.๑๑		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
   เงินอุดหนุนสำาหรับค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน	ค่าก่อสร้างและอ่ืน	ๆ 	บันทึกเป็นหน้ีสินรอตัดบัญชี	ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ตามอายุการให้ประโยชน์ของทางพิเศษโครงการนั้น	ๆ
	 ๓.๑๒		ต้นทุนทางการเงิน
	 	 ต้นทุนทางการเงินได้รวมดอกเบี้ยจ่าย	ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาว	สำาหรับดอกเบี้ยจ่าย 
ท่ีเกิดจากเงินกู้ระยะยาวท่ีกู้มาเพ่ือวัตถุประสงค์ให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ถาวร	 และสินทรัพย์ถาวรน้ันอยู่ระหว่างก่อสร้างรับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่าง 
ก่อสร้าง	และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค ์
ใช้หมุนเวียนในหน่วยงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นทั้งจำานวน
	 ๓.๑๓	การบัญชีเกี่ยวกับโครงการที่ให้เอกชนร่วมทุน
	 	 สินทรัพย์ท่ีได้จากการร่วมทุน	 จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายได้รอการรับรู้จากบริษัทร่วมทุนโดยสินทรัพย์จะทยอยตัดค่าเส่ือมราคา 
ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	ส่วนรายได้รอการรับรู้จะทยอยรับรู้รายได้ตามอายุของสัญญาร่วมทุน

๔. ข้อมูลเพิ่มเติม
 ๔.๑	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

	 	 เงินสด	จำานวน	๘๑.๗๒	ล้านบาท	ประกอบด้วยเงินสดย่อย	จำานวน	๒๒.๘๐	ล้านบาท	และเงินสดค่าผ่านทาง	ค่าขายคูปองผ่านทาง	
และเติมเงินสำารองค่าผ่านทาง	Easy	Pass	ของวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	รอนำาฝากธนาคารในวันทำาการถัดไป	จำานวน	๕๘.๙๒	ล้านบาท
	 	 ทั้งนี้	 การทางพิเศษฯ	 ได้สำารองเงินไว้เพื่อชำาระหนี้ตามคำาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด	กรณีทางที่มีลักษณะแข่งขัน	และ 
สำารองเงินไว้เพื่อจ่ายเงินนำาส่งรัฐปี	๒๕๖๑	ในเดือนตุลาคม	๒๕๖๒	จำานวน	๘๓๙.๒๒	ล้านบาท

 ๔.๒	 เงินลงทุนชั่วคราว		ประกอบด้วย
 

	 ๔.๓	 ลูกหน้ีบริษัทร่วมทุนท่ีถึงกำาหนดรับชำาระคืนภายในหน่ึงปี		เป็นเงินท่ีการทางพิเศษฯ	จะได้รับคืนจากบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้า 
กรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 จากการใช้ประโยชน์บนที่ดินโครงการทางพิเศษศรีรัช	 จำานวนเงินรวม	 ๑๖,๘๑๖.๐๐	 ล้านบาท	 โดยทยอยรับรู ้
รายได้ตามอายุของสัญญา	๓๐	ปี	(ตั้งแต่ปี	๒๕๓๓-ปี	๒๕๖๓)	ปีละ	๕๖๐.๕๓	ล้านบาท	แต่บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) 
จะเริ่มทยอยจ่ายให้ตั้งแต่ปีที่	 ๑๕	 ถึงปีที่	 ๓๐	 ของสัญญา	 โดยตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๓-ปี	 ๒๕๖๑	 การทางพิเศษฯ	 รับรู้เป็นรายได้แล้ว	 จำานวน 
๑๖,๒๐๓.๕๗	ล้านบาท	สำาหรับปีงบประมาณ	๒๕๖๒	สิ้นสุดวันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	รับรู้เป็นรายได้จำานวน	๕๖๐.๕๓	ล้านบาท	รวมเป็น 
รับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญาแล้วจำานวน	๑๖,๕๘๔.๑๐	ล้านบาท	ทั้งนี้ในป	ี๒๕๖๒	การทางพิเศษฯ	ได้รับชำาระเงินจำานวน	๑,๖๑๖.๐๐	ล้านบาท	
ทำาให้การทางพิเศษฯ	ได้รับเงินจากการใช้ประโยชน์บนที่ดินโครงการทางพิเศษศรีรัชครบถ้วนแล้วทั้งจำานวน	๑๖,๘๑๖.๐๐	ล้านบาท	ส่งผลให้	
ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 ลูกหนี้บริษัทร่วมทุนที่ถึงกำาหนดรับชำาระคืนภายในหนึ่งปีไม่มียอดคงเหลือ	 เนื่องจากยังมีการทยอยบันทึก
รับรู้รายได้น้อยกว่าจำานวนเงินที่ได้รับชำาระ	 ดังนั้น	 ณ	 วันที	่ ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 เงินที่รับชำาระเกินจัดประเภทรายการเป็นเงินรับล่วงหน้า-
บริษัทร่วมทุน	มีจำานวน	๒๓๑.๙๐	ล้านบาท

 ๔.๔	 เงินค้างรับจากรัฐบาล		เป็นเงินที่การทางพิเศษฯ	จะได้รับจากรัฐบาล	เพื่อนำาไปจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 ปี	๒๕๖๒	การทางพิเศษฯ	ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร	จำานวนเงิน	๗.๐๖	ล้านบาท	และโครงการทางพิเศษฉลองรัช	จำานวนเงิน	๕.๖๘	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินฝากประจำา	เกิน	๓	เดือน

-		ธนาคารกรุงไทย	(เงินกองทุนสงเคราะห์) ๑๐.๔๒ ๑๐.๘๐

-		ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๓,๕๙๖.๐๐ 						-

-		ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๔,๐๐๗.๐๐ 						-

-		ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ๒,๐๐๐.๐๐ 						-

รวม ๙,๖๑๓.๔๒ ๑๐.๘๐

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอดยกมา	ณ	วันต้นงวด ๖๙.๘๓ ๑๓๖.๒๗

บวก	ค่าจัดกรรมสิทธิ์ฉลองรัช ๑๕๓.๐๐ -

ค่าจัดกรรมสิทธิ์พระราม	๓-ดาวคะนอง ๘๐๗.๐๐ -

๑,๐๒๙.๘๓ ๑๓๖.๒๗

หัก			รายได้เงินอุดหนุนรับระหว่างปี ๑๒.๗๔ ๖๖.๔๔

ยอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด ๑,๐๑๗.๐๙ ๖๙.๘๓
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 ๔.๕	 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน		ประกอบด้วย

 

 ๔.๖	 เงินฝากประจำาที่มีภาระผูกพัน	 การทางพิเศษฯ	 มีเงินฝากประจำาที่นำาไปค้ำาประกันสินเชื่อเงินกู้การเคหะของพนักงานเพื่อเป็น 
สวัสดิการของพนักงาน	ปี	๒๕๖๒	จำานวน	๑๕๑.๔๙	ล้านบาท	และปี	๒๕๖๑	จำานวน	๑๔๖.๔๙	ล้านบาท

	 ๔.๗	 เงินฝากประจำาเกินหนึ่งปี	 เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	 (TFF)	
ประกอบด้วย

	 ๔.๘	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์–สุทธิ		ประกอบด้วย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ 
ยอด

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอด

ปลายงวด

ที่ดิน ๘๑,๕๘๙.๗๔ ๒๒๘.๘๓ ๑๑.๐๔ ๘๑,๘๐๗.๕๓ 				- 				- - 				- 				- ๘๑,๘๐๗.๕๓

ทางพิเศษ ๑๓๒,๕๐๓.๗๗ ๑,๐๐๒.๕๐ 			- ๑๓๓,๕๐๖.๒๗ ๒๘,๙๒๓.๑๙ ๒,๓๑๓.๒๙ - 				- ๓๑,๒๓๖.๔๘ ๑๐๒,๒๖๙.๗๙

อาคาร ๒,๕๓๕.๖๒ ๔๕.๘๕ 			- ๒,๕๘๑.๔๗ ๙๒๙.๑๖ ๘๒.๑๖ - 				- ๑,๐๑๑.๓๒ ๑,๕๗๐.๑๕

เคร่ืองใช้สำานักงาน ๑,๘๙๒.๓๘ ๓๗๒.๔๒ ๑๐.๔๒ ๒,๒๕๔.๓๘ ๑,๔๓๕.๒๔ ๑๙๗.๕๑ - ๑๐.๔๒ ๑,๖๒๒.๓๓ ๖๓๒.๐๕

อุปกรณ์งานช่าง ๑๔๙.๙๙ ๙.๘๖ 			๐.๐๔ ๑๕๙.๘๑ ๑๒๖.๖๘ ๗.๙๓ - ๐.๐๔ ๑๓๔.๕๗ ๒๕.๒๔

ยานพาหนะ 		๑,๑๑๒.๙๑ 			๑๒๓.๔๑ ๓.๕๖ 		๑,๒๓๒.๗๖ 		๖๐๖.๖๕ 				๗๙.๓๓ 		-	 ๓.๔๗ 			๖๘๒.๕๑ 					๕๕๐.๒๕

รวม ๒๑๙,๗๘๔.๔๑ ๑,๗๘๒.๘๗ ๒๕.๐๖	 ๒๒๑,๕๔๒.๒๒ ๓๒,๐๒๐.๙๒ ๒,๖๘๐.๒๒ -	 ๑๓.๙๓ ๓๔,๖๘๗.๒๑ ๑๘๖,๘๕๕.๐๑

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินประกันตัวพนักงานฝากธนาคาร ๑๙.๔๗ ๑๙.๕๐

วัสดุสำานักงาน ๘๗.๐๑ ๖๓.๑๖

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ๓๐๒.๔๕ ๒๖๔.๖๘

อื่น	ๆ ๓๓.๕๓ ๒๔.๓๖

รวม ๔๔๒.๔๖ ๓๗๑.๗๐

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

-	ธนาคารกรุงไทย ๑,๒๐๙.๐๐ 			-

-	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๓๒,๔๔๔.๐๐ 			-

-	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๒,๐๘๓.๐๐ 			-

รวม ๓๕,๗๓๖.๐๐ 			-

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ๔.๘	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์–สุทธ	ิ	ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 	 ที่ดิน	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 จำานวน	 ๘๒,๒๕๕.๔๓	 ล้านบาท	 ในจำานวนนี้มีที่ดินบริเวณฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิท	
เนื้อที่ประมาณ	 ๕	 ไร่	 ๔๔.๒	 ตารางวา	 ซึ่งการทางพิเศษฯ	 ได้ทำาบันทึกข้อตกลงให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ในการ 
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบร่ิง–สมุทรปราการ	โดยไม่มีกำาหนดระยะเวลา	ซ่ึงการทางพิเศษฯ	ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการใช้พ้ืนท่ี 
ดังกล่าว	จำานวน	๗๘.๙๔	ล้านบาท	และรับรู้ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายได้ทั้งจำานวน	ณ	วันที่ได้รับเงิน
  รายละเอียดของทางพิเศษ–สุทธิ		ประกอบด้วย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน อาคาร
และ อุปกรณ์

