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ในสภาวการณ์อันเป็นเครือ่งพสิจูน์ถงึความมปีระสทิธภิาพและความร่วมแรงร่วมใจขององค์กร ดงัเช่นสถานการณ์

ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ผมในฐานะผู้แทนของคณะกรรมการ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณและช่ืนชมมายังผู ้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกคน ท่ีร่วมกันแสดงถึงความสามัคคีและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ในการร่วม

ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ดังกล่าวจนกระทั่งในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้เริ่มคลี่คลายลง จ�านวนผู้ใช้ทาง 

ได้เริ่มกลับมามีจ�านวนใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์ และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 รัฐบาล 

ได้ประกาศยกเลิก พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินฯ และผ่อนปรนข้อก�าหนดต่าง ๆ  ที่ส�าคัญได้เริ่มเปิดประเทศในวันที่  

1 พฤศจกิายน 2564 และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน 

ที่ให้บริการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณการเดินทางและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยมาตรฐาน 

การให้บริการสูงสุด ซึ่งหมายถึงเรายังคงมีงานอีกมากมายที่ต้องด�าเนินการนับจากนี้

วกิฤตการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นบทเรยีนให้แก่เรา ท�าให้เราจ�าเป็นต้องเร่งปรบัองค์กรให้พร้อมรบัทกุสถานการณ์

ทุกความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญในอนาคต ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องเป็นองค์กรท่ีไม่หยุดนิ่งในการ 

แสวงหาเครื่องมือ กลไก และการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ผู้ใช้ “ทางพิเศษ” เป็น “คนพิเศษ” ของเราเสมอ 

ในทุกการเดินทาง ในห้วงเวลาจากนี้เป็นช่วงของการปรับองค์กรจากวิสัยทัศน์ปัจจุบันขององค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา 

ทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” น�าไปสู่วิสัยทัศน์ที่มีความท้าทาย 

และเร่งพฒันาการให้บริการโดยใช้วสิยัทศัน์ว่า “องค์กรนวตักรรมเพือ่การเดนิทางและคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้” ในปี 2566  

ด้วยการเร่งแก้ไขการจราจรหน้าด่านด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) โดยใช้ระบบ M-flow การใช้ประโยชน ์

จากท่ีดินที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทางพิเศษ เพื่อใช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ  มากข้ึน รวมถึง 

การปรับปรุงขั้นตอนระบบการท�างานต่าง ๆ  ด้วยเทคโนโลยี และลดระยะเวลาการท�างาน ตลอดจนการจัดให้มี 

การปรบัโครงสร้างองค์กรเพือ่รองรบัต่อการพฒันาการตลาด เทคโนโลย ีและส่งเสรมิการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรในอนาคต

ผมขอขอบคุณชาวการทางพิเศษฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง และขอแสดงเจตนารมณ์ในการดูแล

สวัสดิภาพ สวัสดิการของพนักงาน บุคลากรทุกท่านให้มีความสุขใจ และพร้อมทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน 

เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสืบต่อไป

(นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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ภาพรวมด้านการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2564
2563 

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด) 

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ผลการด�าเนินงาน (ส�าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน)

รายได้รวม  16,834.30  17,994.75  (1,160.45)  (6.45)

ค่าใช้จ่ายรวม  8,174.49  83,563.67  (75,389.18)  (90.22)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ  8,659.81  (65,568.92)  74,228.73  (113.21)

ฐานะทางการเงิน (ณ 30 กันยายน)

สินทรัพย์รวม  239,741.68  240,499.98  (758.30)  (0.32)

หนี้สินรวม  174,690.75  184,108.86  (9,418.11)  (5.12)

ส่วนของทุน  65,050.93  56,391.12  8,659.81  15.36 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่า 2.43 1.06  1.37  129.25 

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม เท่า 0.73 0.77  (0.04)  (5.19)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน เท่า 2.69 3.26  (0.57)  (17.48)

ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยจ่าย เท่า 6.14  3.97  2.17  54.66 

ความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยจ่าย
และเงินต้น

เท่า 1.10  1.07  0.03  2.80 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เท่า 0.054 0.066  (0.01)  (18.18)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า 0.044 0.053  (0.01)  (16.98)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการด�าเนินงาน % 35.86  (538.83)  574.69  (106.66)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากก�าไรสุทธิ % 81.90  (518.87)  600.77  (115.78)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม % 3.61  (27.02)  30.63  (113.36)

อัตราส่วนผลตอบแทนสุทธิจากส่วนทุน % 14.26  (72.31)  86.57  (119.72)

ความสามารถในการหารายได้ EBIDA ล้านบาท  7,284.44  10,031.56  (2,747.12)  (27.38)

ที่มา : กองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน

 หน่วย : ล้านบาท 

ฐานะการเงิน 2562
2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564

สินทรัพย์หมุนเวียน  19,960.10  9,955.28  28,053.12 

เพิ่ม (ลด) %  188.56  (50.12)  181.79 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  189,002.86  190,914.26  195,129.01 

เพิ่ม (ลด) %  (0.57)  1.01  2.21 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  35,957.44  39,630.44  16,559.55 

เพิ่ม (ลด) %  16,513.12  10.21  (58.22)

รวมสินทรัพย์  244,920.40  240,499.98  239,741.68 

เพิ่ม (ลด) %  24.19  (1.80)  (0.32)

หนี้สินรวม  119,960.36  184,108.86  174,690.75 

เพิ่ม (ลด) %  58.76  53.47  (5.12)

ส่วนทุน  124,960.04  56,391.12  65,050.93 

เพิ่ม (ลด) %  2.71  (54.87)  15.36 

รวมหนี้สินและทุน  244,920.40  240,499.98  239,741.68 

เพิ่ม (ลด) %  24.19  (1.80)  (0.32)

ผลการด�าเนินงาน 2562 2563 2564

รายได้รวม  18,620.15  17,994.75  16,834.30 

เพิ่ม (ลด) %  5.81  (3.36)  (6.45)

ค่าใช้จ่ายรวม  11,918.09  83,563.67  8,174.49 

เพิ่ม (ลด) %  1.01  601.15  (90.22)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ  6,702.06  (65,568.92)  8,659.81 

เพิ่ม (ลด) %  15.58  (1,078.34)  (113.21)

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)  1.24  1.06  2.43 

อัตราส่วนหนี้สินรวม ต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)  0.49  0.77  0.73 

อัตราส่วนหนี้สินรวม ต่อส่วนทุน (เท่า)  0.96  3.26  2.69 

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิ ต่อสินทรัพย์รวม 
(ถัวเฉลี่ย) %

 3.03  (27.02)  3.61 

อัตราผลตอบแทนของก�าไรสุทธิ ต่อส่วนทุน (ถัวเฉลี่ย) %  5.44  (72.31)  14.26 

ที่มา : กองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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วัน/เดือน/ปีเกิด 

10 สิงหาคม 2515

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
University of Kent at Canterbury, United Kingdom

ประวัติการท�างาน

- ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศในต�าแหน่ง 
 นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กองการระหว่างประเทศ 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
- ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ในต�าแหน่งเจ้าหน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน ส�านักงาน
 นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ท�างานรับผิดชอบ
 ด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนขนาดใหญ่
- ปฏิบัติราชการช่วยงานส�านักงานรัฐมนตรี
 ประจ�ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
 ประจ�าส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 มีผลการปฏิบัติราชการที่ส�าคัญทั้งในด้านการพัฒนา
 ระบบการขนส่งและจราจรและด้านแผนมหภาค ได้แก่
 1) แผนแม่บทการขนส่งมวลชนทางราง
  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 2) แผนแม่บทการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่
  และรถไฟความเร็วสูงของประเทศ 
 3) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วน 
  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 4) แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
  อนาคตไทย (แผนการลงทุน 2 ล้านล้านบาท)

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- ผู้อ�านวยการกองกลาง ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
 ท�าหน้าที่เลขานุการ บริหารจัดการงานผู้บริหาร
- หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
- ผูช่้วยปลดักระทรวงคมนาคม ด้านแผนงาน
 และงบประมาณ และเป็นผู้รวบรวมผลการด�าเนินงาน
 รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ การชี้แจงมวลชนของ
 กระทรวงคมนาคม และท�าหน้าทีใ่นการจัดท�ายทุธศาสตร์
 การพัฒนาการวางแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคม
 ในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 คมนาคม ตรวจราชการในทั่วทุกพื้นที่
- ท�าหน้าที่รองโฆษกกระทรวงคมนาคม
- ท�าหน้าที่หัวหน้าส�านักงานบริการความร่วมมือ
 ระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟ โดยเป็นผู้ท�าหน้าที่ช่วย
 ในการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการก่อสร้าง
 โครงการรถไฟความเร็วสูงมาโดยตลอด
- อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ต�าแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔
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วัน/เดือน/ปีเกิด

27 ตุลาคม 2504 

ประวัติการศึกษาและอบรม 

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Postgraduate Diploma in Information Management 
 (University of Strathclyde) ประเทศอังกฤษ

ประกาศนียบัตร 

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8
- นกับริหารระดับสงู : ผูบ้รหิารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที ่7
- วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
- นักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ (นบส.) รุ่นที่ 45 

นางสาวชุณหจิต  สังข์ ใหม่
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นที่ 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)     
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
 รุ่นที่ 39/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน

- ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
-  เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ
ไม่ม ี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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วัน/เดือน/ปีเกิด 

15 กันยายน 2507

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
- หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57

ประวัติการท�างาน
- วิศวกรโยธา ฝ่ายแผนงาน กองบ�ารุง
- หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส�านักบริหารบ�ารุงทาง
- ผู้อ�านวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง (งานจดทะเบียน 
 ผู้รับเหมา)
- ผู้อ�านวยการส�านักงานบ�ารุงทางธนบุรี (แขวงการทาง)
- ผู้อ�านวยการแขวงการทางกรุงเทพ
- ผู้อ�านวยการกลุ่มก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานบ�ารุงทาง 
 ส�านักบริหารบ�ารุงทาง
- ผู้อ�านวยการส�านักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) 
 กรมทางหลวง
- รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายวิชาการ)

นายสราวุธ  ทรงศิวิ ไล
กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม

- รองอธิบดีกรมทางหลวง (ฝ่ายบ�ารุงทาง)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
- ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
 และจราจร
- อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ต�าแหน่งปัจจุบัน
- อธิบดีกรมทางหลวง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔
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วัน/เดือน/ปีเกิด
5 พฤศจิกายน 2503

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาโท

- พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
กรรมการผู้แทนส�านักงบประมาณ

ประวัติการท�างาน

- นักวิเคราะห์งบประมาณช�านาญการพิเศษ
- นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
- ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
- ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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วัน/เดือน/ปีเกิด

25 มีนาคม 2506

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

Master of Business Administration
สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอย สหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตร

ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการท�างาน

- เศรษฐกร 3 ส�านักงานพลังงานแห่งชาติ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
 กองโครงการพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 
 กองโครงการพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
 กองโครงการพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ

นายเอนก  มีมงคล
กรรมการผู้แทนส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
 กองโครงการพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 
 กองโครงการพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. 
 ส�านักพัฒนาพื้นที่ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
- ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ต�าแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

1 1



วัน/เดือน/ปีเกิด
27 มกราคม 2506 

ประวัติการศึกษาและอบรม
ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้ก�ากับการ รุ่นที่ 45
- หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 29
- หลักสูตรฝ่ายอ�านวยการต�ารวจ รุ่นที่ 15 
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.)
 รุ่นที่ 1
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48
- หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ (นมป.) รุ่นที่ 4 
 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
- หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 1 
 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 12
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาการเมือง
 (มหานคร) รุ่นที่ 4 
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
 รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผู้บริหารสื่อมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6
-  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 (TME) รุ่นที่ 3 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 10

พลต�ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
กรรมการผู้แทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 23
- หลักสูตรพลังงานส�าหรับผู้บริหาร (EEP) รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25

ประวัติการท�างาน
- รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอเมืองตรัง
- รองสารวัตรแผนกสายตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 กองก�ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
- นายเวรผู้ช่วยอธิบดีกรมต�ารวจ (ทนท.หน.ภาค 8)
- สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต�ารวจภูธรโพธิ์แก้ว จ.นครปฐม
- สารวัตรแผนก 3 กองก�ากับการ 2 กองปราบปราม
- รองผู้ก�ากับการ 2 กองปราบปราม
- นายเวรรองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
- ผู้ก�ากับการฝ่ายปฏิบัติการที่ 2 ส่วนปราบปรามการทุจริต
 และประพฤติมิชอบในวงราชการ
- ผู้ก�ากับการฝ่ายอ�านวยการ กองบังคับการปราบปราม
- ผู้ก�ากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม
- ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
- รองผู้บังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดนราธิวาส
- รองผู้บังคับการ กองบังคับการต�ารวจสันติบาล 2 
- ผู้บังคับการ อารักขาและควบคุมฝูงชน
- ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 5
- รองผู้บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด 
- รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล
- ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

ต�าแหน่งปัจจุบัน
ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1 2



วัน/เดือน/ปีเกิด

8 มิถุนายน 2508

ประวัติการศึกษาและอบรม 

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตร 5 ปี โรงเรียนนายเรือ

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประกาศนียบัตร

- International Principle Warfare Officer 
 สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
- หลักสูตรพรรคนาวิน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น 
- หลกัสตูรเสนาธกิารทหารเรอื โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื 
- Surface Warfare Department Head Operations
 Specialty International และ Surface Warfare
 Officer Advanced Ship Handling / Surface 
 Warfare Officer School Command Newport 
 สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ 
 ส�านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ 
 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 เครือรัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.61)

พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการท�างาน

- ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า กองเรือฟริเกตที่ 1 
 กองเรือยุทธการ
- ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย กองเรือฟริเกตที่ 1 
 กองเรือยุทธการ
- ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุก
 เฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
- ฝ่ายเสนาธิการประจ�าผู้บัญชาการทหารเรือ
- ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/วอชิงตัน 
- ผู้บัญชาการกองเรือล�าน�้า กองเรือยุทธการ
- ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

ต�าแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจ�าผู้บัญชาการทหารเรือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

1 3



วัน/เดือน/ปีเกิด

25 มกราคม 2510

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน

- ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม
- ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
- ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายปกครอง
- กรรมการร่างกฎหมายประจ�า

นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน

- รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา รกัษาราชการแทน
 ผู้อ�านวยการส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
- กรรมการพัฒนากฎหมาย
- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1 4



วัน/เดือน/ปีเกิด
15 มกราคม 2509

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of 
 Management Northwestern University, USA

ประกาศนียบัตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 
 (AACP) รุ่นที่ 39/2564 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
 Leaders (RCL) รุ่นที่ 22/2564 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of 
 Strategy (SFE) รุ่นที่ 34/2564 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการท�างาน
- Executive ฝ่ายวานิชธนกิจ
 บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)
- Financial Officer บริษัท เทเลคอม เอเชีย จ�ากัด (มหาชน)
- ผู้อ�านวยการฝ่ายวานิชธนกิจ
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เพรีกรีน นิธิ จ�ากัด
- ผู้อ�านวยการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรท
 รีสตรัคเจอริ่ง จ�ากัด

นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการสินทรัพย์ 2 
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- คณะท�างานสายงานการเงิน ของคณะผู้บริหารแผน
 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน)
 (คณะผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง)
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด
- ที่ปรึกษากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบัญชีและการเงิน
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
- ทีป่รกึษาด้านการบรหิารต้นทนุ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนและพัฒนาธุรกิจ
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
 บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
- ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ากัด 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาบริษัท อินเซพชั่น จ�ากัด
- ที่ปรึกษาบริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งปัจจุบัน
กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ
ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔

1 5



วัน/เดือน/ปีเกิด

28 พฤษภาคม 2501

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร
- Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่90/2550
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program 
 (AACP) รุ่นที่ 40/2564 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ประวัติการท�างาน

- อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
 และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

นายบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

- อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงาน
 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 (ปปช.)
- กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด
 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ต เชอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เดฟเวอร์ฮูด จ�ากัด

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานบริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1 6



วัน/เดือน/ปีเกิด

8 เมษายน 2514

ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง) 
 Lamar University, Texas, USA

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารงานก่อสร้าง)
 Texas Tech University, USA

ประกาศนียบัตร 

- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
 (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

- หลกัสตูรผูบ้รหิารการให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั 
 (PEP) รุน่ที ่5 มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาองค์กรภาครฐั 
 (IRDP) 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติการท�างาน

- Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), 
 USA 
- วศิวกร ฝ่ายวชิาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
- ผู้อ�านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ผู้อ�านวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 4
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔
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แผนภูมิองค์กรและอัตราก�าลัง

•	แผนกสารบรรณ	

•	แผนกประสานงานการประชุม

•	แผนกเอกสารการประชุม

•	แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล

•	แผนกสรรหาและประเมินผล

•	แผนกข้อมูลระบบงานบุคคล

•	แผนกการเงิน
•	แผนกตรวจจ่าย	๑
•	แผนกตรวจจ่าย	๒

•	แผนกวางแผน
•	แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม

•	แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจ	

และการเงิน

•	แผนกระบบงาน	

คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน

•	แผนกระบบงาน	

คอมพิวเตอร์ด้านปฏิบัติการ

•	แผนกระบบงาน	

คอมพิวเตอร์ด้านส�านักงาน

•	แผนกระบบงาน	

คอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศ

•	แผนกวิจัยและ	
พัฒนาระบบจราจร	

•	แผนกทดสอบ	

ควบคุมคุณภาพ		

และพัฒนามาตรฐาน

•	แผนกบริหาร	

งานวิจัยและพัฒนา

•	แผนกส�ารวจและรังวัด
•	แผนกประเมินราคา

•	แผนกสอบสวนสิทธิ์

•	แผนกกรรมสิทธิ์

•	แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์

•	แผนกข้อมูลกรรมสิทธิ	์

และจัดการที่ดิน

•	แผนกคดีปกครอง

•	แผนกคดีแพ่ง

•	แผนกอนุญา-	

โตตุลาการ

•	แผนกบังคับคดี

•	แผนกสัญญา

•	แผนกวินัย	
และสอบสวน

•	แผนกนิติธรรม
•	แผนกอุทธรณ์และ

ระเบียบข้อบังคับ

•	แผนกวางแผนการใช้พื้นที่	๑

•	แผนกจัดการการใช้พื้นที่	๑

•	แผนกจัดเก็บรายได้	๑

•	แผนกรักษาเขตทาง	๑

•	แผนกรักษาเขตทาง	๒

•	แผนกรักษาเขตทาง	๓

•	แผนกวางแผนการใช้พื้นที่	๒

•	แผนกจัดการการใช้พื้นที่	๒

•	แผนกจัดเก็บรายได้	๒

•	แผนกรักษาเขตทาง	๔

•	แผนกรักษาเขตทาง	๕

•	แผนกรักษาเขตทาง	๖

•	แผนกควบคุมและบ�ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์

•	แผนกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

•	แผนกแผนงานและความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ

•	แผนกประเมินผล

•	แผนกข้อมูลองค์กร

•	แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

•	แผนกติดตามตรวจสอบ	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•	แผนกประมวลบัญชี	

•	แผนกบัญชีบริหาร	

และต้นทุน

•	แผนกวิเคราะห	์

และจัดท�างบท�าการ

•	แผนกวิเคราะห	์

และจัดท�างบลงทุน

•	แผนกติดตาม	
และประเมินผลงาน	

งบประมาณ

•	แผนกตรวจสอบรายได้	๑

•	แผนกตรวจสอบรายได้	๒

•	แผนกตรวจสอบรายได้	๓

•	แผนกบริหารการเงิน

•	แผนกบริหารจัดการกองทุน

•	แผนกสวัสดิการ
•	แผนกจัดการสิทธิประโยชน์

•	แผนกพนักงานสัมพันธ์

•	แผนกความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

•	แผนกพัฒนาบุคคล

•	แผนกบริหารจัดการความรู้

•	แผนกจัดซื้อ
•	แผนกจัดจ้าง
•	แผนกบริหารงานพัสดุ

•	แผนกประเมินคุณภาพและพัฒนา

มูลค่าองค์กร

•	แผนกพัฒนาระบบงานองค์กร

•	แผนกประชาสัมพันธ์

•	แผนกงานสัมพันธ์

•	แผนกสื่อประชาสัมพันธ	์

และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

•	แผนกบริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ

•	แผนกวิเคราะห์และเผยแพร	่

ข้อมูลข่าวสาร

•	แผนกส่งเสริมกิจกรรม		
เพื่อสังคมและชุมชน

•	แผนกพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

•	แผนกพัฒนาธุรกิจ

•	แผนกการตลาดและวิจัยตลาด
•	แผนกลูกค้าสัมพันธ์

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย 
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

กองกลางและการประชุม

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายสารสนเทศ

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเงิน กองวางแผน 

และวิเคราะห์โครงการ
กองระบบงานคอมพิวเตอร์ กองวิจัย 

และพัฒนา กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กองคดี

กองนิติการ

กองพัฒนาและรักษา 
เขตทาง ๑

กองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๒

กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กองประเมินผล

กองจัดการสิ่งแวดล้อม

กองบัญชี

กองงบประมาณ

กองตรวจสอบรายได้

กองบริหารการเงิน 
และกองทุน

กองสวัสดิการ 
และพนักงานสัมพันธ์

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองจัดซื้อจัดจ้าง

กองพัฒนาองค์กร

กองประชาสัมพันธ์ กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผู้ว่าการ 1
รองผู้ว่าการ 5
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ 1
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1
ผู้ช�านาญการ 3
หน่วยงานระดับฝ่าย 12 ฝ่าย
หน่วยงานระดับกอง 45 กอง
หน่วยงานระดับแผนก 170 แผนก

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

ส�านักผู้ว่าการ

ผู้ช�านาญการ (ด้านการบริหาร)

 ผู้ช�านาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

ผู้ช�านาญการ (ด้านนิติศาสตร์)

อัตราก�าลังบุคลากร 

จ�านวนพนักงานตามระดับ (คน)
ผู้บริหารสูงสุด (ผู้ว่าการ) 1
พนักงานระดับ 11 6
พนักงานระดับ 10 2
พนักงานระดับ 9 14
พนักงานระดับ 8 57
พนักงานระดับ 7 138
พนักงานระดับ 4-6 2,920
พนักงานระดับ 1-3 1,662
รวมพนักงาน 4,800
ลูกจ้าง 617

ตามวุฒิการศึกษา (คน)
ปริญญาเอก 1
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 161
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 863
ปวส.หรือเทียบเท่า 680
ปวช.หรือเทียบเท่า 1,286
มัธยมปลาย 1,617
มัธยมต้น 138
ประถมศึกษาภาคบังคับ 53
รวม 4,799

*จ�านวนพนักงาน/ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษายกเว้น ผวก.

1 8

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



•	แผนกตรวจสอบภายใน	๑

•	แผนกตรวจสอบภายใน	๒

•	แผนกตรวจสอบภายใน	๓

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๑

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๒

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๓

•	แผนกวางแผน	
บ�ารุงรักษาทาง	

•	แผนกตรวจสอบและ	

บ�ารุงรักษาสายทาง	๑

•	แผนกตรวจสอบและ	

บ�ารุงรักษาสายทาง	๒

•	แผนกบ�ารุงรักษาสะพาน

•	แผนกจัดการจราจร	๑
•	แผนกจัดการจราจร	๒
•	แผนกจัดการจราจร	๓
•	แผนกจัดการจราจร	๔

•	แผนกจัดเก็บดินแดง

•	แผนกจัดเก็บบางนา

•	แผนกจัดเก็บดาวคะนอง

•	แผนกจัดเก็บสุขุมวิท	๖๒

•	แผนกจัดเก็บสุขสวัสดิ์

•	แผนกจัดเก็บเพชรบุรี

•	แผนกวางแผนระบบ	

จัดเก็บค่าผ่านทาง	

•	แผนกวางแผนระบบ	

ความปลอดภัย	

และการจราจร

•	แผนกพัฒนาระบบ	

การบริหารความเสี่ยง

•	แผนกประเมินผล	

การบริหารความเสี่ยง	

•	แผนกควบคุมภายใน	

ระบบงานหลัก	

•	แผนกควบคุมภายใน	

ระบบงานสนับสนุน
•	แผนกจัดเก็บประชาชื่น
•	แผนกจัดเก็บรัชดาภิเษก
•	แผนกจัดเก็บยมราช
•	แผนกจัดเก็บหัวล�าโพง
•	แผนกจัดเก็บบางซื่อ	
•	แผนกจัดเก็บสาทร
•	แผนกจัดเก็บอโศก
•	แผนกจัดเก็บศรีนครินทร์
•	แผนกจัดเก็บศรีสมาน
•	แผนกจัดเก็บบางปะอิน

•	แผนกจัดเก็บบางนา	กม.๖
•	แผนกจัดเก็บบางพลี
•	แผนกจัดเก็บบางสมัคร
•	แผนกจัดเก็บชลบุรี
•	แผนกจัดเก็บรามอินทรา	
•	แผนกจัดเก็บประชาอุทิศ	
•	แผนกจัดเก็บอาจณรงค์

•	แผนกจัดเก็บบางขุนเทียน
•	แผนกจัดเก็บบางเมือง	
•	แผนกจัดเก็บเทพารักษ์
•	แผนกจัดเก็บบางแก้ว	
•	แผนกจัดเก็บบางครุ

•	แผนกบริหารข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
•	แผนกบริหารบัตรอัตโนมัติ
•	แผนกบริการลูกค้า
•	แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•	แผนกกู้ภัย	๑

•	แผนกกู้ภัย	๒

•	แผนกกู้ภัย	๓

•	แผนกกู้ภัย	๔

•	แผนกสื่อสาร	๑
•	แผนกสื่อสาร	๒
•	แผนกปฏิบัติการพิเศษ

•	แผนกบ�ารุงรักษาอาคาร	๑

•	แผนกบ�ารุงรักษาอาคาร	๒

•	แผนกรักษาความสะอาด	

และสวน	๑

•	แผนกรักษาความสะอาด	

และสวน	๒

•	แผนกวางแผนและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์

•	แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๑

•	แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๒

•	แผนกอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง	๓

•	แผนกอุปกรณ์ควบคุมการจราจร

•	แผนกบริหารและพัฒนาฐานข้อมูล

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

•	แผนกไฟฟ้าสายทาง	๑

•	แผนกไฟฟ้าสายทาง	๒

•	แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน	๑	

•	แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน	๒	

•	แผนกเครื่องกลและยานพาหนะ

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๔

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๕

•	แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ	๖

•	แผนกวิศวกรรม
•	แผนกสถาปัตยกรรม

•	แผนกก่อสร้าง
•	แผนกงานระบบ

•	แผนกบริหารงาน	๑

•	แผนกบริหารงาน	๒

•	แผนกบริหารงาน	๓

•	แผนกตรวจสอบภายใน	๔

•	แผนกตรวจสอบภายใน	๕

•	แผนกตรวจสอบภายใน	๖

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

กองตรวจสอบภายใน 1

ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ฝ่ายบ�ารุงรักษา ฝ่ายควบคุมการจราจร ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ กองบ�ารุงรักษาทาง กองจัดการจราจร กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๑ กองวางแผนปฏิบัติการ กองบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๒

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๓

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง ๔

กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กองกู้ภัย

กองสื่อสาร 
และปฏิบัติการพิเศษ

กองบ�ารุงรักษาอาคาร 
และความสะอาด

กองบ�ารุงรักษาอุปกรณ์

กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ

กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๒

กองออกแบบและก่อสร้าง

กองบริหารงานกลาง

กองตรวจสอบภายใน 2

จำ�นวนพนักง�นและลูกจ้�ง กทพ. ณ สิ้นปีงบประม�ณ  
และ ๓ ปี ย้อนหลัง

กลุ่ม
พนักงาน

จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

พนักงาน 4,800 4,860 4,795 4,768

ลูกจ้าง 617 580 613 624

ผู้ว่าการ

คณะกรรมการ กทพ. 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
ค�าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ 6๗/2561