สุทธิ 
ยอด

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอด

ปลายงวด

ที่ดิน ๘๑,๘๐๗.๕๓ ๔๕๕.๓๔ ๗.๔๔ ๘๒,๒๕๕.๔๓ 				- 				- - 				- 				- ๘๒,๒๕๕.๔๓

ทางพิเศษ ๑๓๓,๕๐๖.๒๗ ๒๓๔.๙๘ 			- ๑๓๓,๗๔๑.๒๕ ๓๑,๒๓๖.๔๘ ๒,๓๑๔.๑๑ - 				- ๓๓,๕๕๐.๕๙ ๑๐๐,๑๙๐.๖๖

อาคาร ๒,๕๘๑.๔๗ ๑๙.๙๑ 			- ๒,๖๐๑.๓๘ ๑,๐๑๑.๓๒ ๘๑.๘๕ - 				- ๑,๐๙๓.๑๗ ๑,๕๐๘.๒๑

เคร่ืองใช้สำานักงาน ๒,๒๕๔.๓๘ ๑๒๖.๖๕ ๘๕.๗๙ ๒,๒๙๕.๒๔ ๑,๖๒๒.๓๓ ๒๑๓.๓๒ - ๘๕.๗๕ ๑,๗๔๙.๙๐ ๕๔๕.๓๔

อุปกรณ์งานช่าง ๑๕๙.๘๑ ๑๗.๑๓ 			๑.๒๗ ๑๗๕.๖๗ ๑๓๔.๕๗ ๘.๙๕ - ๑.๒๗ ๑๔๒.๒๕ ๓๓.๔๒

ยานพาหนะ 		๑,๒๓๒.๗๖ 			๙๙.๘๕ ๑๐๕.๐๓ 		๑,๒๒๗.๕๘ 		๖๘๒.๕๑ 				๘๖.๐๖ 		-		 ๑๐๕.๐๓ 			๖๖๓.๕๔ 					๕๖๔.๐๔

รวม ๒๒๑,๕๔๒.๒๒ ๙๕๓.๘๖ ๑๙๙.๕๓	 ๒๒๒,๒๙๖.๕๕ ๓๔,๖๘๗.๒๑ ๒,๗๐๔.๒๙ -	 ๑๙๒.๐๕ ๓๗,๑๙๙.๔๕ ๑๘๕,๐๙๗.๑๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทางพิเศษสุทธิยอด

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

ลดลง
ยอด

ปลายงวด

ทางพิเศษ

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ๑๑,๐๕๘.๖๖ ๑๒๕.๙๖ - ๑๑,๑๘๔.๖๒ ๔,๖๗๖.๗๒ ๒๒๑.๑๔ - ๔,๘๙๗.๘๖ ๖,๒๘๖.๗๖

ทางพิเศษศรีรัช ๑๖,๓๗๓.๓๗ 						๐.๒๕ - ๑๖,๓๗๓.๖๒ ๔,๙๒๒.๖๕ ๒๑๖.๙๔ - ๕,๑๓๙.๕๙ ๑๑,๒๓๔.๐๓

ทางพิเศษฉลองรัช ๑๕,๑๒๑.๙๕ ๔๕.๘๘ - ๑๕,๑๖๗.๘๓ ๓,๘๗๔.๕๑ ๒๗๕.๖๐ - ๔,๑๕๐.๑๑ ๑๑,๐๑๗.๗๒

ทางพิเศษบูรพาวิถี ๒๘,๕๐๔.๕๕ ๖๒.๖๘ - ๒๘,๕๖๗.๒๓ ๗,๒๔๘.๔๒ ๔๘๑.๕๔ - ๗,๗๒๙.๙๖ ๒๐,๘๓๗.๒๗

ทางพิเศษอุดรรัถยา ๑๕,๑๐๗.๖๑ 							- - ๑๕,๑๐๗.๖๑ ๓,๗๕๒.๘๓ ๒๐๑.๕๗ - ๓,๙๕๔.๔๐ ๑๑,๑๕๓.๒๑

ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ๒,๒๖๓.๘๔ ๔.๒๔ - ๒,๒๖๘.๐๘ ๔๕๓.๙๓ ๓๒.๓๒ - ๔๘๖.๒๕ ๑,๗๘๑.๘๓

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ๒๑,๗๘๗.๕๒ ๔๘๘.๔๙ -	 ๒๒,๒๗๖.๐๑ ๓,๕๖๔.๐๗ ๔๙๖.๔๖ -			 ๔,๐๖๐.๕๓ ๑๘,๒๑๕.๔๘

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนฯ 	๒๒,๒๘๖.๒๗ ๒๗๕.๐๐				 		-	 	๒๒,๕๖๑.๒๗ 		๔๓๐.๐๖ 		๓๘๗.๗๒ 			-			 			๘๑๗.๗๘ ๒๑,๗๔๓.๔๙

รวม ๑๓๒,๕๐๓.๗๗ ๑,๐๐๒.๕๐ -	 ๑๓๓,๕๐๖.๒๗ 	๒๘,๙๒๓.๑๙ ๒,๓๑๓.๒๙ 			-			 ๓๑,๒๓๖.๔๘ ๑๐๒,๒๖๙.๗๙

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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  รายละเอียดของทางพิเศษ–สุทธิ		ประกอบด้วย	(ต่อ)

	 ๔.๙	 สิทธิการใช้ที่ดิน	เป็นเงินตอบแทนเพื่อใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	จำานวน	๓๑๘	ไร่	๖	งาน	๘๖.๘๐	ตารางวา	สำาหรับ 
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก	โดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยพื้นที่บริเวณที่เป็นฐานราก	(ตอม่อทางพิเศษ)	
จ่ายเงินตอบแทนในอัตราร้อยละ	 ๑๐๐	 ตามราคาที่คณะกรรมการกำาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำานวนเงิน 
ค่าทดแทนเพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครกำาหนด	 (โดยเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย	์ พ.ศ.	 ๒๕๓๐)	 และพื้นที่บริเวณส่วนที่เป็นบริเวณทางพิเศษยกระดับเหนือพื้นดินตกลงจ่ายเงินตอบแทนในอัตราร้อยละ	 ๕๕ 
รวมเป็นเงิน	 ๑,๖๓๒.๐๗	 ล้านบาท	 ในปี	 ๒๕๖๑	 ได้จ่ายเงินตอบแทนการใช้ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างทางเชื่อมจากทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ	 (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ)	จำานวนเงิน	๑๗.๓๔	ล้านบาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
๑,๖๔๙.๔๑	ล้านบาท

	 ๔.๑๐	 งานระหว่างก่อสร้าง		ประกอบด้วย

 ๔.๑๑	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านวิศวกรรมรอโอน	 เป็นค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของโครงการผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และอื่น	ๆ	จะโอนเป็นงานระหว่างก่อสร้างเมื่อเริ่มก่อสร้างโครงการ	ประกอบด้วย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทางพิเศษสุทธิยอด

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา

ลดลง
ยอด

ปลายงวด

ทางพิเศษ

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ๑๑,๑๘๔.๖๒ ๑๖.๕๔ - ๑๑,๒๐๑.๑๖ ๔,๘๙๗.๘๖ ๒๒๘.๔๘ - ๕,๑๒๖.๓๔ ๖,๐๗๔.๘๒

ทางพิเศษศรีรัช ๑๖,๓๗๓.๖๒ 						- - ๑๖,๓๗๓.๖๒ ๕,๑๓๙.๕๙ ๒๑๖.๙๔ - ๕,๓๕๖.๕๓ ๑๑,๐๑๗.๐๙

ทางพิเศษฉลองรัช ๑๕,๑๖๗.๘๓ ๖๘.๙๔ - ๑๕,๒๓๖.๗๗ ๔,๑๕๐.๑๑ ๒๖๙.๒๓ - ๔,๔๑๙.๓๔ ๑๐,๘๑๗.๔๓

ทางพิเศษบูรพาวิถี ๒๘,๕๖๗.๒๓ ๒๑.๘๒ - ๒๘,๕๘๙.๐๕ ๗,๗๒๙.๙๖ ๔๗๘.๒๓ - ๘,๒๐๘.๑๙ ๒๐,๓๘๐.๘๖

ทางพิเศษอุดรรัถยา ๑๕,๑๐๗.๖๑ 							- - ๑๕,๑๐๗.๖๑ ๓,๙๕๔.๔๐ ๒๐๑.๕๖ - ๔,๑๕๕.๙๖ ๑๐,๙๕๑.๖๕

ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ ๒,๒๖๘.๐๘ ๑.๕๐ - ๒,๒๖๙.๕๘ ๔๘๖.๒๕ ๓๒.๕๓ - ๕๑๘.๗๘ ๑,๗๕๐.๘๐

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ๒๒,๒๗๖.๐๑ ๑๒๖.๑๘ -	 ๒๒,๔๐๒.๑๙ ๔,๐๖๐.๕๓ ๔๙๕.๗๑ -			 ๔,๕๕๖.๒๔ ๑๗,๘๔๕.๙๕

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนฯ 	๒๒,๕๖๑.๒๗ 				-			. 		-	 	๒๒,๕๖๑.๒๗ 			๘๑๗.๗๘ 		๓๙๑.๔๓ 			-			 ๑,๒๐๙.๒๑ ๒๑,๓๕๒.๐๖

รวม ๑๓๓,๕๐๖.๒๗ ๒๓๔.๙๘ -	 ๑๓๓,๗๔๑.๒๕ ๓๑,๒๓๖.๔๘ ๒,๓๑๔.๑๑ 			-			 ๓๓,๕๕๐.๕๙ ๑๐๐,๑๙๐.๖๖

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

โครงการทางด่วนขั้นที่	๓	สายเหนือ	ตอน	N2–ค่าที่ปรึกษา	ค่าก่อสร้าง	ค่าดอกเบี้ย ๑,๓๐๕.๖๑ ๑,๓๐๕.๖๑

อื่น	ๆ ๙๓๘.๑๖ ๒๗๗.๐๙

รวม ๒,๒๔๓.๗๗ ๑,๕๘๒.๗๐

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าที่ปรึกษาศึกษาตรวจสอบฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี ๒๖.๙๘ ๒๖.๙๘

อื่น	ๆ ๔๒.๗๔ ๔๒.๗๔

รวม ๖๙.๗๒ ๖๙.๗๒

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เจ้าหนี้การค้า ๘๘๙.๘๔ ๖๗๙.๐๖

ค่าชดเชยตามคำาพิพากษา ๔,๔๑๒.๘๑ ๔,๒๘๖.๖๒

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๑,๐๗๐.๔๙ ๑,๐๐๑.๐๖

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย ๘๐.๔๗ ๑๒๑.๘๑

รวม ๖,๔๕๓.๖๑ ๖,๐๘๘.๕๕

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินยืมรัฐบาล ๔๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐

พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๖,๔๕๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

เงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน) 			- ๓๐๐.๐๐

รวม ๖,๘๕๐.๐๐ ๒,๗๐๐.๐๐

 ๔.๑๒	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		ประกอบด้วย

	 	 ค่าชดเชยตามคำาพิพากษา	เป็นข้อพิพาทท่ี	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เรียกร้องให้	การทางพิเศษฯ	ทำาการชดเชยรายได้ค่าผ่านทางพิเศษส่วนท่ีลดลงไปอันเน่ืองมาจากการเปิดใช้ทางยกระดับอุตราภิมุข	(ทางยกระดับ 
ดอนเมืองโทลล์เวย์	 ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงรังสิต)	 ซึ่งถือเป็นทางที่มีลักษณะแข่งขันตามสัญญาข้อ	 ๑๖	 ข้อสัญญาโครงการทางด่วน 
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด	เป็นผลทำาให้ผู้เรียกร้องได้รับผลกระทบทางด้านการเงินอย่างรุนแรง	เม่ือวันท่ี	๒๑	กันยายน	๒๕๖๑	ศาลปกครองกลาง 
ได้อ่านคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยท่ีประชุมใหญ่เสียงข้างมากโดยพิพากษายืนตามคำาพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น			ท่ีให้บังคับตามคำาช้ีขาด 
ของอนุญาโตตุลาการ	ที่ชี้ขาดให้การทางพิเศษฯ	ชำาระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการให้แก่	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด 
สำาหรับป	ี พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 จำานวน	 ๗๓๐.๘๐	 ล้านบาท	 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่กำาหนดตามสัญญาข้อ	 ๒๕.๖	 ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่ 
วันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๔๓	 เป็นต้นไป	 และสำาหรับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 จำานวน	 ๑,๐๕๙.๒๐	 ล้านบาท	 พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราที่กำาหนด 
ตามสัญญาข้อ	๒๕.๖	ของต้นเงินดังกล่าว	นับตั้งแต่วันที	่๒๒	มีนาคม	๒๕๔๔	เป็นต้นไป	ซึ่งดอกเบี้ยถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	ของเงินต้น 
ทั้งสองรายการ	เป็นเงินจำานวน	๒,๖๒๒.๘๑	ล้านบาท	รวมเป็นค่าชดเชยตามคำาพิพากษาทั้งสิ้นจำานวน	๔,๔๑๒.๘๑	ล้านบาท

	 ๔.๑๓	หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งป	ี	ประกอบด้วย

	 ๔.๑๔	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย ๑๙.๗๐ ๑๕.๔๐

เงินประกันสัญญา ๑๒๕.๗๘ ๙๖.๘๐

เงินประกันบัตร–Easy	Pass 				๐.๐๒ 				๐.๐๒

ภาษีโรงเรือนรอนำาส่ง ๓๒.๑๗ ๒๘.๖๖

เจ้าหนี้เงินค้ำาประกันพนักงาน ๑๙.๔๗ ๑๙.๕๐

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น ๙๕.๘๙ ๙๐.๐๕

อื่น	ๆ ๔๒.๕๓ ๕๙.๗๒

รวม ๓๓๕.๕๖ ๓๑๐.๑๕
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 ๔.๑๕	 เงินยืมรัฐบาล	เป็นเงินท่ีรัฐบาลให้การทางพิเศษฯ	ยืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย	เพ่ือนำามาใช้ชำาระเงินกู้ของโครงการก่อสร้าง	ประกอบด้วย

	 ๔.๑๖	พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย		ประกอบด้วย
	 	 พันธบัตรการทางพิเศษฯ	จำานวน	๑๘,๑๕๐.๐๐	ล้านบาท	หักส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ีจำานวน	๖,๔๕๐.๐๐	ล้านบาท	
คงเหลือจำานวน	๑๑,๗๐๐.๐๐	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการในโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๔.๑๗	หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	(TFF)	
  เป็นหน้ีสินตามสัญญาโอนสิทธิในรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย	(TFF)	โดยเม่ือวันท่ี	๘	ตุลาคม	๒๕๖๑ 
การทางพิเศษฯ	ได้ลงนามในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้	ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัช	และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี 
ระหว่างการทางพิเศษฯ	ผู้โอน	และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	ผู้รับโอน	 โดยการทางพิเศษฯ	ตกลงแบ่งรายได้ 
ที่โอนให้เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของกองทุนฯ	 โดยมีระยะเวลาการให้สิทธิ	 ๓๐	 ปี	 (๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑-๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๙๑)	 รายได้ที่โอน 
ในสัดส่วนร้อยละ	๔๕	ของรายได้โครงการทางพิเศษฉลองรัช	และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี	หลังหักภาษีมูลค่าเพ่ิม	 ในส่วนของการทางพิเศษฯ 
จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำานวนเท่ากับราคาค่าสิทธิในรายได้ที่โอน	 ซึ่งการทางพิเศษฯ	 ได้รับเงินราคาค่าสิทธิในรายได้ที่โอนตามสัญญา 
ฉบับดังกล่าวแล้ว	เมื่อวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๑	จำานวน	๔๔,๘๑๑.๐๐	ล้านบาท	
	 	 การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นการระดุมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม	๓-ดาวคะนอง-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	และโครงการทางด่วนขั้นที่	๓	สายเหนือ	ตอน	N2	และ	E-W	Corridor	ด้านตะวันออก	ตามมติของ 
คณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐	
	 	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	 (TFF)	
จำานวน	 ๔๔,๘๑๑.๐๐	 ล้านบาท	 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ	 จำานวน	 ๑,๖๕๘.๑๘	 ล้านบาท	 โดยใช้อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริงในการคำานวณดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละงวด

หน่วย	:	ล้านบาท

เงินยืมรัฐบาล จ่ายชำาระแล้ว คงเหลือ

๑)	โครงการทางพิเศษศรีรัช ๙,๘๐๖.๙๐ - ๙,๘๐๖.๙๐

๒)	โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษกาญจนาภิเษก ๓,๐๓๙.๘๐ - ๓,๐๓๙.๘๐

๓)	โครงการเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับทางพิเศษบูรพาวิถี	 ๑,๒๗๓.๒๐ - ๑,๒๗๓.๒๐

๔)	โครงการเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 			๒,๔๕๙.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ ๘๕๙.๐๐

รวม 				๑๖,๕๗๘.๙๐ 						๑,๖๐๐.๐๐ ๑๔,๙๗๘.๙๐

หัก	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน	๑	ปี ๔๐๐.๐๐

คงเหลือ ๑๔,๕๗๘.๙๐

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

พันธบัตรที่การทางพิเศษฯ	รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย

-		ค่าก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี ๘,๒๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐.๐๐

-		ค่าก่อสร้างทางพิเศษกาญจนาภิเษก ๘,๘๕๐.๐๐ ๙,๘๕๐.๐๐

-		ค่าก่อสร้างทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐

รวม ๑๘,๑๕๐.๐๐ ๒๐,๑๕๐.๐๐

หัก	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี ๖,๔๕๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

คงเหลือ ๑๑,๗๐๐.๐๐ ๑๘,๑๕๐.๐๐

หน่วย	:	ล้านบาท

ราคาทุน รายได้รับรู้สะสม
มูลค่าตามบัญชี

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้รอการรับรู้จากการร่วมทุน

ทางพิเศษศรีรัช ๑๖,๐๘๔.๒๑ ๑๕,๘๐๙.๑๑ ๒๗๕.๑๐ ๙๔๐.๐๙

ทางพิเศษอุดรรัถยา ๑๔,๕๘๙.๑๑ ๑๐,๘๓๒.๘๑ ๓,๗๕๖.๓๐ ๔,๒๘๑.๗๐

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ๒๒,๘๒๐.๐๐ ๒,๗๒๐.๙๕ ๒๐,๐๙๙.๐๕ ๒๐,๙๗๔.๐๗

ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
มุ่งหน้าทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ ๒๗๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ๒๖๓.๕๐ ๒๗๔.๙๗

รวม ๕๓,๗๖๘.๓๒ ๒๙,๓๗๔.๓๗ ๒๔,๓๙๓.๙๕ ๒๖,๔๗๐.๘๓

รายได้รอการรับรู้จากการบริจาค

ทางพิเศษอุดรรัถยา ๒๕๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ 						- ๑๘๓.๙๐

อื่น	ๆ ๖๕.๔๒ ๖๕.๔๒ 						- ๑.๓๑

รวม ๓๑๕.๔๒ ๓๑๕.๔๒ 						- ๑๘๕.๒๑

รายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุน	(ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

ทางพิเศษฉลองรัช	 ๙๘๗.๓๐ ๗๒.๗๒ ๙๑๔.๕๘ ๗๓๔.๑๗

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ๓,๕๕๓.๐๐ ๑๔๗.๓๑ ๓,๔๐๕.๖๙ ๓,๔๕๓.๐๖

ทางพิเศษพระราม	๓-ดาวคะนอง ๘๐๗.๐๐ 							- ๘๐๗.๐๐ 							-

รวม ๕,๓๔๗.๓๐ ๒๒๐.๐๓ ๕,๑๒๗.๒๗ ๔,๑๘๗.๒๓

รวมทั้งสิ้น ๕๙,๔๓๑.๐๔ ๒๙,๙๐๙.๘๒ ๒๙,๕๒๑.๒๒ ๓๐,๘๔๓.๒๗

	 ๔.๑๘	 รายได้รอการรับรู้		ประกอบด้วย

	 ๔.๑๙	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 	 รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ยอดยกมา	ณ	วันต้นงวด ๑,๑๕๗.๘๖ ๑,๐๑๐.๗๑