ลงวันที่ ๙ เมษายน 2561

1 9

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

นายด�าเกิง  ปานข�า
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ 

2 1

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



นางทศานุช  ธรรมโชติ
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 

นายประมวลรัตน์  จินณรงค์ 
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย

และกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

นายชาตรี  ตันศิริ
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง

และบ�ารุงรักษา

2 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



นายชัย  แก้วเพ็ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

นางกุลกัญญา  ทุมเสน
ผู้ช�านาญการ (ด้านการบริหาร)

นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

นางสาววิภาดา  เกษมสุข
ผู้ช�านาญการ (ด้านนิติศาสตร์)

2 3

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



นางสุจินดา  จารุจิตร
ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

นางปสันทนี  พจนศิลป์
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

นางชินนาฏ  คุณเจริญ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวศิริมา  ชวนอยู่
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

2 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



นางสาวณัฐฐา  กาสี
ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

เรือโท เสนาะ  พุทธาวงษ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

นายธิติพันธ์  พานิชประสาทสิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา

นางอินทิรา  รัตนปัญญากร
ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

2 5

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



นายพิศาล  ไทยสม
ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นางอรนุช  ถ่ินพังงา
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นางสาววิภาภรณ์  ชุนหะวัฒนกิจ
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

นายชุมพล  โล่ห์จินดา
ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

2 6

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



1. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
ต�าแหน่ง ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

วัน/เดือน/ปีเกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2514

การศึกษา • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาโท - Engineering LAMAR UNIVERSITY

   - Civil Engineering TEXAS TECH UNIVERSITY

ประวัติการอบรม • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

 • หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP)  

  รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประวัติการท�างาน รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

2. นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

การศึกษา • ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองวิศวกรรมทางด่วน 1 

 • ผู้อ�านวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

 • รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

3. นายด�าเกิง  ปานข�า
ต�าแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

วัน/เดือน/ปีเกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2505  

การศึกษา • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองนิติการ 

 • ผู้อ�านวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

ประวัติผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทน

2 7

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



4. นางทศานุช  ธรรมโชติ
ต�าแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2507

การศึกษา • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาโท - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองก�ากับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร

 • ผู้อ�านวยการกองพัฒนาองค์กร

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

5. นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี
ต�าแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปีเกิด 23 สิงหาคม พ.ศ. 2517

การศึกษา  • ปริญญาตรี - วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   - วิศวกรรมขนส่ง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการท�างาน รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

6. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
ต�าแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2505  

การศึกษา  • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 • ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองคดี 

 • ผู้อ�านวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

7. นายชาตรี  ตันศิริ
ต�าแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา

วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

การศึกษา • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองวิศวกรรมทางด่วน 1

 • ผู้อ�านวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 1

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

 • ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2 8

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



8. นายชัย  แก้วเพ็ง
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504

การศึกษา • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

   - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

   - เนติบัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างาน • ผู้อ�านวยการกองไฟฟ้า เครื่องกล และยานพาหนะ

 • ผู้อ�านวยการกองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1

 • ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 • ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562 2563 2564

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.04 11.85 16.98

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ของผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ

2 9

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพหรือขีดความสามารถของพนักงาน 

ในทุกระดับ โดยจัดท�าแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ กทพ. มีการพัฒนาสมรรถนะ 

ของพนักงานในแต่ละต�าแหน่งตาม Core Competency, Functional Competency และ Managerial Competency  

และแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual Development Plan หรอื IDP) ทัง้นี ้ในปีงบประมาณ 2564 ได้มกีารทบทวน 

แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร  

และเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อการเลื่อนระดับและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งรองรับภารกิจใหม่โดยการ  

Reskill & Upskill ให้กับพนักงาน

ในปีงบประมาณ 2564 มีการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ�าปี ในด้านต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ

ดังนี้

1) พัฒนาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะของผูบ้รหิารและบุคลากรทกุระดบั ให้มศีกัยภาพในการปฏบัิตงิานอย่างมอือาชพี 

ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

2) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

3) เสรมิสร้างกระบวนการและวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลายตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4) ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ภายในองค์กร

6) พัฒนาบุคลากรโดยสร้าง work life balance เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดีขึ้น

ในการนี้ กทพ. ได้จัดโครงการอบรม สัมมนาและดูงานให้กับผู้บริหารและพนักงานจ�านวน 41 หลักสูตร ซึ่งยังไม่รวม

หลักสูตรอื่น ๆ  ที่จัดส่งพนักงานไปศึกษาและฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน

ให้พนักงานได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) กทพ. ได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ โดยเรยีนรูผ่้านระบบ E-Learning 

และการอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งท�าให้ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา

บุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การพัฒนาบุคลากร
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จรรยาบรรณ คือ ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของเจ้าหน้าท่ี กทพ. เพื่อรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกและเป็นหลักความประพฤติที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เจ้าหน้าที่ กทพ. มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ค�าว่า “จริยธรรม” แยกออกได้เป็น จริย+ธรรม ซ่ึงค�าว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาท่ีควรประพฤติ  
ส่วนค�าว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักค�าสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อน�าค�าทั้งสองมารวมกัน
เป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ” 

ทั้งนี้ กทพ. จึงได้ให้ความหมายของจริยธรรม คือ ศีลธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ กทพ.  
ด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้ในการปฏบิตัต่ิอองค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม  
เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นน�าของประเทศ

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า “จริยธรรม” หรือ “จรรยาบรรณ” มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือต้องการให้คนแต่ละคน 
หรือองค์กรต่าง ๆ  มีแนวปฏิบัติและการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม หรือการประพฤติดีประพฤติชอบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น  
เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลและดุลพินิจ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตส�านึกทางจิตใจอย่างสูงส่งของแต่ละบุคคล 

กทพ. เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกัในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ตลอดจนสายทางการขนส่งต่าง ๆ  
ทีน่�าไปสูก่ารพฒันาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ โดยท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการทางพเิศษของประเทศไทย โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการ
อย่างมีหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องการท�างานอย่างมีจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นใน กทพ. อย่างมี
นยัส�าคญั และมีความหมายต่อการได้รบัการยอมรบัและความไว้วางใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยีและประชาชน ซึง่แนวทางท่ีจะผลกัดนัให้
เกิดความตระหนักรู้ขึ้นได้นั้น ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในหมู่เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน โดยที่ผู้มี
ส่วนได้เสีย ผูใ้ช้บรกิาร และประชาชนสามารถรบัรูแ้ละสมัผสัได้ถึงลกัษณะเด่นด้านจรรยาบรรณของบุคลากร กทพ. ได้อย่างชดัเจน

กทพ. ได้น�ามาตรฐานจริยธรรมขององค์กร และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักของ กทพ. มาประมวลใหม่ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 โดยใช้ค�าที่สื่อความหมายถึงความมุ่งมั่นภายในของเจ้าหน้าที่ กทพ. ในการที่จะท�าหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ 
กทพ. อย่างมีจรรยาบรรณ และมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่องค์กรได้ให้ไว้อย่างจริงจัง ดังค�าย่อที่สื่อความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ 
กทพ. ว่า “HEARTS” อันหมายถึง “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ”

HEARTS

ความมุ่งมั่นท่ีน�าไปสู่การ “ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยหัวใจ” หรือ “HEARTS” ประกอบด้วย หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน ควรจะต้องน�าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท�างานตลอดเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ กทพ. ดังนี้

เ ท่ียงตรงซ่ือสัตย์  ปฏิบัติเท ่าเทียม  รับผิดชอบโปร่งใส  ใส ่ ใจสังคม

จรรยาบรรณในการด�าเนินงาน
ของการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย

กทพ. ได้มีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กทพ. ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
โดยคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติรับทราบการทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่ กทพ. เสนอ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่  
23 กันยายน 2564

Honesty
ความซ่ือสัตย ์

Responsibility
ความรับผิดชอบ

Accuracy
ความถูกต้อง

เท่ียงตรง

Society
ค�านึงถึงสังคม

และผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

Equity/
EquitableTreatment

ความเท ่าเทียมและ
ความเสมอภาค

Transparency
ความโปร ่งใส

H E A R T S
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จุดมุ่งหมายหลักของ กทพ. ในการด�าเนินงาน คือ การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังจะต้องด�าเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงิน

และเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ กทพ. เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 

และการก�ากับดูแลกิจการ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว  

และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร  

และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักส�าคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” คือ

1 Accountability	 มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี

2 Responsibility	 มีความส�านึกในหน้าที่ท่ีจะให้บริการท่ีดีต่อผู้ ใช้บริการ	หรือผู้มีส่วนได้

	 	 ส่วนเสียต่าง	ๆ 	ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

3 Equity/Equitable Treatment	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

4 Transparency 	 ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส	เปิดเผยข้อมูล	และสามารถตรวจสอบได้

5 Value Creation	 เพิ่มความสามารถในการด�าเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขัน	

	 	 และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว

6 Ethics 	 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ	กทพ.

7 Participation 	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานใด	ๆ 	

	 	 ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต

	 	 และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

ทัง้นี ้คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ 

เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�ากับดูแล ติดตาม ส่งเสริมการด�าเนินงาน 

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ กทพ. ได้รับทราบนโยบายดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553

แนวทางการเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
ในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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สรุปผลการก�ากับดูแลกิจการในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการอิสระในคณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ. ในการประชมุครัง้ที ่8/2546 เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2546 ได้มมีตเิห็นชอบค�าจ�ากดัความ  
“ความเป็นอิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. ดังนี้ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการ กทพ. หมายถึง 
ความเป็นอิสระของกรรมการที่มาจากภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน องค์กรอิสระหรือสถาบันการศึกษา  
ซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลพินิจการตัดสินใจ และการกระท�าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน 
หรือยับยั้งการด�าเนินการต่าง ๆ  ได้เมื่อจ�าเป็น และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ  หรือความคาดหวังทางผลประโยชน์  
หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังไม่ม ี
ผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน คือ

1. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข 2. นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์
3. นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย  โสวรรณวณิชกุล

นโยบายการจัดการรายการที่เ ก่ียวโยงกัน และนโยบายการป้องกันการใช้ข ้อมูลภายใน ตลอดจน 
ผลการจัดการรายการดังกล่าว

กทพ. มีการก�าหนดนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ 
ค�าสั่งการทางพิเศษฯ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ต้องตระหนักและถือปฏิบัต ิ
ในการหลกีเลีย่งปฏบิตัตินให้เกดิการเกีย่วโยงและการใช้ข้อมลูภายในดงักล่าว อนัอาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
โดยมีการรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. ทราบทุกไตรมาส

การให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กทพ. ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ จากการท�าการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียขั้นต้น  
ทั้งด้านความสัมพันธ์ในเชิงผลกระทบตามกลุ่มอิทธิพลและความสนใจ และตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม สามารถก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ออกเป็น 7 กลุ่มหลัก เรียงตามล�าดับความส�าคัญ ได้แก่  
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คู่ค้า ชุมชนรอบเขต 
ทางพิเศษ และสังคม พร้อมทั้งได้ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  
โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

กทพ. ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงานส�าหรับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กร ดังนั้น กทพ. จึงให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน 
และมิใช่การเงิน กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น รายงานประจ�าปี Internet  
Intranet EXAT Call Center ฯลฯ ด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ตลอดจน
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก กทพ. ผ่านสื่อต่าง ๆ  รวมท้ังด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยในปี 2554 ได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
กทพ. เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการ

นอกจากน้ี กทพ. ได้ติดตามและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าเสนอ 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบ 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

กทพ. ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี กทพ. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กทพ. เช่น กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS 

to HEART การตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กทพ. 

และการจัดท�า Facebook Fanpage EXAT CG เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจัดท�ารายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อผู้ว่าการเป็นประจ�าทุกปี หรือกรณีได้รับต�าแหน่งใหม่ หรือกรณีมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี ซึ่งในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ยังไม่พบว่ามีผู้ใด 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มีนโยบายให้ กทพ. น�าระบบการประเมิน

ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) มาใช ้

เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยด้านการก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กร เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล 

ด้าน Core Business Enablers ดังนัน้ เพือ่ให้การด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate Governance : CG)  

บรรลถุงึเกณฑ์ประเมนิดงักล่าว กทพ. จงึได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนของวงจรควบคมุคุณภาพ (Deming Cycle) โดยจดัท�า 

แผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีงบประมาณ ตามหลักการและแนวทางก�ากับดูแลท่ีดี 

ในรัฐวิสาหกิจปี 2562 ของ สคร. โดยน�าหลักส�าคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการดังนี้ Accountability,  

Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Value Creation, Ethics และ Participation มาก�ากับ 

ดูแลใน 9 หมวด (Plan) ได้แก่ 1) บทบาทของภาครัฐ 2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 3) คณะกรรมการ  

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี 5) ความยัง่ยนืและนวตักรรม 6) การเปิดเผยข้อมลู 7) การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ 

ภายใน 8) จรรยาบรรณ 9) การติดตามผลการด�าเนินงาน และก�าหนดให้มีการด�าเนินงานตามแผนดังกล่าว (Do)  

โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการด�าเนินการด้าน CG ทั้ง 9 หมวด (Check) และน�าผลการด�าเนินงานของแต่ละหมวด 

มาวิเคราะห์และประเมินผล CG เพื่อท�าการปรับปรุงการด�าเนินงานต่อไป (Act) ทั้งนี้ กทพ. ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน

ด้าน CG ต่อคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกไตรมาส

ผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 9 หมวดดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 การประชุมคณะกรรมการ กทพ. คณะกรรมการและ 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. กทพ. สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้ ยกเว้น

บางคณะที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ในปีงบประมาณ 2564 มีการก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่จะท�าหน้าที่บริหาร 

กทพ. ที่ชัดเจน น�าไปสู่ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง 

ความมุง่มัน่ในการยึดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการบรหิารองค์กร จงึได้มกีารประมวลเรือ่งทีเ่ก่ียวกบักรรมการและ