ต้นทุนบริการปัจจุบัน ๔๓๔.๔๐ ๑๔๙.๖๗

ต้นทุนดอกเบี้ย ๔๗.๐๐ ๓๔.๙๑

ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (๗๓.๒๑) (๓๗.๐๐)

ปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง ๐.๔๑ (๐.๔๓)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันสิ้นงวด ๑,๕๖๖.๔๖ ๑,๑๕๗.๘๖
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 	 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำานวณประมาณการหน้ีสินภายใต้โครงการ 
ผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	มีดังนี้
	 	 อัตราคิดลด	 	 ๑.๕๑-๓.๙๘%
	 	 อัตราการลาออกของพนักงาน	 											 ๑.๑๙%
	 	 อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน	 										 	๗.๕๐%
	 								 ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 เรื่อง	 มาตรฐานขั้นต่ำาของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ	 (ฉบับที่	 ๔) 
โดยประกาศฉบับนี้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างและกรณีเกษียณอายุสำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ	๒๐	ปีขึ้นไป	
ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	 ๔๐๐	 วัน	 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่ ๒๖	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 และ 
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
ส่งผลให้หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	๓๓๓.๓๗	ล้านบาท	การทางพิเศษฯ	ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนงวดปัจจุบันซึ่งเป็นงวดที่กฎหมายมีผลบังคับใช	้
	 	 สำาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังลาออกจากงานโครงการสมทบเงิน	 การทางพิเศษฯ	 ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้น 
โดยหักเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและการทางพิเศษฯ	จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง	กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	๒๕๓๐
	 	 สำาหรับปีสิ ้นสุดวันที ่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	และ	๒๕๖๑	การทางพิเศษฯ	ได้จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี ้ยงชีพ	จำานวน 
๑๕๓.๗๘	ล้านบาท	และ	๑๕๑.๑๕	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ๔.๒๐	 เงินกองทุนสงเคราะห์		ประกอบด้วย

	 	 ตามข้อบังคับการทางพิเศษฯ	ฉบับที	่๔๒	ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์	ข้อ	๘	กำาหนดว่า	ถ้าเงินกองทุนสงเคราะห์ไม่พอจ่ายพนักงาน 
ที่ลาออก	ก็ให้จ่ายเพิ่มจากเงินของการทางพิเศษฯ

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ยอดยกมา	ณ	วันต้นงวด ๑๓.๙๙ ๑๒.๔๕

บวก	รับสมทบระหว่างปี ๐.๖๐ ๐.๖๒

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายโอนเข้ากองทุนฯ ๐.๑๐ ๐.๑๑

ปรับปรุงเงินกองทุนสงเคราะห์ ๐.๘๘ ๐.๙๐

๑๕.๕๗ ๑๔.๐๘

หัก			จ่ายสมาชิกลาออก ๑.๐๘ 										-

ปรับปรุงเงินกองทุนสงเคราะห์ ๐.๑๖ ๐.๐๙

ยอดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นงวด ๑๔.๓๓ ๑๓.๙๙

ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกรณีพนักงานลาออก ๑๔.๓๓ ๑๓.๙๙

	 ๔.๒๑	 รายได้อื่น	ประกอบด้วย

	 ๔.๒๒	ผลการดำาเนินงาน
  

	 	 ผลการดำาเนินงาน	ปี	๒๕๖๒	การทางพิเศษฯ	มีกำาไรเพิ่มขึ้น	จำานวน	๙๐๓.๖๐	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๕.๕๘	โดยรายได ้
รวมเพิ่มขึ้น	 จำานวน	 ๑,๐๒๓.๐๘	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๕.๘๑	 และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น	 จำานวน	 ๑๑๙.๔๘	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ	๑.๐๑

	 ๔.๒๓	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ		ประกอบด้วย

	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ประกอบด้วย	เงินเดือน	และโบนัสของผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป
	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ประกอบด้วย	โบนัสกรรมการ	และค่าเบี้ยประชุม

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รับรู้รายได้จากการร่วมทุน ๒,๐๗๖.๘๘ ๒,๐๖๕.๔๔

รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๕๖๐.๕๓ ๕๖๐.๕๔

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๖๖.๙๗ ๕๘.๕๔

รายได้จัดหาผลประโยชน์ในเขตทาง ๒๘๖.๓๘ ๒๖๖.๙๒

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ๕๔.๗๕ ๓๑.๒๘

ผลประโยชน์เงินรับจากกองทุนฯ ๗๐๗.๘๑ 				-

อื่น	ๆ ๒๕๑.๙๔ ๗๓.๐๘

รวม ๔,๐๐๕.๒๖ ๓,๐๕๕.๘๐

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จำานวนเงิน ร้อยละ

รายได้ ๑๘,๖๒๐.๑๖ ๑๗,๕๙๗.๐๘ ๑,๐๒๓.๐๘ ๕.๘๑

หัก		ค่าใช้จ่าย ๑๑,๙๑๘.๑๐ ๑๑,๗๙๘.๖๒ ๑๑๙.๔๘ ๑.๐๑

กำาไรสำาหรับปี ๖,๗๐๒.๐๖ ๕,๗๙๘.๔๖ ๙๐๓.๖๐ ๑๕.๕๘

หน่วย	:	ล้านบาท

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ๒,๙๖๐.๔๘ ๒,๗๔๙.๕๙

ผลประโยชน์พนักงาน ๕๕๕.๓๔ ๑๗๔.๑๗

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ๑๕.๐๔ ๑๒.๘๑

ค่าตอบแทนกรรมการ ๔.๐๙ ๔.๗๓

ค่าใช้จ่ายสำานักงาน ๑,๓๗๔.๒๐ ๕,๔๑๓.๐๖

ค่าเสื่อมราคา ๒,๗๐๕.๑๒ ๒,๖๘๐.๒๒

รวม ๗,๖๑๔.๒๗ ๑๑,๐๓๔.๕๘
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โครงข่ายในเขตเมือง (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอและส่วนบี)

ส่วนแบ่ง กทพ. (ร้อยละ) ส่วนแบ่งบริษัทฯ  (ร้อยละ)

(๑)	๙	ปีแรก	นับจาก	“วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก” ๔๐ ๖๐

(๒)	๙	ปีสุดท้าย	“ระยะเวลาตามสัญญา” ๖๐ ๔๐

(๓)	ระยะเวลาระหว่าง	(๑)	และ	(๒) ๕๐ ๕๐

โครงข่ายนอกเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี)

ส่วนแบ่ง กทพ. (ร้อยละ) ส่วนแบ่งบริษัทฯ  (ร้อยละ)

(๑)	นับจากวันเปิดใช้งานจนถึงวันที่ทางพิเศษศรีรัช	ส่วนบีแล้วเสร็จ ๔๐ ๖๐

(๒)	ระยะเวลาหลังจากข้อ	(๑)	จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา - ๑๐๐

	 ๔.๒๔	สัญญาร่วมทุน
    ๔.๒๔.๑	 โครงการทางพิเศษศรีรัช
				 	 	 	 	 เมื่อวันที	่๒๒	ธันวาคม	๒๕๓๑	การทางพิเศษฯ	ได้ทำาสัญญากับบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	
ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง	บริหาร	ตลอดจนบำารุงรักษาระบบทางพิเศษศรีรัช	มีกำาหนดระยะเวลา	๓๐	ปี	นับจากวันเริ่มก่อสร้าง	คือวันที่	๑	มีนาคม	
๒๕๓๓	และจะสิ้นสุดในวันที่	๒๙	กุมภาพันธ	์๒๕๖๓	โดยมีสัดส่วนการแบ่งรายได้ดังนี้

	 	 	 	 	 บริษัทได้ก่อสร้างงานพื้นที่ส่วนแรก	(ถนนแจ้งวัฒนะ-พญาไท-ถนนพระราม	๙)	ระยะทาง	๒๐.๔	กิโลเมตร	ซึ่งเป็นพื้นที่ 
ในส่วนเอและส่วนซีแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่	 ๒	 กันยายน	 ๒๕๓๖	 สำาหรับพื้นที่ส่วนบีสายหลักจากโรงกรองน้ำาสามเสน-บางโคล	่
ระยะทาง	๙.๔	กิโลเมตร	และได้เปิดให้บริการตลอดสายแล้ว	เมื่อวันที	่๖	ตุลาคม	๒๕๓๙
  ๔.๒๔.๒	 โครงการทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี	(สายพระราม	๙–ศรีนครินทร์)
     การทางพิเศษฯ	ได้ทำาสัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการทางพิเศษศรีรัช	ส่วนดี	กับบริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด 
(มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 เมษายน	 ๒๕๔๐	 ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง	 บริหารตลอดจนบำารุงรักษาทางด่วน	 ระยะทางประมาณ	 ๘	 กิโลเมตร 
โดยสัญญาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในข้อ	 ๔.๒๔.๑	 ซึ่งรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นของบริษัทร่วมทุนเนื่องจากอยู่ในโครงข่าย 
นอกเขตเมือง	งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๔๑
  ๔.๒๔.๓		โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา
	 	 	 	 	 การทางพิเศษฯ	ได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับ	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	 เมื่อวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๓๙	ให้เป็น 
ผู้ลงทุนก่อสร้าง	บริหาร	ตลอดจนบำารุงรักษาทางด่วน	ระยะเวลา	๓๐	ปี	นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา	และจะส้ินสุดในวันท่ี	๒๖	กันยายน	๒๕๖๙ 
ระยะทางรวม	๓๒	กิโลเมตร	แบ่งเป็น
     ระยะท่ี	๑	ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก	ระยะทาง	๒๒	กิโลเมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเม่ือวันท่ี	๒	ธันวาคม	๒๕๔๑
	 	 	 	 	 ระยะท่ี	๒	ช่วงเชียงราก-บางไทร	ระยะทาง	๑๐	กิโลเมตร	ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเม่ือวันท่ี	๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	
	 	 	 	 	 รายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นของบริษัทร่วมทุน	 การทางพิเศษฯ	 จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางเมื่อผลตอบแทน 
การลงทุนเกินกว่าร้อยละ	๑๕.๕
	 	 ๔.๒๔.๔		โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
     การทางพิเศษฯ	ได้ทำาสัญญาร่วมทุนกับ	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	เม่ือวันท่ี	๑๔	กันยายน	๒๕๕๕ 
ให้เป็นผู้ลงทุนออกแบบ	 ก่อสร้าง	 บริหาร	 จัดการ	 ให้บริการ	 ตลอดจนบำารุงรักษาทางด่วน	 ระยะเวลา	 ๓๐	 ปี	 นับจากวันที่การทางพิเศษฯ	
ได้ระบุในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน	 คือวันที่	 ๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 และจะสิ้นสุดในวันที	่ ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๘๕	 ระยะทางรวม	 ๑๖.๗	 กิโลเมตร	
และเปิดให้บริการเมื่อวันที	่๒๒	สิงหาคม	๒๕๕๙