ข้อก�าหนดในรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถด�าเนินงาน 

ได้บรรลุตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้
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หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถด�าเนินการกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทัง้ 7 กลุ่มหลกัของ กทพ. โดยสามารถปฏบิติัได้ตามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เช่น การจดักจิกรรมสญัจร EXAT Road Show  
เพื่อน�าเสนอข้อมูลเก่ียวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษและการใช้บัตร Easy Pass การจัดโครงการอ�านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในเรื่อง 
ข้อพพิาทกับคู่สญัญา (กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) ยงัมข้ีอพพิาทท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนนิการระหว่าง กทพ. กบัคูส่ญัญา

หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2564 สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้

หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ 
ในแผนการด�าเนินงาน และด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ 2564 สามารถด�าเนินการได้ตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนการด�าเนินงานทั้งในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการรายงาน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ผวก. ภายในเดือนกนัยายนของทกุปี  
โดยการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) การรายงานความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ประจ�าปี ซึง่เจ้าหน้าที ่กทพ. จะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทุกปี 2) การรายงาน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เมือ่ได้รับต�าแหน่งใหม่ (การได้รบัต�าแหน่งใหม่ หมายถงึ ผูท้ีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูว่้าการ 
เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่ด�ารงต�าแหน่งบริหาร และมิได้ด�ารงต�าแหน่งบริหารมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง 
ในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 6 เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ในระหว่างปี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งในระดับ 7 ขึ้นไปในระหว่างปี) 3) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี

หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ ในปีงบประมาณ 2564 สามารถด�าเนนิการเผยแพร่คูม่อืจรรยาบรรณในการด�าเนนิงาน  
และการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามแผนที ่
ก�าหนดไว้ แต่ส�าหรับในเรื่องรายงานการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 ยังมีพนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการทางวินัยฐาน
ทุจริต ส่วนเรื่องการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการด�าเนินงานของ กทพ. นั้นยังมีรายงาน 
การกระท�าผิดวินัยที่มิใช่ฐานทุจริต อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้เพิ่มการส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
เจ้าหน้าที ่กทพ. อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่เป็นการเน้นย�า้ ปลกูและปลกุจติส�านกึในเรือ่งของคณุธรรมและจรยิธรรม 
โดยมุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติ

หมวดที่ ๙ การติดตามผลการด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 การก�ากับดูแลในส่วนของผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี ผลการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด�าเนินงานของ กทพ. การสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ และระบบประเมินผลการด�าเนินงานใหม่ (Enablers) สามารถด�าเนินงานได้บรรลุตามแผน 
ที่ได้ก�าหนดไว้

ข่าวสารการก�ากับดูแลกิจการ

กทพ. ได้สือ่สารให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที ่กทพ. ทกุคน ได้รบัทราบและถอืปฏบิตัใินเรือ่งนโยบายและแนวทาง 
การก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ของ กทพ. ตลอดจนข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ  เช่น การแจ้งเวยีน การตดิประกาศตามอาคารส�านกังานของ กทพ. วทิยกุระจายเสยีงภายในองค์กร (EXAT Sound)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสารภายในและภายนอกองค์กร Digital Signage บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Roll up) 
Internet และ Intranet อีกทั้งการเน้นย�้าในโอกาสต่าง ๆ  เช่น การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

เป็นต้น ส�าหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับทราบข้อมูลได้จากรายงานประจ�าปี และช่องทางสารสนเทศของ กทพ.
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แผนผังโครงสร้างการบริหารของ
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รท
าง

พ
ิเศ

ษแ
ห่ง

ปร
ะเท

ศไ
ทย

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(Executive Committee : Ex-Com)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร
ในทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่
ในเขตทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ.

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม
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คณะกรรมการ กทพ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ กทพ. มอบหมายเพื่อประโยชน์ของ กทพ. ดังนี้

1. คณะกรรมการท่ีเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

- คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 

- คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่

- คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

- คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

- คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

- คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

- คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
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การประชุมคณะกรรมการ กทพ. ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ กทพ. ได้มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยม ี

รายชื่อคณะกรรมการ กทพ. จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.)  

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ทีด่�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชมุ
(ครัง้)

เบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท)

โบนัสกรรมการ
ประจ�าปี

งบประมาณ
2564 (บาท)

1. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
 รองปลัดกระทรวง (หัวหน้า
 กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) 
 กระทรวงคมนาคม

ประธาน
กรรมการ

15 ก.ย. 63-
30 ก.ย. 64 

(แต่งตัง้ตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่

15 ก.ย. 63)

14/14 300,000 240,000 137,500

2. นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

กรรมการผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั

18 ต.ค. 62-
30 ก.ย. 64

(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตัง้)

13/14 240,000 120,000 110,000 

3. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
 อธิบดีกรมทางหลวง 

กรรมการ
ผูแ้ทนกระทรวง

คมนาคม

11 ต.ค. 62-
30 ก.ย. 64

(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตัง้)

8/14 160,000 120,000 82,500

4. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมการผูแ้ทน
ส�านกังบประมาณ

15 ก.ค. 63-
30 ก.ย. 64

(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตัง้)

14/14 240,000 120,000 110,000

5. นายเอนก  มีมงคล
 รองเลขาธิการส�านักงาน
 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ

กรรมการผูแ้ทน
ส�านกังาน

สภาพัฒนาการ 
เศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ

3 ต.ค. 61- 
30 ก.ย. 64

(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตัง้)

13/14 220,000 120,000 110,000

6. พลต�ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
 ผู้บัญชาการส�านักงาน
 ตรวจคนเข้าเมือง

กรรมการผู้แทน 
ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ

29 เม.ย. 62- 
30 ก.ย. 64 

(หน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง)

11/14 180,000 120,000 110,000

๗. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข
 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
 ประจ�าผู้บัญชาการทหารเรือ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15 ก.ย. 63-
30 ก.ย. 64

(แต่งตั้งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

15 ก.ย. 63)

13/14 220,000 120,000 110,000
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ทีด่�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชมุ
(ครัง้)

เบี้ยประชุม
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท)

โบนัสกรรมการ
ประจ�าปี

งบประมาณ
2564 (บาท)

 8. นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์
 - รองเลขาธิการคณะกรรมการ
  กฤษฎีกา
 - รองเลขาธิการคณะกรรมการ
  กฤษฎีกา รักษาราชการแทน
  ผู้อ�านวยการส�านักงานขับเคลื่อน
  การปฏรูิปประเทศยทุธศาสตร์ชาติ 
  และการสร้างความสามคัค ี
  ปรองดอง
 - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2
 - กรรมการพัฒนากฎหมาย
 - กรรมการปฏิรูปประเทศ
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

21 ก.ค. 60-30 ก.ย. 64
(แต่งตั้งตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
18 ก.ค. 60 โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 60 

และได้รับการแต่งตั้ง
อีกครั้งเมื่อวันที่ 
15 ก.ย. 63)

10/14 200,000 120,000 110,000

 ๙. นางสาวไตรทิพย์  ศวิะกฤษณ์กุล
  กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15 ก.ย. 63-30 ก.ย. 64
(แต่งตั้งตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 ก.ย. 63)

14/14 240,000 120,000 110,000

10. นายบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล
 ที่ปรึกษาบริษัท ถิรไทย จ�ากัด 
 (มหาชน)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

15 ก.ย. 63-30 ก.ย. 64
(แต่งตั้งตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
15 ก.ย. 63)

14/14 240,000 120,000 110,000

11. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
 ผู้ว่าการการทางพิเศษ
 แห่งประเทศไทย

กรรมการ
และเลขานุการ

3 ส.ค. 63-30 ก.ย. 64
(ลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้บริหารในต�าแหน่ง

ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63)

14/14 240,000 120,000 110,000

12. นางสุจินดา  จารุจิตร
 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

ผู้ช่วย
เลขานุการ

8 พ.ย. 61-30 ก.ย. 64 14/14 - - -

13. นางกุลกัญญา  ทุมเสน
  - ผู้อ�านวยการกองกลาง
   และการประชุม ส�านักผู้ว่าการ
  - ผู้ช�านาญการ (ด้านการบริหาร)

ผู้ช่วย
เลขานุการ

26 ธ.ค. 61-20 ม.ค. 64   
(ผู้ช่วยเลขานุการ

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
กองกลางและการประชุม)
22 ก.พ.-30 ก.ย. 64

(ผู้ช่วยเลขานุการ
ในต�าแหน่งผู้ช�านาญการ 

(ด้านการบริหาร)) 

14/14 - - -

ที่มา : กองกลางและการประชุม ส�านักผู้ว่าการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ กทพ.) (ต่อ)
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการ กทพ. ที่พ้นจากต�าแหน่งแล้วและได้รับโบนัสประจ�าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้

  - นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์ = 110,000 บาท

 2. ปีงบประมาณ 2564 เริ่มมีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 13/2563)

 3. อัตราเบี้ยประชุม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้

  - กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 20,000 บาทต่อเดือน ส�าหรับประธานกรรมการ ได้รับสูงกว่ากรรมการ

ร้อยละ 25 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

  - กรณีคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะท�างานอ่ืน ที่แต่งต้ังโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

มติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุม 

เป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับ 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะท�างานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน  

โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

 4. อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยกรรมการได้รับ 

คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ส�าหรับประธานกรรมการได้รับเป็น 2 เท่าของกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ด�ารงต�าแหน่งไม่เตม็เดอืน ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง และให้กรรมการเสียภาษเีงนิได้เอง

 5. การจ่ายโบนสัให้คณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่31 มกราคม 2521 

วนัที ่13 พฤษภาคม 2523 และวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2534 รวมทัง้หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในระบบแรงจงูใจตามคูม่อืระบบประเมนิ

ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง (ค�านวณบนพื้นฐานกรณีก�าไรสุทธิมากกว่า 8,000 ล้านบาท  

ไม่เกิน 11,000 ล้านบาท)

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นอกจากอ�านาจหน้าทีว่างนโยบายควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่กจิกรรมของ กทพ. ตามพระราชบญัญตักิารทางพเิศษ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 แล้ว คณะกรรมการ กทพ. ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและ

แนวทางการก�ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารของ กทพ. จัดท�าแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และรองรับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมท้ังนโยบายรัฐบาล และจัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปีส�าหรับ 

ใช้ในการบริหารงาน

2. ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กทพ. ให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปี

3. ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ การสอบบญัชีท่ีถกูต้องครบถ้วนและน่าเชือ่ถอื และจดัให้ 

มีระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน รวมท้ังระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

โดยให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานปัญหาอุปสรรค

4. ศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ที่ใช้บังคับกับ กทพ. ให้ครบถ้วน รวมทั้งติดตาม

ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้ทันสมัย

5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน กทพ.

6. ด�าเนินการสรรหาผู้ว่าการ ประเมินผลการด�าเนินงาน และก�าหนดค่าตอบแทนผู้ว่าการ

7. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  เพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของ กทพ. และปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กทพ.
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คณะกรรมการที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลาที่

ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประธาน
กรรมการ

21 พ.ย. 62-21 ต.ค. 63
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 10/2562 ลงวันที่
19 ธ.ค. 62)

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 16/2563 
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63)

11/11 300,000.00

2. นายเอนก  มีมงคล
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ 
 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ

กรรมการ 21 พ.ย. 62-21 ต.ค. 63
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 
ที ่10/2562 ลงวนัที ่19 ธ.ค. 62)

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที ่16/2563 
ลงวนัที ่6 พ.ย. 63)

11/11 240,000.00

3. นายบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล
 ที่ปรึกษาประธานบริษัท ถิรไทย จ�ากัด 
 (มหาชน)

กรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 16/2563 
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63)

11/11 226,451.61

4. นางปสันทนี  พจนศิลป
 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ 21 พ.ย. 62-21 ต.ค. 63
(ตามค�าสัง่คณะกรรมการ กทพ. 

ที ่10/2562 
ลงวนัที ่19 ธ.ค. 62)

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสัง่คณะกรรมการ กทพ.

ที ่16/2563 
ลงวนัที ่6 พ.ย. 63)

11/11 120,000.00

ที่มา : ส�านักตรวจสอบภายใน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ กทพ. 

โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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 3. สอบทานการปรับปรุง แก้ไขของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตาม 

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน

 4. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ระหว่างกาล และประจ�าปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้น 

ได้จัดท�าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  

ครบถ้วนและเชื่อถือได้ 

 5. สอบทานการด�าเนนิงานของ กทพ. ให้ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรฐัมนตรี

ประกาศ หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ กทพ.

 6. สอบทานให้ กทพ. มรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีและพจิารณาความเป็นอสิระของส�านกัตรวจสอบภายใน

 7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร

ของส�านักตรวจสอบภายใน ทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตรของส�านักตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจ�าปี คู่มือการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายใน งบประมาณและแผนพัฒนาบุคลากร 

ของส�านักตรวจสอบภายใน 

 8. ประสานกับคณะกรรมการ กทพ. ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษาภายนอก           

ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

 9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทจุรติ 

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ กทพ.

10. ประสานงานเกีย่วกับผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด 

ที่เห็นว่าจ�าเป็น 

11. ประเมนิผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

รวมทัง้รายงานผลการประเมนิ ปัญหาและอปุสรรค ตลอดจนแผนการปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการ กทพ. ทราบ 

12. ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนต�าแหน่ง และประเมินผลงานของ 

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน โดยการแต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ ์

การคัดเลือกพนักงานขึ้นด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของ กทพ. พ.ศ. 2559 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ให้ความเห็นชอบ  

โดยผู้ว่าการ กทพ. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย

13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการ กทพ. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้น้ี การปฏบิติังานการตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนการบรหิาร

ทั่วไปของส�านักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ กทพ.