	 	 	 	 	 รายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นของบริษัทร่วมทุน	การทางพิเศษฯ	จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางเมื่อผลตอบแทน 
การลงทุนเกินกว่าร้อยละ	๑๓.๕
 
	 ๔.๒๕	ภาษีมูลค่าเพิ่มที่การทางพิเศษฯ	รับภาระ
	 	 การทางพิเศษฯ	รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ใช้บริการในโครงการทางพิเศษเฉลิมมหานคร	ทางพิเศษศรีรัช	(ยกเว้น	ส่วนดี)	และ 
ทางพิเศษฉลองรัช	 โดยปกติภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ	 แต่การทางพิเศษฯ	 ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ 
โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ	๒๕๓๕-๒๕๖๑	ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีการทางพิเศษฯ	รับภาระ	มีจำานวน	๑๘,๙๖๒.๙๓	ล้านบาท	และในปีงบประมาณ	๒๕๖๒ 
สิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	จำานวน	๑,๐๙๗.๙๒	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๒๐,๐๖๐.๘๕	ล้านบาท

	 ๔.๒๖	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
	 	 การทางพิเศษฯ	มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง	ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๒๔	คดี	จำานวนเงิน	
๑๒๔,๗๑๘.๑๒		ล้านบาท	ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้พิจารณา	คณะอนุญาโตตุลาการและศาล	โดยการทางพิเศษฯ	เชื่อว่า 
จะไม่เกิดความเสียหายจากผลของคดีแก่การทางพิเศษฯ	 อย่างเป็นสาระสำาคัญ	 ดังนั้นการทางพิเศษฯ	 จึงไม่ได้บันทึกตั้งประมาณการหนี้สิน 
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญช	ีดังนี้
  ๔.๒๖.๑		ข้อพิพาทระหว่างบริษัทร่วมทุน

	 	 ๔.๒๖.๒	 ข้อพิพาทและคดีระหว่างบริษัทอื่น

หน่วย	:	ล้านบาท

อยู่ระหว่างการพิจารณา    จำานวนคดี

ข้อพิพาท

-	ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา คณะผู้พิจารณา ๔ ๗๓,๑๓๒.๗๐

-	ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการ ๕ ๓๑,๒๙๕.๖๐

-	ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา ศาลปกครองกลาง ๓ ๑๔,๕๐๘.๐๓

-	ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา ศาลปกครองสูงสุด ๑ ๕,๐๒๑.๑๖

รวม ๑๓ ๑๒๓,๙๕๗.๔๙

หน่วย	:	ล้านบาท

อยู่ระหว่างการพิจารณา    จำานวนคดี

ข้อพิพาท

-	ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา ศาลปกครองสูงสุด ๒ ๓๒๙.๔๑

รวม ๒ ๓๒๙.๔๑

คดี

-	เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มและ
ชดใช้ค่าเสียหาย	และผิดสัญญา

ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์

๖ ๑๖๘.๗๑

-	เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มและ
ชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลฎีกา ๑ ๐.๗๘

-	เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม ศาลปกครองสูงสุด ๒ ๒๖๑.๗๓

รวม ๙ ๔๓๑.๒๒

รวมทั้งสิ้น ๒๔ ๑๒๔,๗๑๘.๑๒
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  ข้อพิพาทระหว่างบริษัทร่วมทุน
  ๑.	 ข้อพิพาทที่การทางพิเศษฯ	ถูกฟ้องหรือถูกเรียกค่าชดเชยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของชั้นคณะผู้พิจารณา	จำานวน	๔	คดี	
จำานวนเงิน	๗๓,๑๓๒.๗๐	ล้านบาท	ดังนี้
	 	 	 	 (๑)	บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เมื่อวันที่	 ๑๖	
พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที	่๒	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑ 
เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของทางด่วนขั้นที่	 ๒	 ตามอัตราค่าผ่านทางในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตรา 
ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๕๙๒.๙๓	ล้านบาท	ขณะนี้ 
ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาชั้นคณะผู้พิจารณาแล้วเสร็จ	 โดยคณะผู้พิจารณาได้พยายามหาทางให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายมีการเจรจากัน 
อย่างฉันท์มิตรแล้ว	แต่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันตามข้อสัญญาได้	 จึงให้ยุติการพิจารณาและให้คู่พิพาทนำาข้อพิพาทดังกล่าว 
ไปดำาเนินการตามสัญญาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป
	 	 	 	 (๒)	บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เมื่อวันที่	 ๑๖ 
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที	่ ๒	 ส่วน	 D	 ในป ี
พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของทางด่วนข้ันท่ี	๒	ส่วน	D	ตามอัตราค่าผ่านทางในคำาเสนอข้อพิพาท 
กับอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๒๘๙.๓๗	ล้านบาท 
ขณะน้ีข้อพิพาทอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาช้ันคณะผู้พิจารณาแล้วเสร็จ	 โดยคณะผู้พิจารณาได้พยายามหาทางให้คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายมีการเจรจา 
กันอย่างฉันท์มิตรแล้ว	แต่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันตามข้อสัญญาได้	จึงให้ยุติการพิจารณาและให้คู่พิพาทนำาข้อพิพาทดังกล่าวไป
ดำาเนินการตามสัญญาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป
						 	 	 	 (๓)	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	เมื่อวันที	่๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๑ 
เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในป	ี พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่าน 
ทางพิเศษรถยนต์แต่ละประเภทของแต่ละบัญชีของทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	 ตามอัตราค่าผ่านทางพิเศษในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตรา 
ค่าผ่านทางพิเศษรถยนต์แต่ละประเภทของแต่ละบัญช	ีตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	 
จำานวนเงิน	 ๒๔.๙๓	 ล้านบาท	 ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาชั้นคณะผู้พิจารณาแล้วเสร็จโดยคณะผู้พิจารณาได้พยายามหาทาง 
ให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายมีการเจรจากันอย่างฉันท์มิตรแล้ว	แต่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันตามข้อสัญญาได	้จึงให้ยุติการพิจารณาและ
ให้คู่พิพาทนำาข้อพิพาทดังกล่าวไปดำาเนินการตามสัญญาในชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป
	 	 	 	 (๔)	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	(NECL)	ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	เม่ือวันท่ี	๓	พฤษภาคม	๒๕๖๒ 
เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 ชดใช้รายได้ค่าผ่านทางส่วนที่ลดลงจากการประมาณการในสัญญาฯ	 สำาหรับระยะเวลาระหว่างปี	 ๒๕๔๔-๒๕๖๐	 
ให้แก่บริษัทฯ	 เป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	 ๔๖,๓๐๐.๑๘	 ล้านบาท	 พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราในข้อ	 ๒๕.๖	 ของสัญญาของเงินต้นค่าชดเชยดังกล่าว 
จนถึงวันท่ี	๓๐	เมษายน	๒๕๖๒	เป็นเงินดอกเบ้ียผิดนัดรวม	๒๕,๙๒๕.๒๙	ล้านบาท	ทุนทรัพย์ท่ีย่ืนข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๗๒,๒๒๕.๔๗	ล้านบาท 
ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนคู่พิพาทยื่นคำาคัดค้าน
	 	 ๒.	ข้อพิพาทที่การทางพิเศษฯ	ถูกฟ้องหรือถูกเรียกค่าชดเชยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ	จำานวน	๕	คดี 
จำานวนเงิน	๓๑,๒๙๕.๖๐	ล้านบาท	ดังนี้
		 	 	 	 (๑)	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(เดิม	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน))	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	
เมื่อวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 เรียกร้องให้	 การทางพิเศษฯ	 ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที่	 ๒ 
ส่วน	 D	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของทางด่วนขั้นที่	 ๒	 ส่วน	 D	 ตามอัตราค่าผ่านทาง 
ในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๑	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	
๔,๐๖๒.๘๓	ล้านบาท	ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนสืบพยานฝ่ายบริษัทฯ
	 	 	 	 (๒)	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	เมื่อวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๖	เรียกร้องให้ 
การทางพิเศษฯ	ชดใช้ค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางพิเศษ	ทางพิเศษ 
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด	 ตามอัตราค่าผ่านทางพิเศษในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ	 ตามประกาศกระทรวงคมนาคม	 ฉบับลงวันท่ี 
๒๙	สิงหาคม	๒๕๔๖	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๙๐๘.๖๙	ล้านบาท	ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนสืบพยานฝ่ายบริษัทฯ

	 	 	 	 (๓)	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๑	เรียกร้องให	้
การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที	่ ๒	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	 เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตรา 
ค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของโครงข่ายในเขตเมืองและโครงข่ายนอกเขตเมือง	 ตามอัตราค่าผ่านทางในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตรา 
ค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม	 ฉบับลงวันที	่ ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๖	 ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	 จำานวนเงิน	 ๑๔,๖๖๒.๗๓	 ล้านบาท 
ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
	 	 	 	 (๔)	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	เมื่อวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๑	เรียกร้องให้ 
การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนข้ันท่ี	๒	ส่วน	D	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นเงินผลต่างระหว่าง 
อัตราค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของทางด่วนขั้นที	่๒	ส่วน	D	ตามอัตราค่าผ่านทางในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตราค่าผ่านทางตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๒	สิงหาคม	๒๕๕๖	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๖,๙๓๖.๔๘	ล้านบาท	ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอน
การคัดเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
	 	 	 	 (๕)	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	 ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 เมื่อวันที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๑
	เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๑	และค่าผ่านทางพิเศษในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖ 
เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางพิเศษ	 ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	 ตามอัตราค่าผ่านทางพิเศษในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตรา 
ค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๑	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	จำานวนเงิน	๔,๗๒๔.๘๗	ล้านบาท	
ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
  ๓.	 ข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างดำาเนินการในชั้นศาลปกครองกลาง	จำานวน	๓	คด	ีจำานวนเงิน	๑๔,๕๐๘.๐๓	ล้านบาท	ดังนี้
	 	 	 	 (๑)	บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (เดิม	 บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน))	 ได้ยื่นคำาเสนอ 
ข้อพิพาทเมื่อวันที่	 ๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๑	 เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	ชดใช้ค่าเสียหาย	 (โครงข่ายในเขตเมืองและนอกเขตเมืองของระบบ 
ทางด่วนขั้นที่	๒)	จากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	จำานวนเงิน	๔,๓๖๘.๐๐	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา	และให้ 
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางพิเศษของรถยนต์แต่ละประเภทของโครงข่ายในเขตเมืองและโครงข่ายนอกเขตเมือง	 
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๒๙	สิงหาคม	๒๕๔๖	และอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามที่บริษัทฯ	 เรียกร้อง	จนกว่าจะมีการปรับ
และบังคับใช้อัตราค่าผ่านทางพิเศษให้เป็นไปตามที่เรียกร้องไม่เกินวันที	่๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๑	พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจนกว่าจะชำาระเสร็จ
	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาดเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่	๖/๒๕๕๙	โดย 
คณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้ชี้ขาดให้การทางพิเศษฯ	 ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้เรียกร้อง	 จำานวน	๔,๓๖๘.๐๐	 ล้านบาท	
และดอกเบี้ยตามสัญญา	โดยคิดเป็นรายวันตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๑	เป็นต้นไปจนกว่าการทางพิเศษฯ	จะชดใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ 
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้เรียกร้องจนเสร็จสิ้น
					 	 	 	 	 วันที	่๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	บริษัทฯ	 ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลปกครองกลาง	 เป็นคดีหมายเลขดำาที	่๒๕๐/๒๕๖๒	 เพื่อขอให้ 
ศาลมีคำาพิพากษาหรือคำาบังคับให้การทางพิเศษฯ	ปฏิบัติตามคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	ข้อพิพาทหมายเลขดำาที่	๕๓/๒๕๕๑	ข้อพิพาท 
หมายเลขแดงที	่๖/๒๕๕๙	ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
	 	 	 	 (๒)	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(เดิม	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน))	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	
เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายจากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางด่วนขั้นที่	๒ 
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางรถยนต์แต่ละประเภทของโครงข่ายในเขตเมืองและโครงข่ายนอกเขตเมือง	ตามอัตรา 
ค่าผ่านทางในคำาเสนอข้อพิพาทกับอัตราค่าผ่านทางตามประกาศกระทรวงคมนาคม	ฉบับลงวันที	่๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๑	ทุนทรัพย์ที่ยื่นข้อพิพาท	 
จำานวนเงิน	๙,๐๙๑.๗๙	ล้านบาท	ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
	 	 	 	 (๓)	บริษัท	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	(เดิม	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน))	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	
เมื่อวันที่	 ๒๔	กรกฎาคม	๒๕๕๑	 เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	ชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นเงินผลต่างระหว่างอัตราค่าผ่านทางพิเศษของรถยนต ์
แต่ละประเภทของทางด่วนขั้นที	่๒	ส่วน	D	จำานวนเงิน	๑,๐๔๘.๒๔	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา	และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินผลต่าง 
ระหว่างอัตราค่าผ่านทางพิเศษของรถยนต์แต่ละประเภทของทางด่วนขั้นที่	 ๒	 ส่วน	 D	 ตามประกาศกระทรวงคมนาคม	 ฉบับลงวันที่	 ๒๙ 
สิงหาคม	 ๒๕๔๖	 และอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามที่บริษัทฯ	 เรียกร้องจนกว่าจะมีการดำาเนินการปรับและบังคับใช้อัตราค่าผ่านทางพิเศษ 
ให้เป็นไปตามที่เรียกร้องไม่เกินวันที	่ ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๑	 พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาจนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น	 ขณะนี้ข้อพิพาทอยู่ในขั้นตอน 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  ๔.		ข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างดำาเนินการในชั้นศาลปกครองสูงสุด	จำานวน	๑	คด	ีจำานวนเงิน	๕,๐๒๑.๑๖	ล้านบาท	ดังนี ้
	 	 	 	 (๑)	บริษัท	 ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (เดิม	 บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพ	 จำากัด	 (มหาชน))	 เสนอข้อพิพาท 
เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 แบ่งรายได้ค่าผ่านทางพิเศษของโครงข่ายในเขตเมืองที่บริษัทฯ	 พึงได้รับเป็นจำานวนเงิน	 ๓,๘๓๑.๔๘	 ล้านบาท	 
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา	 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการนับวันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรกที่แตกต่างกัน	 ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาชี้ขาด 
ให้การทางพิเศษฯ	ชำาระเงินตามที่บริษัทฯ	เรียกร้องพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาและเมื่อวันที	่๒๐	เมษายน	๒๕๕๒	การทางพิเศษฯ	ได้ยื่นคำาร้อง
ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	และต่อมาเมื่อวันที	่๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๔	บริษัทฯ	ได้ยื่นคำาร้องขอให้ 
มีคำาพิพากษาหรือคำาส่ังพร้อมออกคำาบังคับให้การทางพิเศษฯ	 ปฏิบัติตามคำาช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำาส่ังของคณะอนุญาโตตุลาการ 
โดยคำานวณดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนถึงวันฟ้อง	 จำานวนเงิน	 ๑,๑๘๙.๖๘	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำานวน	๕,๐๒๑.๑๖	 ล้านบาท	 เมื่อวันที	่ ๑๓ 
กันยายน	 ๒๕๕๖	 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของการทางพิเศษฯ	 ที่ร้องขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและ 
ให้บังคับตามคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	 เมื่อวันที่	 ๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	พนักงานอัยการผู้รับมอบอำานาจจากการทางพิเศษฯ	 ได้ยื่น 
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
  ข้อพิพาทและคดีระหว่างบริษัทอื่น
	 	 ๑.	 ข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างดำาเนินการในชั้นศาลปกครองสูงสุด	จำานวน	๒	คด	ีจำานวนเงิน	๓๒๙.๔๑	ล้านบาท	ดังนี้
								 	 	 (๑)	บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวลล๊อปเมนต	์จำากัด	(มหาชน)	ได้ยื่นคำาเสนอข้อพิพาท	เมื่อวันที	่๙	ธันวาคม	๒๕๔๒	เรียกร้องให้ 
การทางพิเศษฯ	 ชำาระเงินค่าจ้างก่อสร้างทางพิเศษเพิ่มเติมโครงการเชื่อมต่อทางยกระดับดินแดง-ดอนเมือง	 กับระบบทางด่วนขั้นที่	 ๑	 และ 
ขั้นที่	๒	จำานวนเงิน	๕๒.๐๔	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ย	และเมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	๒๕๕๐	คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำาวินิจฉัยให้ยกคำาเสนอ 
ข้อพิพาทของผู้เรียกร้อง	 ต่อมาบริษัทฯ	 ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลแพ่ง	 เพื่อขอเพิกถอนคำาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและเรียกร้องค่าเสียหาย 
จากการทางพิเศษฯ	จำานวนเงิน	๘๑.๔๐	ล้านบาท	โดยศาลแพ่งให้โอนคดีไปศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๖	ศาลปกครองกลาง 
ได้มีคำาพิพากษายกคำาร้องของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาศาลปกครองกลาง	 เมื่อวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 พนักงาน 
อัยการผู้รับมอบอำานาจจากการทางพิเศษฯ	ได้ย่ืนคำาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว	ขณะน้ีคดีอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของศาลปกครอง 
สูงสุด
	 	 	 	 (๒)	บริษัท	ช.การช่าง	จำากัด	(มหาชน)	ได้ยื่นฟ้องการทางพิเศษฯ	ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที	่๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๑	เรียกร้อง 
ให้การทางพิเศษฯ	 ชำาระดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ ์
(บางพลี-บางขุนเทียน)	๒	คร้ัง	จำานวนเงิน	๒๔๘.๐๑	ล้านบาท	พร้อมดอกเบ้ีย	เม่ือวันท่ี	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษา 
ให้การทางพิเศษฯ	ชำาระเงินพร้อมดอกเบี้ย	ให้เสร็จสิ้นภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่คำาพิพากษาถึงที่สุด	การทางพิเศษฯ	ได้แจ้งอุทธรณ์คำาพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง	เม่ือวันท่ี	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๖	พนักงานอัยการผู้รับมอบอำานาจจากการทางพิเศษฯ	ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว 
ขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

	 ๔.๒๗	ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	โครงการรถไฟฟ้า 
	 	 	 ณ	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๒	 มีที ่ดินซึ ่งการทางพิเศษฯ	 ได้ดำาเนินการจัดกรรมสิทธิ ์ที ่ดินให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย	(รฟม.)	แต่ยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ให	้รฟม.	โดยมีมูลค่าจำานวน	๓๐๔.๘๐	ล้านบาท

	 ๔.๒๘	ค่าเวนคืนที่ดินรอจ่าย
	 	 	 ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	การทางพิเศษฯ	มีค่าเวนคืนท่ีดินรอจ่าย	ซ่ึงผู้ถูกเวนคืนยังไม่ได้มารับเงิน	การทางพิเศษฯ	นำาไปฝากไว้ 
ที่ธนาคารออมสิน	จำานวน	๓๔๑.๑๕	ล้านบาท		

	 ๔.๒๙	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
	 	 	 (๑)	เม่ือวันท่ี	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๒	บริษัท	ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	จำากัด	(NECL)	ได้ย่ืนคำาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในชั้นคณะผู้พิจารณาเพื่อเรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 ชดเชยรายได้ค่าผ่านทางส่วนที่ลดลงจากประมาณการในผนวกท้ายสัญญาหมายเลข	 ๘	
กรณีทางที่มีลักษณะแข่งสำาหรับปี	๒๕๖๑	ให้แก่บริษัทฯ	เป็นทุนทรัพย์	ณ	วันฟ้อง	จำานวน	๕,๐๔๙.๒๙	ล้านบาท	

	 	 	 (๒)	 เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๖๒	 คณะผู้พิจารณาได้ยุติการพิจารณาข้อพิพาทที่บริษัท	 ทางด่วนกรุงเทพเหนือ	 จำากัด	 (NECL) 
เรียกร้องให้การทางพิเศษฯ	 ชดเชยรายได้ค่าผ่านทางส่วนท่ีลดลงจากประมาณการในผนวกท้ายสัญญาหมายเลข	 ๘	 กรณีทางท่ีมีลักษณะแข่งขัน 
สำาหรับระยะเวลาระหว่างปี	 ๒๕๔๔-๒๕๖๐	 ทุนทรัพย์	 ณ	 วันฟ้อง	 จำานวน	 ๗๒,๒๒๕.๔๗	 ล้านบาท	 เนื่องจากคู่พิพาทไม่สามารถตกลงกัน 
ตามสัญญาได้	 จึงจำาหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่	 ๑๗๖/๒๕๖๒	 และให้คู่พิพาทนำาข้อพิพาทดังกล่าว 
ไปดำาเนินการตามสัญญาในชั้นอนุญาโตตุลาการ
 