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ กทพ. โดยตรง
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม 

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

 1. พลต�ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
  กรรมการ
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประธาน
กรรมการ

25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

10/11 112,500

 2. นายด�าเกิง  ปานข�า
  รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
 

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64

11/11 101,250

 3. นางทศานุช  ธรรมโชติ
  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
 

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

11/11 99,000

 4. นางพงษ์ทิพยา  สมชิต
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

  นางสาวศิริมา  ชวนอยู่

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

8/11

27,000

72,000

 5. นางสาวธนาภรณ์  อาทรมิตร
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

  นางชินนาฏ  คุณเจริญ

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

8/11

27,000

72,000

 6. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  นายพิศาล  ไทยสม

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

8/11

27,000

72,000

 ๗. นางอรนุช  ถิ่นพังงา
   รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

  นายประมวลรัตน์  จินณรงค์     
  นางอรนุช  ถิ่นพังงา 

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

5/11
3/11

27,000

45,000
27,000

 8. นางชินนาฏ  คุณเจริญ
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา

  นายธิติพันธ์  พานิชประสาทสิน

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

8/11

27,000

72,000

 ๙. นายชุมพล  โล่ห์จินดา
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

  นายชุมพล  โล่ห์จินดา

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

3/11

8/11

27,000

72,000

10. นายชัย  แก้วเพ็ง
 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

  นางวิภาภรณ์  ชุนหะวัฒนกิจ

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม 

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

11. นายประสงค์  สีสุกใส
 ประธานสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ กทพ.
 พนกังานควบคมุเก็บค่าผ่านทางพเิศษ 5 
 แผนกจัดเก็บเพชรบุรี 
 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 
 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

12. นายลาภดี  กลยนีย์
 ช่าง 6 แผนกรักษาความสะอาด
 และสวน 1 กองบ�ารงุรกัษาอาคาร
 และความสะอาด ฝ่ายบ�ารุงรักษา

 นายรังสรรค์  สังขจันทร์
 นิติกร 6 แผนกกรรมสิทธิ์  
 กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/64 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

13. นายปรีชา  อู่อรุณ
 นิติกร 6 แผนกนิติธรรม กองนิติการ  
 ฝ่ายกฎหมาย

 นายศุภชัย  เศาวภายน
 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6  
 แผนกบ�ารุงรักษาอาคาร 1  
 กองบ�ารุงรักษาอาคารและความสะอาด  
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

14. นายยุทธนา  รักษาวงศ์ 
 ช่าง 6 แผนกก่อสร้าง กองออกแบบ
 และก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

15. นางจันทนา  ทักขิณา 
 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 
 แผนกตรวจสอบและบ�ารุงรักษา
 สายทาง 1 
 กองบ�ารุงรักษาทาง ฝ่ายบ�ารุงรักษา

 นายสุวัฒน์  บุนนาค 
  ช่าง 6 แผนกตรวจสอบและบ�ารงุรกัษา
 สายทาง 2 กองบ�ารุงรักษาทาง  
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564  ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

7/11

3/11

63,000

27,000

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ต่อ)

4 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม 

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

16. นายบัณฑิต  พรึงร�าภู
 ช่าง 5 แผนกอปุกรณ์ควบคมุการจราจร
 กองบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา

 นายฐาณุพงศ์  ปณิธานกรวิวัฒน์
 พนักงานจัดการจราจร 5  
 แผนกจดัการจราจร 4 กองจดัการจราจร
 ฝ่ายควบคุมการจราจร

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

1๗. นายชนกานต์  โคตรเสนา
 หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 พิเศษ 5 
 แผนกจัดเก็บเทพารักษ์  
 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 4  
 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

 นายศราวุธ  ศรีพยัคฆ์
 พนักงานกู้ภัย 5 แผนกกู้ภัย 2 
 กองกู้ภัย 
 ฝ่ายควบคุมการจราจร

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 
ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 
ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

7/11

3/11

63,000

27,000

18. นายชาญชัย  โพธิ์ทองค�า 
 หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 พิเศษ 4 
 แผนกจัดเก็บเทพารักษ์  
 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 4  
 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

1๙. นายปรัชญา  อุดมสาลี
 ช่าง 5 แผนกไฟฟ้าอาคารและด่าน 1 
 กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ 
 ฝ่ายบ�ารุงรักษา

 นางสุธิรา  สงคราม 
 หัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทาง
 พิเศษ 4 แผนกจัดเก็บชลบุรี 
 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 
 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

22 ก.ค. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 10/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค. 64)

8/11

3/11

72,000

27,000

20. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์
 รักษาการในต�าแหน่ง
 ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการ 
 และพนักงานสัมพันธ์

 นางสาวเสาวลักษณ์  แต่งตั้ง

เลขานุการ 25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

8/11

3/11

-

-

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ต่อ)

4 5

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา 

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม 

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

21. นายกฤษดา  สอาดศรี
 หัวหน้าแผนกพนักงานสัมพันธ์    
 

ผู้ช่วย
เลขานุการ

25 ก.พ. 64-24 ก.พ. 66 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.  

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

10/11 -

ที่มา : กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 

2.  หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างลูกจ้างและการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย 

4. ปรึกษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้างหรอืสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการทางพเิศษแห่งประเทศไทย  

รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2  

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย
 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ประธาน
คณะกรรมการ

30 มี.ค. 64-ปัจจุบัน 1/1 10,000

2. นายกุศล  แย้มสอาด
 รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษา
 กฎหมาย ส�านักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน 1/1 8,000

3. นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ
 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด 
 ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แทนส�ารอง 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

4. นายชาญวิทย์  นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ 18 พ.ค. 63–ปัจจุบัน 1/1 8,000

5. นายพิทย  อุทัยสาง
 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ผู้แทนส�ารอง 28 มิ.ย. 64-ปัจจุบัน - -

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ต่อ)

4 6

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ต่อ)

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

6. นายชวเจต  สุนทรวิทย์
 นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนช�านาญการพิเศษ

ผู้แทนส�ารอง 8 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

ที่มา : กองวางแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 2

1. ก�ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการด�าเนินการตามที่ก�าหนดในสัญญาร่วมลงทุน

2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการร่วมลงทุนตามที่ก�าหนดในสัญญา 

ร่วมลงทุนต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3. ขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เอกชนคูส่ญัญา หรอืหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ช้ีแจง แสดงความเห็น  

หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานผลการด�าเนนิงาน ความคบืหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการด�าเนนิโครงการร่วมลงทนุตามทีก่�าหนด

ในสญัญาร่วมลงทนุต่อรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมเพือ่ทราบ และให้ส่งส�าเนารายงานและเอกสารทีเ่กีย่วข้องไปยงัส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก�ากับดูแลก�าหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด 

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย
 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ประธาน
คณะกรรมการ

30 มี.ค. 64-ปัจจุบัน 1/1 10,000

2. นายกุศล  แย้มสอาด
 รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษา 
 กฎหมาย ส�านักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน 1/1 8,000

3. นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ
 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด 
 ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แทนส�ารอง 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

4. นายชาญวิทย์  นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ

กรรมการ 18 พ.ค. 63–ปัจจุบัน 1/1 8,000

5. นายพิทย  อุทัยสาง
 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ผู้แทนส�ารอง 28 มิ.ย. 64-ปัจจุบัน - -

4 7

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

6. นายชวเจต  สุนทรวิทย์
 นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนช�านาญการพิเศษ

ผู้แทนส�ารอง 8 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

ที่มา : กองวางแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน–ปากเกร็ด

1. ก�ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการด�าเนินการตามที่ก�าหนดในสัญญาร่วมลงทุน

2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการด�าเนินโครงการร่วมลงทุนตามท่ีก�าหนดในสัญญา

ร่วมลงทุนต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3. ขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เอกชนคู่สัญญา หรอืหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ช้ีแจง แสดงความเห็น  

หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานผลการด�าเนนิงาน ความคบืหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการด�าเนนิโครงการร่วมลงทนุตามทีก่�าหนด

ในสญัญาร่วมลงทนุต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมเพือ่ทราบ และให้ส่งส�าเนารายงานและเอกสารท่ีเกีย่วข้องไปยงัส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก�ากับดูแลก�าหนดอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารของ กทพ. (Executive Committee : Ex-Com) ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น  

12 ครั้ง โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารของ กทพ. จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ดังนี้ 

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม 

(บาท)

1. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

ประธานกรรมการ
บริหาร

15 ก.ค. 63-30 ก.ย. 64 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 9/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 63 
และค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 20/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63)

12/12 150,000

2. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
 อธิบดีกรมทางหลวง

กรรมการบริหาร 11 ต.ค. 62-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2562 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 62 
และค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 20/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63) 

6/12 60,000

คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ต่อ)
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม 

(บาท)

3. นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์
 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

กรรมการบริหาร 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 20/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63)

11/11 110,000

4. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
 ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

กรรมการบริหาร 3 ส.ค. 63-30 ก.ย. 63
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 9/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 63 
และค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 20/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63)

12/12 120,000

5. นางสุจินดา  จารุจิตร
 ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เลขานุการ 8 พ.ย. 61-30 ก.ย. 64  
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 24/2561 ลงวันที่ 29 ต.ค. 61 
และค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 5/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62)

11/12 -

6. นางกุลกัญญา  ทุมเสน
 - ผู้อ�านวยการกองกลาง
  และ การประชุม ส�านักผู้ว่าการ

 - ผู้ช�านาญการ (ด้านการบริหาร)

ผู้ช่วยเลขานุการ 26 ธ.ค. 61-20 ม.ค. 64 
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 24/2561 ลงวนัที ่29 ต.ค. 61 
และค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 5/2562 ลงวันที่ 9 ก.ค. 62)

22 ก.พ. 64-30 ก.ย. 64
(ตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ที่ 5/2564
 ลงวันที่ 11 มี.ค. 64)

12/12 -

ที่มา : กองกลางและการประชุม ส�านักผู้ว่าการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : อัตราเบี้ยประชุมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้

 - กรรมการ ได้รับเบ้ียประชุมคนละ 10,000 บาทต่อเดือน ส�าหรับประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25  
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

 - กรณีคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะท�างานอื่น ที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตร ี
หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับ
เบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ ให้กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
คณะอนุกรรมการ คณะท�างานอื่น รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า 
กรรมการร้อยละ 25 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารของ กทพ.

1. พจิารณานกลัน่กรองนโยบายการเงินและการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วางแนวทางในการจดัการปัญหา 

ที่จะกระทบต่อสถานะทางการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวเนื่อง

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ต่อ)
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2. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ

3. พิจารณากล่ันกรองการจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ

4. พจิารณากลัน่กรองเงินส�ารองในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนตามระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2550 ครัง้ละ 

เกินกว่าแปดล้านบาท และพิจารณากลั่นกรองเงินส�ารองกรณีราคาเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ

5. พิจารณากลัน่กรองเกีย่วกับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย์ท่ีคณะกรรมการท�าหน้าที ่

ก�าหนดราคาเบื้องต้นและจ�านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนก�าหนดให้แก่เจ้าของทรัพย์สินในกรณีวงเงิน 

ค่าทดแทนต่อรายเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุมัติ

6. พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทยอนุมัติ

7. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน�าเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นท่ีในเขตทางพิเศษ  

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล ประธานอนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 14 157,500

2. นางสมสกุล  วินิชบุตร อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 14 126,000

3. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดบุตร อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 7 63,000

4. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 13 117,000

5. นายตฤณ  แก่นหิรัญ อนุกรรมการ 22 เม.ย. 64-ปัจจุบัน 5 45,000

6. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์ เลขานุการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 14 -

๗. นายพิศาล  ไทยสม ผู้ช่วยเลขานุการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน 13 -

ที่มา : กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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อ�านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นท่ีในเขตทางพิเศษ

1. ให้ข ้อเสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทยในเขตทางพิเศษ

2. พิจารณาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ  ในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่า

เกินหนึ่งร้อยล้านบาทหรือที่มีก�าหนดระยะเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ  เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิเป็น 

การให้แก่หน่วยงานของรัฐก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณา

3. พิจารณาอนุญาตให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษรายใหม่ทุกราย

4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง 
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์
 รองเลขาธิการ 
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประธานกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 12,500

2. นายสุเมธ  สังข์ศิริ
 กรรมการบริหารกิจการ
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 10,000

3. นายชนินทร์  แก่นหิรัญ
 กรรมการการท่าเรอืแห่งประเทศไทย/
 กรรมการการบินพลเรือน

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 10,000 

4. นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ
 อัยการจังหวัดประจ�า
 ส�านักงานอัยการสูงสุด

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 10,000

5. นายชุมพล  บุญประเวศ
 อัยการประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 10,000

6. นางสาวเบญจรัตน์  เนติโพธิ์
 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงาน
 อัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย
 เลขานุการ อัยการสูงสุด

อนุกรรมการ 22 เม.ย. 64-30 ก.ย. 64 3/3 10,000

๗. นางสาววิลลี่  อมราภรณ์
 ผู้อ�านวยการกองกฎหมายเทคโนโลยี
 และการคมนาคม

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 10,000

8. นางสาววารภา  วาระศิริ
 ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 นายประพฤติ  เติบโต
 นติกิรช�านาญการพเิศษ กองกฎหมาย
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64

2/2

3/3

10,000

10,000

5 1

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง 
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

 ๙. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ
  ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย รักษาการ
  ในต�าแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
  และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย 
  และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-20 ม.ค. 64

21 ม.ค. 64-17 มิ.ย. 64

18 มิ.ย. 64-30 ก.ย. 64

ไม่มีการประชุม

2/2

3/3

-

-

-

10. นางอรนุช  ถิ่นพังงา
 ผู้อ�านวยการกองนิติการ รักษาการ
 ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

 นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

 นางอรนุช  ถิ่นพังงา
 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-20 ม.ค. 64

21 ม.ค. 64-17 มิ.ย. 64

18 มิ.ย. 64-30 ก.ย. 64

ไม่มีการประชุม

2/2

3/3

-

-

-

11. นายอดิศักดิ์  คงเจริญ
 ผู้อ�านวยการกองคดี 

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 -

12. นางอรนุช  ถิ่นพังงา
 ผู้อ�านวยการกองนิติการ

 นางสาวจิรัฐติ  หล่อใจ
 นิติกร 7 รักษาการในต�าแหน่ง
 ผู้อ�านวยการกองนิติการ

 นางสาวจิรัฐติ  หล่อใจ
 ผู้อ�านวยการกองนิติการ

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-17 มิ.ย. 64

23 มิ.ย. 64-26 ก.ค. 64

27 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64

2/2

1/1

2/2

-

-

-

13. นางสาวสมรัตน์  กิจวิไลรัตน์
 หัวหน้าแผนกคดีปกครอง

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

14. นางสาววนาภรณ์  สุขแสนเกษม
 หัวหน้าแผนกอนุญาโตตุลาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 -

15. นายสมศักดิ์  สุนทรสุข
 หัวหน้าแผนกสัญญา

 นายปริวัฒน์  ฉันทวุฒิ
 พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 
 รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าแผนก
 สัญญา

ผู้ช่วยเลขานุการ 22 ต.ค. 63-26 ก.ค. 64

27 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64

2/3

2/2

-

-

ที่มา : กองคดี ฝ่ายกฎหมาย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (ต่อ)  

5 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



อ�านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

ให้อนกุรรมการมหีน้าทีใ่นการเสนอแนะ หรอืให้ความเหน็ทางกฎหมายแก่คณะกรรมการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

รวมทั้งให้พิจารณาด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
 อธิบดีกรมทางหลวง
 กรมทางหลวง 

ประธาน
อนุกรรมการ

22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63)

3 37,500

2. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข
 ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 กองบัญชาการกองเรือยุทธการ
 อ�าเภอสัตหีบ  

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63)

3 30,000

3. พลต�ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63)

3 30,000

4. นางจตุพร  เนียมสุข
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63–ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที ่22/2563 ส่ัง ณ วนัที ่6 พ.ย. 63)

3 30,000

5. นางทศานุช  ธรรมโชติ
 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

เลขานุการ 22 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ.