	 ๔.๓๐	วันอนุมัติงบการเงิน
	 	 	 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	อนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อวันที	่๑๑	ธันวาคม	๒๕๖๒
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สถิติการใช้ทางพิเศษ

เปรียบเทียบปริมาณจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช 
ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘

๑๓๖,๕๑๐,๐๗๙	
๒๕๙,๕๘๘,๘๔๒	
๘๘,๑๒๖,๕๔๔	
๕๘,๗๘๔,๔๗๖	
๓๓,๖๓๗,๖๖๙	
๙๕,๘๔๖,๒๐๙	
๒๒,๘๗๘,๙๑๑

๑๓๕,๙๐๕,๕๘๖	
๒๕๗,๓๘๒,๘๑๘	
๘๔,๖๗๖,๐๓๒	
๕๗,๐๖๑,๖๗๐	
๓๒,๖๘๙,๔๒๒	
๙๕,๕๑๘,๗๕๗	
๑๙,๙๒๕,๕๕๐

๑๓๖,๓๘๖,๕๘๙	
๒๕๗,๖๑๒,๖๕๘	
๘๑,๐๐๒,๕๖๔	
๕๓,๘๕๑,๘๑๕	
๓๑,๑๐๐,๐๑๖	
๙๔,๑๔๖,๔๓๙	
๑๗,๑๘๗,๘๐๑

๑๓๘,๑๔๐,๓๔๗	
๒๕๘,๓๒๐,๙๖๒	
๗๗,๘๘๐,๔๑๘	
๕๑,๑๖๙,๖๖๕	
๒๙,๖๕๘,๖๙๕	
๙๓,๘๖๒,๖๓๑	
๑,๓๔๙,๘๘๓

๑๓๖,๘๘๒,๓๑๑	
	๒๕๑,๔๙๓,๗๔๙	
	๗๑,๘๙๒,๐๑๔	
	๕๑,๐๑๗,๘๐๑	
	๒๖,๘๖๘,๘๖๙	
	๘๕,๕๓๖,๑๒๙

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐๐

เฉลิมมหานคร 
ศรีรัช	

ฉลองรัช	
บูรพาวิถี	
อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เฉลิมมหานคร	
ศรีรัช	

ฉลองรัช	
บูรพาวิถี	
อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เฉลิมมหานคร	
ศรีรัช	

ฉลองรัช	
บูรพาวิถี	
อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เฉลิมมหานคร	
ศรีรัช	

ฉลองรัช	
บูรพาวิถี	
อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เฉลิมมหานคร	
ศรีรัช	

ฉลองรัช	
บูรพาวิถี	
อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	

เฉลิมมหานคร											ศรีรัช											ฉลองรัช											บูรพาวิถี											อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)										ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

จำานวนรถยนต์ปี ๒๕๖๒
รวมทั้งสิ้น ๖๙๕,๓๗๒,๗๓๐ คัน

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ จำาแนกตามสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เฉลิมมหานคร	

ศรีรัช	

ฉลองรัช	

บูรพาวิถี	

อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก	(บางพลี-สุขสวัสดิ์)	

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๖๙๕,๓๗๒,๗๓๐ คัน๔	ล้อ												๖-๑๐	ล้อ												>	๑๐	ล้อ

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

๐

๑๓๒,๓๓๙,๐๕๑
๓,๓๖๓,๖๖๙

๘๐๗,๓๕๙

๒๕๕,๓๖๗,๔๒๗
๓,๙๔๕,๗๙๙

๒๗๕,๖๑๖

๘๖,๙๕๗,๔๑๙
๙๙๒,๘๒๑
๑๗๖,๓๐๔

๕๕,๘๔๓,๘๗๖
๒,๔๕๕,๒๖๐

๔๘๕,๓๔๐

๓๓,๒๗๐,๗๖๓
๓๑๖,๐๒๘
๕๐,๘๗๘

๘๓,๗๒๕,๒๗๑
๗,๖๕๘,๙๖๔
๔,๔๖๑,๙๗๔

๒๒,๖๕๔,๘๘๒
๒๑๕,๐๗๙

๘,๙๕๐
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ปริมาณจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๑) 
จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

ดินแดง

เพชรบุรี

สุขุมวิท

พระรามที่สี	่๑	

เลียบแม่น้ำา

ท่าเรือ	๑

ท่าเรือ	๒

อาจณรงค์

สุขุมวิท	๖๒

บางนา

สาธุประดิษฐ์	๑

สาธุประดิษฐ์	๒

สุขสวัสดิ์

ดาวคะนอง

พระรามที่สี	่๒

ดินแดง	๑

บางจาก

อาจณรงค์	๑	(บางนา)

อาจณรงค์	๑	(ท่าเรือ)

อาจณรงค	์๓

	๑๙,๕๒๓,๒๖๗	
	๗,๑๙๑,๗๒๙

๓,๓๑๔,๘๐๘	
		๑,๓๒๘,๕๖๘	

๕,๗๐๘,๕๘๓	
	๒,๗๑๗,๐๓๐	

๖,๘๒๗,๒๖๒	
	๓,๓๒๖,๖๐๔	

๖,๙๒๑,๘๕๘ 
	๓,๑๐๑,๘๑๒	

๓,๔๘๖,๔๕๗	
	๑,๔๗๔,๑๑๖	

๔,๘๓๖,๕๕๗	
	๒,๑๐๐,๘๑๒	

๓,๓๖๒,๗๐๒	
	๑,๕๔๙,๕๐๓	

๔,๗๖๓,๓๑๔	
	๑,๙๑๖,๔๙๐	

๑๘,๖๘๘,๖๖๒ 
	๖,๗๔๗,๖๒๗	

๔,๗๑๙,๙๓๔ 

	๒,๐๒๒,๗๓๗	

๑,๒๕๖,๑๗๙	
๖๑๓,๙๒๒	

๘,๘๘๗,๕๒๗	
	๓,๒๑๘,๗๔๘	

๑๗,๔๑๘,๔๗๖	
	๕,๙๐๕,๔๑๙	

๕,๖๗๑,๔๐๐	
	๒,๕๘๓,๑๗๓	

๓,๒๘๙,๕๒๒	
	๑,๑๗๖,๒๓๒	

๖,๙๕๙,๖๒๑	
	๓,๓๐๐,๙๐๖	

๓,๘๔๙,๑๑๙ 
	๑,๙๒๖,๗๗๒	

๖,๖๒๖,๘๗๖ 
	๒,๘๑๗,๒๔๑	

๓๙๗,๙๕๕
๑๕๒,๕๙๙

รวมทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๑๐,๐๗๙ คัน

ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ	(คัน)

๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ ๒) 
จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อโศก	๑

อโศก	๒

พหลโยธิน	๑

พหลโยธิน	๒

คลองประปา	๑

คลองประปา	๒

ย่านพหลโยธิน

บางซื่อ

รัชดาภิเษก

ประชาชื่น	(ขาเข้า)

บางซื่อ	๒

สาธุประดิษฐ์	๓

จันทน์

สาทร

สุรวงศ์

สะพานสว่าง

หัวลำาโพง

อุรุพงษ์

ยมราช

พระราม	๓

อโศก	๔

ประชาชื่น	(ขาออก)

งามวงศ์วาน	๑

งามวงศ์วาน	๒

ประชาชื่น	๑

ประชาชื่น	๒

ประชาชื่น	(ขาเข้า)

ศรีนครินทร์

อโศก	๓

พระราม	๙

รามคำาแหง

พระราม	๙-๑

อโศก	๓-๑

๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

๘,๐๕๓,๗๐๔	

	๑,๖๒๖,๓๑๙	

	๒,๐๕๓,๓๔๖	

	๒,๒๐๓,๘๑๗	

	๒,๗๔๒,๙๖๕	

 ๓,๖๖๓,๐๒๑	

	๕,๐๑๒,๕๙๙	

 ๓,๐๘๙,๔๘๑	

	๒,๙๒๕,๗๑๔	

	๑๙,๖๖๒,๐๕๐	

 ๕,๒๓๕,๑๒๓	

 ๑,๖๖๗,๑๘๘	

	๔,๑๒๘,๔๘๙	

	๒,๒๔๗,๑๘๔	

 ๖,๓๘๗,๕๒๙	

 ๔,๒๐๓,๔๐๓	

 ๕,๗๒๖,๙๔๔	

 ๑,๕๖๗,๒๕๙	

 ๗,๑๗๘,๗๖๙	

 ๒,๓๗๗,๕๕๔	

 ๒๔,๖๓๑,๘๗๕	

 ๒๓,๗๕๓,๖๘๓	

	๔,๔๑๙,๖๔๑	

 ๕,๐๑๕,๔๖๔	

 ๖,๕๓๕,๑๔๐	

	๙,๕๙๗,๑๖๐	

 ๑๙,๖๖๒,๐๕๐	

 ๒๔,๔๔๘,๔๒๕	

	๒๓,๑๒๕,๒๕๐	

	๕,๘๗๖,๓๗๑	

	๒,๐๓๙,๙๒๗	

	๑๒,๒๕๖,๕๙๔	

	๖,๔๗๔,๘๐๔

	๓,๔๓๑,๓๒๖	

	๗๗๘,๓๙๘	

 ๙๒๓,๘๒๒	

 ๗๖๙,๗๙๒	

 ๑,๒๔๑,๖๙๓	

 ๑,๗๒๙,๗๐๑	

 ๒,๐๒๐,๐๒๓	

 ๘๓๖,๙๗๑	

	๑,๑๒๖,๓๖๑	

	๗,๗๙๒,๑๘๐	

 ๒,๑๙๘,๗๔๑	

	๘๑๑,๘๔๓	

 ๑,๖๔๑,๘๔๑	

	๑,๐๔๖,๖๖๕	

	๒,๕๕๐,๖๘๙ 

 ๒,๐๒๐,๑๒๙	

 ๒,๔๔๓,๓๒๘	

	๖๑๘,๓๙๒	

	๒,๗๘๙,๖๕๓	

	๑,๐๘๔,๑๒๙	

	๑๐,๗๙๕,๔๕๖	

 ๙,๖๙๘,๗๐๐	

	๑,๕๔๑,๗๖๕	

 ๑,๗๑๖,๒๐๑	

 ๒,๒๕๘,๑๒๘	

	๒,๙๕๘,๖๒๓	

	๗,๗๙๒,๑๘๐	

 ๑๐,๐๗๑,๓๐๘	

	๑๐,๐๙๓,๒๗๔	

	๒,๔๕๕,๗๑๒	

	๙๗๗,๒๙๒	

	๖,๐๖๘,๒๐๘	

	๒,๓๖๐,๖๖๘	

รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๕๘๘,๘๔๒ คัน

ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัต	ิ(คัน)
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ
ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

รามอินทรา

โยธินพัฒนา

ลาดพร้าว

ประชาอุทิศ

พระราม	๙-๒

พระราม	๙-๑	(ฉลองรัช)

พัฒนาการ	๑

พระโขนง

อาจณรงค์	๒	(ท่าเรือ)

อาจณรงค	์๒	(บางนา)

พัฒนาการ	๒

อาจณรงค	์๓-S1

รามอินทรา	๑

สุขาภิบาล	๕-๑

สุขาภิบาล	๕-๒

จตุโชติ

๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐๑๒,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๘๘,๑๒๖,๕๔๔ คัน
ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ	(คัน)

	๔,๘๒๓,๖๔๔	

	๖,๙๖๔,๔๗๐	

	๔,๓๕๖,๑๕๗	

	๕,๔๐๗,๑๘๓	

	๖,๔๔๐,๒๙๓	

	๑๑,๕๓๘,๖๒๓	

	๓,๔๘๕,๘๙๙	

	๔,๗๙๑,๓๓๐	

	๖,๒๗๘,๕๒๕	

	๑,๘๔๐,๒๘๐	

	๒,๖๙๑,๗๘๙	

 ๕,๒๖๑,๕๗๒ 

	๕,๕๙๘,๑๗๗	

 ๔,๔๔๑,๕๙๘	

	๑,๘๒๖,๐๖๘	

	๑๒,๓๘๐,๙๓๖

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

บางนา	กม.๖	(ขาเข้า)	ช่องทางท่ี	๑-๓

บางนา	กม.๖	(ขาเข้า)	ช่องทางท่ี	๔-๑๔ 

บางแก้ว

บางนา	กม.	๙-๑

วงแหวนรอบนอก	(บางแก้ว)

บางนา	กม.	๙-๒

บางพลี	๑

บางพลี	๒

สุวรรณภูมิ	๑

สุวรรณภูมิ	๒

เมืองใหม่บางพลี

บางเสาธง

บางบ่อ

บางพลีน้อย

บางสมัคร

บางวัว

บางปะกง	๑		

บางปะกง	๒

ชลบุรี	

	๘,๕๓๘,๗๕๘	

	๗,๕๐๗,๐๒๕	

	๑,๗๓๔,๑๔๒	

	๖๑๕,๙๒๐	

	๗,๔๗๖,๐๗๓	

	๕๗๔,๔๓๓	

 ๑,๘๓๖,๗๘๙	

	๓,๓๒๙,๕๙๑	

	๑,๘๗๘,๗๗๙	

	๑,๐๖๑,๐๒๒	

	๒,๘๒๖,๗๔๑	

	๓,๗๒๖,๘๔๘	

	๑,๑๓๒,๗๗๑	

	๑,๖๔๒,๖๐๐	

	๔,๒๘๓,๓๑๕	

	๑๕๐,๑๐๐	

	๑,๖๓๘,๑๘๒	

	๑๐๘,๗๘๘	

 ๘,๗๒๒,๕๙๙	

	๖,๒๕๙,๓๗๗	

	๑,๔๘๗,๘๒๑	

	๙๐๓,๙๗๓	

	๓๔๔,๖๕๒	

	๒,๓๗๐,๕๑๗	

	๒๘๖,๒๑๘	

	๘๖๒,๙๒๒	

	๑,๓๓๐,๙๖๒	

	๙๐๑,๙๗๗	

	๔๐๑,๓๐๒	

	๑,๑๖๐,๒๙๑	

	๑,๖๔๘,๒๔๓	

	๔๑๘,๘๔๘	

	๖๑๐,๓๓๒	

	๑,๖๒๖,๗๘๖	

	๕๔,๙๘๐	

	๕๗๖,๘๓๕	

	๓๓,๗๖๘	

 ๒,๗๙๕,๔๐๘	

รวมทั้งสิ้น ๕๘,๗๘๔,๔๗๖ คัน
ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ	(คัน)

๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

	๑,๙๓๐,๐๖๑	

	๓,๓๖๑,๔๔๐	

	๑,๗๔๔,๘๓๒	

	๒,๕๘๘,๒๑๕	

	๒,๔๕๘,๐๘๗	

	๕,๔๙๓,๘๕๓	

	๒,๐๐๗,๕๙๐	

	๒,๑๖๑,๐๓๒	

	๓,๖๕๒,๑๔๘	

	-			

	๑,๒๒๗,๑๑๒	

	๒,๙๐๑,๐๘๓	

	๑,๘๑๓,๐๓๒	

 ๑,๙๒๘,๓๕๐	

	๕๙๖,๗๔๖	

	๔,๗๘๙,๗๙๔	

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)
จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมืองทองธานี	(ขาออก)

เมืองทองธานี	(ขาเข้า)

ศรีสมาน	(ขาออก)

ศรีสมาน	(ขาเข้า)

บางพูน	(ขาออก)

บางพูน	(ขาเข้า)

เชียงราก	(ขาออก)

เชียงราก	(ขาเข้า)

บางปะอิน	(ขาออก)

บางปะอิน	(ขาเข้า)

	๑,๗๙๘,๓๓๐	

	๒,๕๑๐,๑๓๓	

	๔,๓๑๘,๘๔๗	

	๔,๑๙๘,๐๑๙	

	๒,๖๓๓,๕๑๓	

	๓,๕๐๙,๑๐๕	

	๓,๕๔๗,๖๙๒	

	๓,๖๕๘,๐๔๕	

	๔,๐๖๓,๐๓๓	

	๓,๔๐๐,๙๕๒	

	๘๔๘,๒๖๑	

	๑,๑๗๕,๔๖๒	

	๑,๘๒๑,๓๑๘	

	๑,๗๓๒,๙๗๑	

	๙๖๓,๘๕๒	

	๑,๒๑๑,๒๖๕	

	๑,๑๕๓,๙๖๑	

	๑,๑๔๓,๔๐๑	

	๑,๑๓๐,๔๒๗	

	๙๕๒,๖๖๓	

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

รวมทั้งสิ้น ๓๓,๖๓๗,๖๖๙ คันปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัต	ิ(คัน)

๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

บางขุนเทียน	(ทางออก	๑)

บางขุนเทียน	(ทางออก	๒)

บางขุนเทียน	(ทางออก	๓)

บางครุ	(ทางออก	๑)

บางครุ	(ทางออก	๒)

ปากน้ำา	(ทางออก	๑)

ปากน้ำา	(ทางออก	๒)

ปากน้ำา	(ทางออก	๓)

ปากน้ำา	(ทางออก	๔)

ปู่เจ้าสมิงพราย	(ทางออก)

บางเมือง	(ทางออก	๑)

บางเมือง	(ทางออก	๒)

บางเมือง	(ทางออก	๓)

เทพารักษ์	(ทางออก	๑)

เทพารักษ์	(ทางออก	๒)

เทพารักษ์	(ทางออก	๓)

เทพารักษ์	(ทางออก	๔)

บางแก้ว	(ทางออก	๑)

บางแก้ว	(ทางออก	๒)

บางแก้ว	(ทางออก	๓)

	๑๐,๙๓๗,๘๘๗	

	๒,๒๖๐,๖๔๒	

	๗,๐๙๗,๗๗๔	

	๖,๓๙๗,๙๑๘	

	๔,๓๕๕,๐๙๙	

	๒,๘๖๓,๐๔๐	

	๒,๓๖๑,๕๘๑	

	๑,๐๙๙,๘๗๗	

	๒,๐๐๒,๗๖๖	

	๑๐,๗๘๖,๕๗๓	

	๓,๖๑๒,๐๖๑	

	๓,๔๖๔,๖๒๑	

	๔,๒๖๘,๒๒๗	

	๘๕๐,๘๕๑	

	๒,๐๐๗,๐๒๑	

	๓,๗๖๒,๗๕๓	

	๓,๓๖๔,๐๕๔	

	๑๐,๘๖๐,๗๕๘	

	๕,๒๐๒,๘๙๖	

	๘,๒๘๙,๘๑๐	

	๒,๕๒๐,๒๕๐	

	๔๗๓,๗๔๒	

	๑,๒๙๘,๐๖๑	

	๒,๐๙๔,๕๘๔	

	๑,๑๔๖,๗๐๖	

	๙๐๖,๖๘๒	

	๗๔๑,๒๕๖	

	๔๑๖,๙๓๗	

	๖๐๓,๗๐๘	

	๓,๗๖๐,๒๓๑	

	๑,๒๕๖,๐๙๑	

	๑,๑๒๗,๑๔๖	

	๑,๖๐๕,๕๓๗	

	๒๔๔,๘๗๓	

	๗๒๗,๙๗๗	

	๑,๑๐๐,๐๗๒	

	๑,๒๐๔,๓๕๘	

	๔,๘๗๙,๙๘๕	

	-			

	๑,๙๖๘,๙๔๒	

รวมทั้งสิ้น ๙๕,๘๔๖,๒๐๙ คันปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัต	ิ(คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐
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ปริมาณจราจรบนทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
จำาแนกตามด่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ	(คัน)

๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐

ฉิมพลี

ตลิ่งชัน

บรมราชชนนี

บางบำาหรุ

บางพลัด

บางกรวย

สะพานพระราม	๗

กำาแพงเพชร	๒

บางซื่อ	๑

	๖,๐๓๔,๘๗๒	

	๓,๒๗๗,๘๘๓	

	๒,๘๗๘,๒๐๑	

	๑,๑๙๖,๕๕๒	

	๑๓๐,๕๐๒	

	๗๙๓,๑๙๐	

	๑,๙๒๑,๙๕๐	

	๓,๔๙๗,๒๔๙	

	๓,๑๔๘,๕๑๒	

	๒,๑๙๘,๖๐๗	

	๑,๔๑๗,๐๐๒	

	๙๑๒,๓๔๕	

	๔๕๖,๙๓๙	

	๔๗,๗๓๓	

	๓๐๘,๗๑๙	

	๗๘๘,๓๔๖	

	๑,๐๘๙,๑๓๓	

	๑,๔๓๘,๘๘๓	

รวมทั้งสิ้น ๒๒,๘๗๘,๙๑๑ คันปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท	(คัน)												ปริมาณจราจรรวมรถ	๔	ล้อ	ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ	(คัน)
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ
เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า 

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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