ที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63)

3 -
 

6. นางสาวศิริมา  ชวนอยู่
 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ 22 ต.ค. 2563-ปัจจุบัน
(ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63)

3  -

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการมีอ�านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
จัดท�าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ตามสัญญาจ้างผู้บริหารในต�าแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมายจาก 
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา 
ต่อไป

5 3

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

 1. พลเรือโท สุวิน  แจ้งยอดสุข ประธานอนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 62,500

 2. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 40,000

 3. นางปาณิศรา  ดวงสอดศรี อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 50,000

 4. นางสาวเพียงออ  เลาหะวิไลย อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4/5 40,000

 5. นายอนุชา  เศรษฐเสถียร อนุกรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 50,000

 6. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
  ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 3/5 -

 ๗. นางทศานุช  ธรรมโชติ
  รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

 8. นางสุจินดา  จารุจิตร 
  ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

 ๙. นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์
  ผู้อ�านวยการกองก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  ส�านักผู้ว่าการ

เลขานุการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

10. นางสาวพรทิพย์  ศรีสกุล
  หัวหน้าแผนกพัฒนาการก�ากับดูแล
  กิจการ กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  ส�านักผู้ว่าการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

11. นางสาวอุษา  ศรีทอง
  หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรม
  เพื่อสังคมและชุมชน 
  กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  ส�านักผู้ว่าการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 5/5 -

ที่มา : กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
1. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
2. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
3. ติดตามการด�าเนินงานและการประเมินผลด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของ กทพ. อย่างสม�่าเสมอ
4. ส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้รับรู้อย่างทั่วถึง
5. ด�าเนินงานอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

5 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง ช่วงเวลา
ที่ด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

1. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์
 กรรมการการทางพิเศษ
 แห่งประเทศไทย  

ประธาน
กรรมการ

16 ก.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 6/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

4/5 37,500

2. นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์
 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 16 ก.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 6/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 63

2/4 20,000

3. นางปาณิสรา  ดวงสอดศรี
 กรรมการ

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 40,000

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์พงษ์ศกัดิ ์ กรีตวินิทกร
 กรรมการ

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่ง คณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 40,000

5. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข         
 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

2/4 10,000

6. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
 ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ
 ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

2/4 -

 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย 
 รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ
 ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๗. นายชาตรี  ตันศิริ
 ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 
 รักษาการในต�าแหน่ง
 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 -

 ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการในต�าแหน่ง
 รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ต่อ)

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง ช่วงเวลา
ที่ด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

 8. นายธิติพันธ์  พานิชประสาทสิน
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา 
  รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ
  ฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา

กรรมการ 21 ม.ค. 64-18 มี.ค. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. 

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

1/1 -

 ๙. นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี
  รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

กรรมการ 22 มี.ค. 64-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

2/2 -

10. นายด�าเกิง  ปานข�า
 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 -

11. นางทศานุช  ธรรมโชติ
 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 -

12. นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
 ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) 
 รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ
 ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

2/4 -

 ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

13. นายชัย  แก้วเพ็ง 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ 22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

1/1 -

14. นางสาวภารดี  นามวงศ์
 ผู้อ�านวยการกองบริหารความเสี่ยง
 และควบคุมภายใน 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรรมการ
และเลขานุการ

22 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ.

ที่ 17/2563 ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 -

ที่มา : กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ : เรียงล�าดับรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

1. วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงครอบคลุมระดับองค์กรและระดับสายงาน  
ซึ่งอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในทุก ๆ  ด้าน และก�าหนดทิศทางการด�าเนินกิจการ 
ขององค์กร (Risk Universe) รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงาน 
ในการช่วยเสริมสร้างมูลค่าองค์กรบนฐานการบริหารจัดการ Intelligent Risk เพื่อมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

2. ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายการควบคุมภายใน 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบูรณาการด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

5 6

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) และก�ากับดูแลระบบ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีการระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได ้
และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการก�าหนดและประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ
องค์กรรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล การควบคุม และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

3. ทบทวนความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และนโยบายการควบคุมภายใน รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
นโยบายทีก่�าหนด พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุแก้ไข เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ
ภายในเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4. ก�ากบัดูแลกระบวนการจัดท�าคู่มอืและแผนการบรหิารความเสีย่ง การทบทวนแผน การตดิตาม ประเมนิผลการบรหิาร
ความเส่ียงและการควบคมุภายใน รวมทัง้แผนด�าเนนิงานตามกระบวนการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขเพือ่ให้
แผนจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

5. สนับสนนุการเสรมิสร้างวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง ส่งเสรมิให้มกีารสือ่สารเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้ 
องค์กร ปลูกฝังทัศนคติที่ดี สร้างแรงจูงใจส�าหรับการบริหารความเสี่ยงสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหาร 
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 
และกิจกรรมประจ�าวันของทุกส่วนงานและน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Intelligence)

6. ด�าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง ช่วงเวลา
ที่ด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

1. พลต�ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง ประธาน
อนุกรรมการ

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 37,500

2. พลต�ารวจตรี ธีรศักดิ์  สุริวงศ์ อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

3. พลต�ารวจตรี คมศักดิ์  สุมังเกษตร อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

- -

4. พลต�ารวจตรี จิรสันต์  แก้วแสงเอก อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

5. พลต�ารวจตรี ส�าเริง  สวนทอง อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

6. พลต�ารวจตรี เสนิต  ส�าราญส�ารวจกิจ อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

๗. พลต�ารวจตรี นิพนธ์  เจริญผล อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง ช่วงเวลา
ที่ด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

 8. พันต�ารวจเอก เทพพิทักษ์  แสงกล้า อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

 ๙. นายธนินทร์  บุษยรัตน์ อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 30,000

10. ผูว่้าการการทางพเิศษแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

2/3 20,000

11. รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

1/3 -

12. รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
 และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

13. รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

14. ผู้บังคับการต�ารวจจราจร

 

 พันต�ารวจเอก ศราวุธ  จิตต์ระเบียบ

อนุกรรมการ

ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

-

1/3

-

10,000

15. ผูบั้งคบัการต�ารวจภธูร จังหวดันนทบรุี

 พันต�ารวจโท นพรัตน์  ศิวิลัย
 พันต�ารวจเอก วีรฤทธิ์  พิพัฒนาศักดิ์

อนุกรรมการ

ผู้แทน
ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

-

1/3
1/3

-

10,000
10,000

16. ผู้บังคับการต�ารวจภูธร 
 จังหวัดสมุทรปราการ

 พันต�ารวจเอก ชูตระกูล  ยศมาดี

อนุกรรมการ

ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

-

2/3

-

20,000

1๗. ผู้ก�ากับการ 2 
 กองบังคับการต�ารวจจราจร
 (พนัต�ารวจเอก ณฐัพฒันส์  ธรรมชตุนินัท์)

 พันต�ารวจโท พิพัฒน์  บุญพิทักษ์
 พันต�ารวจโท ชยุต  จรรยาเลิศ

อนุกรรมการ

ผู้แทน
ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

1/3

1/3
1/3

10,000

10,000
10,000

18. ผู้แทนส�านักงานนโยบาย
 และแผนการขนส่งและจราจร

 นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร

อนุกรรมการ

ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563
2/3 20,000

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ (ต่อ)
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คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ (ต่อ)

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง ช่วงเวลา
ที่ด�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วม
ประชุม (ครั้ง)

เบี้ยประชุม
(บาท)

1๙. ผู้อ�านวยการส�านักการจราจร
 และขนส่ง กรุงเทพมหานคร

 นายทองดี  เนื้อแก่น
 นายจักรพงษ์  เทียนพิทักษ์

อนุกรรมการ

ผู้แทน
ผู้แทน

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

-

1/3
1/3

-

10,000
10,000

20. ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

21. ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

2/3 -

22. ผู้อ�านวยการกองวางแผนปฏิบัติการ
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

23. ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนา
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

24. ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการจราจร
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

25. ผู้อ�านวยการกองจัดการจราจร
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

26. หัวหน้าแผนกจัดการจราจร 2 
 กองจัดการจราจร 
 ฝ่ายควบคุมการจราจร 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 
ตามค�าสั่งคณะกรรมการ

กทพ. ที่ 21/2563

3/3 -

ที่มา : กองจัดการจราจร ฝ่ายควบคุมการจราจร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

1. ก�าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษ บริเวณทางร่วม ทางแยก บริเวณหน้าด่าน 
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ และบริเวณทางขึ้น-ลง  

2. ปรับปรุงและน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดการจราจรบนทางพิเศษให้มีความสอดคล้องกับระบบการจัดการ
พื้นที่โดยรอบทางขึ้น-ลงทางพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่งบริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ 

3. ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่หรอืบคุคลอืน่ท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบถึงมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อด�าเนินการให้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถออกจากทางพิเศษได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม

4. เร่งรัดและติดตามผลการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษ

5. ปฏิบัติงานหรือด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมอบหมาย
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คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม

(บาท)

1. นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย
 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ประธาน
คณะกรรมการ

30 มี.ค. 64-ปัจจุบัน 1/1 10,000

2. นายกุศล  แย้มสอาด
 รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานที่ปรึกษา
 กฎหมาย ส�านักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน 1/1 8,000

3. นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ
 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด 
 ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แทนส�ารอง 14 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

4. นายชาญวิทย์  นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ 18 พ.ค. 63-ปัจจุบัน 1/1 8,000

5. นายพิทย  อุทัยสาง
 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน
 ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ผู้แทนส�ารอง 28 มิ.ย. 64-ปัจจุบัน - -

6. นายชวเจต  สุนทรวิทย์
 นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผนช�านาญการพิเศษ

ผู้แทนส�ารอง 8 ส.ค. 62-ปัจจุบัน - -

ที่มา : กองวางแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

1. ก�ากับดูแลและติดตามโครงการร่วมลงทุนให้มีการด�าเนินการตามที่ก�าหนดในสัญญาร่วมลงทุน

2. พจิารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากการด�าเนนิโครงการร่วมลงทนุตามทีก่�าหนดในสญัญา 

ร่วมลงทุนต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

3. ขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เอกชนคู่สัญญา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ชี้แจง  

แสดงความเห็น หรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. รายงานผลการด�าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการด�าเนินโครงการร่วมลงทุนตามท่ี

ก�าหนดในสัญญาร่วมลงทุนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ และให้ส่งส�าเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไปยังส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก�ากับดูแลก�าหนดอย่างน้อยหกเดือน 

ต่อหนึ่งครั้ง

5. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
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คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. ค�าสั่งท่ี 4/2563 สั่ง ณ วันที่  

8 ก.ค. 63 (มีการประชุม 1 ครั้ง) และค�าสั่งที่ 19/2563 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63 (มีการประชุม 4 ครั้ง)

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม 

(บาท)

1. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ 18 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่ 
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

3/5 37,500 

2. นายด�าเกิง  ปานข�า
 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ 
 รักษาการในต�าแหน่ง
 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 

1/1 -

3. นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 19/2563 
สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63

2/4 -

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์พงษ์ศกัดิ ์ กีรตวินิทกร กรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 19/2563 
สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63

4/4 40,000

5. นางสาวเพียงออ  เลาหะวิไลย กรรมการ 22 ต.ค. 63-ปัจจุบัน
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 19/2563 
สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 63

3/4 30,000

6. นางทศานุช  ธรรมโชติ
 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่ 
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

5/5 -

๗. นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
 ที่ปรึกษาผู้ว่าการการทางพิเศษ
 แห่งประเทศไทย (ด้านการบริหาร)
 รักษาการในต�าแหน่ง 
 รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 มี.ค. 64
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่  
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

1/2 -

8. นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี
 รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

22 มี.ค. 64-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สัง่ ณ วนัที ่8 ก.ค. 63 และค�าสัง่ที่ 
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

3/3 -
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม 

(บาท)

 ๙. นางสุจินดา  จารุจิตร
  ผู้อ�านวยการส�านักผู้ว่าการ

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

10. นางปฐมาวดี  จ๋วงพานิช
  ผู้อ�านวยการกองจัดซื้อจัดจ้าง 
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

11. นางสาวธนาภรณ์  อาทรมิตร
  ผู้อ�านวยการกองการเงิน รักษาการ
  ในต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
  และบัญชี

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

12. นางกุลฑล  ระบือพิน
  ผู้อ�านวยการกองประเมินผล 
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-20 ม.ค. 64 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที ่
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

1/2 -

13. นางสาวณัฐฐา  กาสี
  ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน

กรรมการ 21 ม.ค. 64-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่ 
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

3/3 -

14. ร.ท. เสนาะ พุทธาวงษ์ ร.น.
  ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่ 
19/2563 สั่ง ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

5/5 -

15. นายชาตรี  ตันศิริ
  ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 

1/1 -

16. นางชินนาฏ  คุณเจริญ
  ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

1๗. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

18. นายประมวลรัตน์  จินณรงค์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
  รักษาการในต�าแหน่ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ต่อ)
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รายชื่อ/หน่วยงาน ต�าแหน่ง
ช่วงเวลา

ที่ด�ารงต�าแหน่ง
การเข้าร่วม

ประชุม (ครั้ง)
เบี้ยประชุม 

(บาท)

1๙. นายสมบัติ  สุระประสิทธิ์
  ผู้อ�านวยการฝ่ายควบคุมการจราจร

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

20. นายชัย  แก้วเพ็ง
  ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

กรรมการ 18 มิ.ย. 63-21 ต.ค. 63 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63

1/1 -

21. นายเทพฤทธิ์  รัตนปัญญากร
  ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนา

กรรมการและ
เลขานุการ

18 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่  
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

5/5 -

22. นางญาดารัตน์  นาคพงษ์
  หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้
  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป

กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

18 มิ.ย. 63-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที ่
 19/2563 ส่ัง ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

5/5 -

23. นางรัชฎา พรหมสาขา ณ สกลนคร
  หัวหน้าแผนกบริหารงานวิจัย
  และพัฒนา
  กองวิจัยและพัฒนา

กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

18 มิ.ย. 63-26 ก.ค. 64
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ค. 63 และค�าสั่งที่  
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

5/5 -

24. นางสาวนวรัตน์  ช่วยวงศ์
  รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารงาน
  วิจัยและพัฒนา
  กองวิจัยและพัฒนา

กรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ

27 ก.ค. 64-ปัจจุบัน 
แต่งตั้งตามค�าสั่งคณะกรรมการ 

กทพ. ค�าสั่งที่ 4/2563 
สัง่ ณ วนัที ่8 ก.ค. 63 และค�าสัง่ที่  
19/2563 สัง่ ณ วนัที ่6 พ.ย. 63

1/1 -

ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อ�านาจหน้าท่ีคณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ อ�านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 

ก�ากับดูแล ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการจัดการนวัตกรรม ติดตามความก้าวหน้าของการ 

ด�าเนินงานให้เกดิประสทิธผิล และบรรลผุลส�าเรจ็ตามนโยบายการจดัการความรูแ้ละนวตักรรมของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ต่อ)
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การตรวจสอบภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในเพื่อบริการให้ความเช่ือมั่นและให้ค�าปรึกษา 

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของ กทพ. ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ โดยการ 
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ 
และเป็นระเบียบ ซึ่งการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 กระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบัน 
ผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ กทพ.

ผลการด�าเนินงานของส�านักตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ 2564 มีการด�าเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผน 
การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ  ของ กทพ. จ�านวน 14 ระบบงาน ตามแผนการตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ 2564 และการติดตามผลการด�าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

2. การสอบทานรายงานทางการเงินของ กทพ.

3. การสอบทานกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

6. การบริการให้ค�าปรึกษา

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปีงบประมาณ 2564
ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ กทพ. ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่  ประธานกรรมการ  

2. นายเอนก  มีมงคล กรรมการ

3. นายบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล กรรมการ

4. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ กทพ. โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของกระทรวงการคลัง ค�าสั่งคณะกรรมการ กทพ. กฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ กทพ. และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กทพ.

ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวม 11 ครั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม โดยทุกท่านเข้าประชุมทุกครั้ง เพื่อประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี (ผู้แทนจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ผู้บริหารสูงสุดของ กทพ. โดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยเพื่อหารือร่วมกันอย่างอิสระ ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร กทพ. เกี่ยวกับข้อมูลที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน ธุรกิจความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ กทพ. และ 
การหารอืร่วมกนัระหว่างผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในในประเด็นจากการตรวจสอบงบการเงนิของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563  

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ของผู้สอบบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบงบการเงินของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 ของผู้สอบบัญชี ประชุมร่วมกับส�านัก
ตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และสอบทานผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ของ กทพ. ตามเกณฑ์การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) รวมถึงการก�ากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้    

1. สอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานรายงานทางการเงนิของ กทพ. รายไตรมาส และประจ�าปีโดยพจิารณาประเดน็
ที่เป็นสาระส�าคัญและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินถูกต้อง เชื่อถือได้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เป็นสาระส�าคัญเพียงพอ และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีสอบทานกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง กทพ. โดยสอบทานคูม่อืการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินงาน การจัดท�าแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การติดตาม
และการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ กทพ. ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. โดยสอบทานคู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง การสื่อสารการบริหารความเสี่ยง การด�าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง  
และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ กทพ.

4. สอบทานการควบคมุภายใน สอบทานกระบวนการควบคมุภายในของ กทพ. การรายงานผลการประเมนิการควบคมุ
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 โดยสอบทานความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายในของ กทพ. จากรายงาน
ผลการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะและติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและส�านักตรวจสอบภายใน

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแล ให้ค�าแนะน�า และสนับสนุนให้ส�านักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอสิระ เทีย่งตรง โดยอนมุติักฎบัตรส�านกัตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ�าปี  
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าป ี
งบประมาณประจ�าปี คู่มือการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี และการวัดผลการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายใน รวมถึงผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจาก 
การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้และได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน และด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

6. การรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คู่มอืการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานผลการประเมนิกระบวนการปฏบิติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจากการจ้างทีป่รกึษาประเมนิกระบวนการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
กทพ. ทราบทุกเดือน และรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กทพ. ทราบทุกไตรมาส 

๗. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้รับ 
ค่าตอบแทน เป็นจ�านวนเงิน 1,500,000 บาท

ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า กทพ. จดัท�ารายงานทางการเงนิทีแ่สดงผลการด�าเนนิงาน 
และฐานะทางการเงินด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ มีการก�ากับดูแล
กจิการท่ีด ีการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีด่แีละปฏบิตังิานตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้อง
กับการด�าเนินงานของ กทพ.

(นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่)
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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สภาพเศรษฐกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจร โดยการก่อสร้างทางพิเศษ

ซึ่งช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันทางพิเศษในความรับผิดชอบ

ของ กทพ. เปิดให้บริการแล้วจ�านวน 8 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 224.6 กิโลเมตร

ทางพิเศษที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน  

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร

2. ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร

3. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร) ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร

4. ทางพิเศษอุดรรัถยา ระยะทาง 32.0 กิโลเมตร

5. ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร

6. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร

7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร

8. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร

ผลการด�าเนินงานและบทวิเคราะห์

ในปีงบประมาณ 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีผลการด�าเนินงานที่ดี โดยสามารถด�าเนินการได้ 

ตามเป้าประสงค์องค์กรที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

1. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ โดยพื้นท่ีในเขตทางพิเศษท่ีถูกใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2564  

มีจ�านวน 566,642.06 ตารางวา ปริมาณจราจรต่อความจุรวมทางพิเศษที่เปิดบริการแล้ว (V/C) เป็น 0.53

2. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน โดย กทพ. ได้ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ทางพิเศษแล้ว  

พบว่าผู้ใช้ทางพิเศษมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ กทพ. อยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง คือ ร้อยละ 94.05  

และจ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อปริมาณการเดินทาง 100 ล้านคัน-กิโลเมตร เท่ากับ 11.24

บทวิเคราะห์ทางการเงิน
ปริมาณจราจรและรายได้ค่าผ่านทางพิเศษในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) มีปริมาณ

จราจรรวม 449.45 ล้านเที่ยว/ปี หรือ 1.23 ล้านเที่ยว/วัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 19.81 และมีรายได ้

ค่าผ่านทางพิเศษรวม (ก่อนแบ่งบริษัทร่วมทนุและกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่อนาคตประเทศไทย) 18,526.20 ล้านบาท/ปี  

หรือ 50.76 ล้านบาท/วัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 18.26 โดยทางพิเศษศรีรัช ส่วนนอกเมืองและ 

ส่วนดี มีปริมาณจราจรรวมสูงสุด 95.97 ล้านเที่ยว/ปี หรือ 0.26 ล้านเท่ียว/วัน รองลงมาคือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

การวิเคราะห์การด�าเนินงาน
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รวม 93.62 ล้านเที่ยว/ปี หรือ 0.26 ล้านเที่ยว/วัน ทางพิเศษศรีรัชในเขตเมือง รวม 77.73 ล้านเท่ียว/ปี หรือ 0.21 

ล้านเทีย่ว/วนั ทางพิเศษฉลองรชั รวม 62.92 ล้านเทีย่ว/ปี หรอื 0.17 ล้านเทีย่ว/วนั ทางพเิศษบรูพาวถิ ีรวม 39.37 ล้านเทีย่ว/ปี  

หรือ 0.11 ล้านเที่ยว/วัน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวม 39.32 ล้านเที่ยว/ปี หรือ 0.11 ล้านเที่ยว/วัน  

ทางพิเศษอุดรรัถยา รวม 22.98 ล้านเทีย่ว/ปี หรอื 0.06 ล้านเทีย่ว/วนั ทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

รวม 17.53 ล้านเที่ยว/ปี หรือ 0.05 ล้านเที่ยว/วัน

ในปีงบประมาณ 2564 (ณ 30 กนัยายน 2564) การทางพเิศษฯ มสีนิทรัพย์รวมท้ังสิน้ จ�านวน 239,741.68 ล้านบาท   

ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 758.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.32 ซึ่งลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เนื่องจาก

น�าเงินฝากเกิน 1 ปีที่ครบก�าหนดบางส่วน มาจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ที่ครบก�าหนด ด้านหนี้สิน การทางพิเศษฯ มีหนี้สินรวม จ�านวน 

174,690.75 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 9,418.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.12 ซึ่งลดลงเนื่องจาก 

มีการจ่ายช�าระพันธบัตร เงินยืมรัฐบาล และส่วนของทุน จ�านวน 65,050.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 

จ�านวน 8,659.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.36 ผลการด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูลตุลาคม 2563-กันยายน 

2564) มรีายได้รวม 16,834.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 8,174.49 ล้านบาท ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ 8,659.81 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จ�านวน 74,228.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 113.21 เนื่องจากในปี 2563 มีการปรับปรุง

รายการบัญชีของสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 

(ฉบับแก้ไข) ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวมของพนักงานและลูกจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ 2562-2564 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562 2563 2564

ค่าใช้จ่ายรวมของพนักงานและลูกจ้าง  3,515.82  3,046.18  3,051.57 

ที่มา : กองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การลงทุนที่ส�าคัญ
1. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในแนวรัศมี ระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตก 

ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งการเดินทางจากจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ช่วยให้เดินทางเข้าสู ่

กรงุเทพมหานคร ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรตดิขดับนถนนพระรามที ่2 และทางพเิศษเฉลมิมหานคร 

ช่วงบางโคล่-ดาวคะนอง และเป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติ เช่น สถานการณ์การเกิดอุทกภัย  

ในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากน้ันโครงการยงัสามารถเป็นเส้นทางทดแทนในกรณท่ีีสะพานพระราม 9 ต้องปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ 

ซึ่งจะท�าให้เส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ภาคใต้ไม่เกิดปัญหา โครงการมีระยะทาง 18.7 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการ 

ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) บริเวณ กม. 13+000 ของถนนพระรามท่ี 2 เป็นทางยกระดับ

ขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับตามแนวเกาะกลางของถนนพระรามที่ 2 จนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับ

บนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยช่วงที่ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา  

จะก่อสร้างสะพานตัวใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร (ทิศทางละ 4 ช่องจราจร) ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9  

โครงการมีทางขึ้น-ลงรวม 7 แห่ง
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2. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางทิศตะวันตก 
เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรระดับดิน และระบายการจราจรทางด้านทิศตะวันตกระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร แนวสายทางเริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานครด้านตะวนัตก ไปตามแนวเขตทางของทางรถไฟสายใต้ ขนานไปกบัถนนบรมราชชนน ีข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา
บริเวณสะพานพระราม 6 ผ่านบริเวณแยกบางซ่ือ และไปสิ้นสุดเช่ือมต่อกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของสถานี
ขนส่งหมอชิต 2 ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน

รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประจ�าปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย ร้อยละ

- โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 4.3405 4.3405 100

- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
 กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก

82.9264 82.9264 100

รวม 8๗.266๙ 8๗.266๙

โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น
กทพ. มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ทุน
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562 2563 2564
ทุนประเดิม  3.52  3.52  3.52 

งบประมาณอุดหนุน  76,986.79  76,986.79  76,986.79 

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร  47,969.73  (20,599.19)  (11,939.38)
รวมทุน  124,๙60.04  56,3๙1.12  65,050.๙3 

หน้ีเงินกู้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562 2563 2564

เงินกู้ในประเทศ กระทรวงการคลังค�้าประกัน

     เงินยืมรัฐบาล  14,978.90  14,578.90  12,884.46 

     พันธบัตรรัฐบาล  18,150.00  11,700.00  6,700.00 

หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ  44,811.00  44,811.00  44,811.00 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ  1,658.18  3,041.60  3,170.20 

รวมหนี้เงินกู้  ๗๙,5๙8.08  ๗4,131.50  6๗,565.66 

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2562 2563 2564

การจ่ายเงินน�าส่งรัฐ  3,400.00  3,000.00  - 
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การบริหารความเสี่ยง

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ด�าเนนิธรุกิจหลกัเกีย่วกบัการบรกิารทางพเิศษ โดยมภีารกจิเพือ่พฒันาและ 

ปรบัปรงุทางพเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยั และให้บรกิารอย่างมนีวัตกรรม คณุค่าเพิม่ และบริหารจัดการสนิทรัพย์ 

อย่างมปีระสิทธภิาพ เพ่ือเสรมิสร้างศักยภาพการด�าเนนิธรุกจิทางพเิศษและประโยชน์ต่อสงัคม รวมทัง้ ยงัให้ความส�าคญักบั 

การพฒันาระบบการบรหิารจัดการและการลงทุนเพือ่เพิม่มลูค่าองค์กร ตามวสิยัทัศน์ของ กทพ. คอื “มุง่มัน่พฒันาทางพเิศษ  

เพือ่ให้บรกิารทีดี่ มคีวามคุ้มค่า สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยัอย่างยัง่ยนื” จึงได้น�าการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

มาใช้เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนการด�าเนินงานโดยด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งตามหลกัการ “การบริหารความเสีย่งเน้นมลูค่า”  

(Value-based Enterprise Risk Management : VBRM) และอยูภ่ายใต้กรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีดี่ (COSO  

2017 : Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance) ซึ่งเน้นการด�าเนินงาน 

ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ  โดยมีมุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารเพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้เกิด 

การสร้างมลูค่าและผลตอบแทนแก่องค์กร โดยสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงั ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ 

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในตามที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก�าหนด และยังด�าเนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับ 

ระบบการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ซึ่งเน้นระบบที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 

และมีการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกปี 

จากผลการบรหิารความเสีย่ง และผลประเมนิคณุภาพองค์กร สะท้อนว่า กทพ. ยงัต้องเผชิญกับสถานการณ์เสีย่งต่าง ๆ   

ซ่ึงผันแปรตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร กทพ.  

จึงจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงองค์กร และน�ามาบริหารจัดการ

ให้มั่นใจว่าองค์กรจะไม่สูญเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมสร้างมูลค่าองค์กร ท�าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563-2565 

คือ “มุ่งบริหารความเสี่ยงที่ประเมินอย่างรอบด้าน (Intelligent Risk) เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าองค์กร” 

ขับเคล่ือนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การรักษาสมดุลและความมั่นคงทางการเงิน 2) การขับเคลื่อนนวัตกรรมธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 3) การตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าด้วยเครือข่าย 

ความร่วมมอื (Networking) 4) การปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่งด้วยการก�ากบัดแูลท่ีด ีการบริหารความเสีย่ง 

และการปฏบัิติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Integrated Governance Risk and  Compliance : GRC) 5) การเสรมิสร้าง 

วัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Incentive) โดยมี 4 กลยุทธ์จัดการ คือ

1. การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสินทรัพย์ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) องค์ความรู้  

และความสามารถในการลงทุน

2. การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน�า และรัฐวิสาหกิจดิจิทัล 

3. การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิาร จากความเข้าใจเชิงลกึถงึความต้องการ/ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

และลูกค้า (Stakeholder Insight)

4. การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมองค์กร จากการเสริมสร้างวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยงที่ประเมินอย่างรอบด้าน 

(Intelligent Risk)
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จากการวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงภายใต้การคาดการณ์ภาพอนาคต รวมทั้งทบทวนการระบุปัจจัยขับเคลื่อน 

ความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง ท�าให้สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงหลักของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 ได้ทั้งหมด 4 ด้าน  

คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด�าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ครอบคลุมประเด็น 

ความเสี่ยง 4 ความเสี่ยง 9 สาเหตุความเสี่ยง น�ามาบริหารจัดการด้วย 4 แผนจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยง
(4 ความเสี่ยง)

สาเหตุความเสี่ยง 
(๙ สาเหตุความเสี่ยง)

แผนจัดการความเสี่ยง
(4 แผนจัดการความเสี่ยง)

1. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสีย

1.1 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มลูกค้า
1.2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มอื่น ๆ

1.1 แผนบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความมั่นคงของทางพิเศษ 2.1 การบริหารจราจรบนทางพิเศษ
2.2 การจัดการอุบัติเหตุ

2.1 แผนบริหารทางพิเศษ

3. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 และเทคโนโลยี

3.1 การจัดการทรัพยากรบุคคล
3.2 การจัดการดิจิทัล
3.3 การจัดการนวัตกรรม

3.1 แผนบริหารองค์กร

4. ผลการด�าเนินงาน 4.1 การจัดการด้านรายได้
4.2 การจัดการด้านต้นทุน

4.1 แผนบริหารมูลค่าองค์กร

การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2564 มุ่งบริหารความเสี่ยงที่ประเมินอย่างรอบด้าน (Intelligent Risk)  
เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าองค์กร และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ โดยจ�าแนกตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน  
ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) 3) ด้านการเงิน (Financial Risk)  
4) ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk)  ทัง้นี ้ความเสีย่งทีต้่องบรหิารจดัการภายใต้แผนจดัการ 
ความเส่ียงในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 4 ประเด็นความเสี่ยง และ 9 สาเหตุความเสี่ยง ซ่ึงน�ามาจัดท�า 
แผนจัดการความเสี่ยงได้ทั้งหมด 4 แผนจัดการความเสี่ยง (14 งาน) ประกอบด้วยความเสี่ยง ดังนี้

1) ความเสี่ยง : การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     2) ความเสี่ยง : ความมั่นคงของทางพิเศษ
3) ความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี     4) ความเสี่ยง : ผลการด�าเนินงาน

ทัง้น้ี การตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเส่ียงต้องพจิารณาภายใต้ 5 มิต ิได้แก่ (1) การด�าเนนิการตามกจิกรรม
ควบคมุ หรอืมาตรการจัดการความเสีย่งครบถ้วน (2) ผลการบรหิารความเสีย่งเทยีบกบัค่าเป้าหมาย (RA/RT) ค่าคาดหวงั  
และแนวโน้มของความส�าเร็จ (Trend) (3) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง (R) (4) กรณี 
ผลการบริหารความเสี่ยงไม่บรรลุเป้าหมายหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคจาก 
การด�าเนินงาน (5) ก�าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

โดยขบัเคลือ่นการบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งภายใต้สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืการเผชญิกบั 
ความเสี่ยงใหม่ ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกของ กทพ. โดยผลการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 สามารถบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 90.63  
อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ ที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าระดับ 
ความส�าเร็จของการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ยังคงบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565
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การควบคุมภายใน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให ้
บรรลวุตัถปุระสงค์ด้านการด�าเนินงาน (Operations) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏบัิติตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และข้อบังคับ (Compliance) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
ควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยได้น�าประเด็น 
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Risk Universe) ภายใต้คู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ประจ�าปีงบประมาณ  
มาใช้ในการวิเคราะห์และจัดวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมท้ังมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของ กทพ. ช่วง  
6 เดือนหลังของปีงบประมาณ เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ ในปีงบประมาณ 2564 
กทพ. ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ โดยทุกหน่วยงานรายงานการประเมิน 
การควบคุมด้วยตนเอง (CSA) มีการประเมินการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ�าแนกตามระยะเวลาการติดตาม 
และประเมนิผลเป็น 2 กลุม่ ประกอบด้วย เหตุการณ์ปกตแิละเหตกุารณ์พเิศษ (การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ : Business 
Continuity Plan (BCP)) โดยให้รายงานผ่านระบบสารสนเทศของระบบงานบริหารควบคุมภายใน ดังนี้

เหตุการณ์ปกติ

จ�าแนกตามระยะเวลาการติดตามและประเมินผลเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการท่ีมีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
น้อยมาก ให้มีการติดตามประเมินผลรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

2) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัย เป็นกระบวนการท่ีมีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
น้อยถึงปานกลาง แต่ยังต้องเฝ้าระวังให้มีการติดตามประเมินผลรายเดือน (ทุกเดือน)

เหตุการณ์พิเศษ

ติดตามกระบวนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตผ่านระบบสารสนเทศของระบบงานบริหารควบคุมภายในให้มี
การติดตามประเมินผลรายเดือน (ทุกเดือน)

รวมทั้งในปีงบประมาณ 2564 ได้ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (Business 
Continuity Plan : BCP) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และครอบคลุมระบบงานส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทุกแผน เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะแก้ไขสถานการณ์วิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้น  
และส่งผลต่อการด�าเนินงานของ กทพ. รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแผนการบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ.

นอกจากนี้ กทพ. ได้ส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรู้แบบใหม่ โดยจัดท�าสือ่การเรยีนรู้ในรปูแบบ e-Learning เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าถงึ 
และง่ายต่อการจดจ�า

ผลการประเมนิการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 ครอบคลมุทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ภายใต้ 
ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการควบคุมภายในทั้งหมดจ�านวน 439 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย กลุ่มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง จ�านวน 412 ตัวชี้วัด และกลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยจ�านวน 27 ตัวชี้วัด มีผลส�าเร็จ
ของการควบคุมภายในโดยคิดรวมเป็นร้อยละ 99.85 อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้  
ที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงถือว่าระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายในเป็นไปตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามการควบคุมภายในต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565
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การวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ 

การพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow)

กทพ. ได้ด�าเนินการตามนโยบายสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมที่ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กทพ. ด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
ให้รถสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อย่างรวดเร็วไม่หยุดชะงัก เพื่อลด 
ความแออดัของรถบรเิวณหน้าด่านฯ ดงันัน้จงึได้พฒันาเป็นระบบเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 
อัตโนมัติแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ  
พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนด้วยระบบตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ  
(Automatic License Plate Recognition : ALPR) ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจราจรติดขัดและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการบนทางพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บรเิวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพเิศษ ท�าให้ผูใ้ช้บริการไม่ต้องหยดุและชะลอความเร็ว 
และสามารถใช้ความเร็วได้ต่อเนื่องและปลอดภัย เป็นการยกระดับการให้บริการ 
ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

ระบบตรวจจับรถปลายทางบนทางพิเศษฉลองรัช Automatic License Plate Recognition : ALPR

กทพ. ต้องการพฒันาระบบจดัเก็บค่าผ่านทางแบบอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
ไปสู่ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ Non-Stop Lane (NSL) หรือระบบ
จัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ Multi-Lane Free Flow ปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาคือการจัดการรถฝ่าด่านฯ ดังนั้น การออกแบบวิธีการจัดการรถ 
ฝ่าด่านฯ ส�าหรับกรณีรถที่ไม่มี OBU หรือมียอดเงินไม่เพียงพอเข้าใช้ช่องทาง 
Easy Pass รวมทั้งกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดระหว่างการท�างานของระบบ 
เช่น การสื่อสารระหว่าง Reader และ OBU ไม่สมบูรณ์ท�าให้ไม่สามารถอ่าน  
OBU ได้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารเรยีกเก็บเงนิย้อนหลงั ซึง่การเรียกเกบ็เงนิย้อนหลงันัน้ 
จะต้องมีเครื่องมือในการตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติมาช ่วยในการ 
ตรวจสอบและออกใบแจ้งให้ผู ้ใช้ทางมาช�าระค่าผ่านทางพิเศษในภายหลัง  
หาก กทพ. จะพฒันาระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางแบบอตัโนมตัเิดมิไปสู ่NSL หรอื MLFF จ�าเป็นต้องมรีะบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียน 
มาช่วยในการเรียกผู้ใช้ทางมาช�าระเงินย้อนหลัง ดังนั้น กทพ. จึงได้พัฒนาระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ  
ทางพิเศษฉลองรัช ขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินงาน

การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

กทพ. ได้วิเคราะห์หาแนวทางในการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษฉลองรัชบริเวณ กม. 12+500  

ถึง กม. 14+150 (ทางลงเกษตร-นวมินทร์) ที่เกิดจากการติดขัดสะสมจากพื้นราบ และเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป

อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้กฎหมายเกิดข้ึนจึงได้มีแนวคิดในการด�าเนินโครงการติดตั้งระบบบริหาร 
จัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System : ALC) เพื่อให้ต�าแหน่งดังกล่าวท�างาน 

7 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ได้อย่างสมบูรณ์และท�างานโดยอัตโนมัติ และเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาจราจรโดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยจัดการ 
การจราจร ซ่ึงจะช่วยให้ลดการท�างานของเจ้าหน้าที่จัดการจราจรที่คอยอ�านวยความสะดวกบริเวณนี้ โดยระบบสามารถ 
ท�างานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

- ระบบตรวจจับยานพาหนะใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด
- ระบบตรวจจับยานพาหนะฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องจราจรในพื้นที่ห้ามเปลี่ยน (เส้นทึบ)
- ระบบตรวจจับยานพาหนะฝ่าฝืนใช้ช่องไหล่ทาง
- ระบบควบคุมช่องทางอัตโนมัติ และการให้ข้อมูลผู้ใช้ทาง

 

 

รูปที่ 1 การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

จากการด�าเนินการทดลองเปิดใช้งานระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System : ALC) ทางพิเศษฉลองรัช พบว่าสัดส่วนผู้ใช้ช่องไหล่ทางมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช ้
เครื่องหมายจราจรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการแสดงสัญลักษณ์ห้ามวิ่งไหล่ทางผ่านป้ายข้อความแบบปรับเปล่ียนได้ 
(Variable Message Sign : VMS) และป้ายเตือนช่องทาง (Matrix Sign : MS) ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 การปฏิบัติตามสัญลักษณ์ห้ามใช้ไหล่ทางของผู้ใช้ทาง ผ่านป้าย MS ในการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
       ช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช

อกีทัง้ช่วงเวลาของการใช้ช่องจราจรไหล่ทางมรีะยะเวลาทีส่ัน้ลงซ่ึงสะท้อนให้เหน็ว่าระบบดงักล่าวสามารถช่วยระบาย
การจราจรได้ดีข้ึน ประกอบกับค่าความเร็วเฉลี่ยของช่วงระยะเวลาเร่งด่วนเพิ่มข้ึนจากเดิม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การบังคับใช้เครื่องหมายจราจรและความเร็วผ่านระบบ ALC

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 Mr. Amer Subhi ต�าแหน่ง Regional  
Director ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Mobileye  
Vision Technologies จ�ากัด ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม 
ทางไกล (Video Conference) เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยีของบริษัทฯ  
และหารือถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีของ กทพ.

7 3

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 Mr. KUROKAWA Seiji  
และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ทปษ.(บ) รักษาการในต�าแหน่ง รผผ.  
ในโอกาสอ�าลาต�าแหน่ง Director บรษิทั Metropolitan Expressway 
จ�ากัด (ส�านักงานประเทศไทย) และแนะน�า Mr. SUZUKI Tatsumi  
ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง Director บรษิทั Metropolitan Expressway  
จ�ากัด (ส�านักงานประเทศไทย) 

เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2563 Mr. Shaun Miller ต�าแหน่ง 
Director of International Business บรษัิท Acusensus ประเทศ
ออสเตรเลยี ได้เข้าหารอืเรือ่งระบบตรวจจบัการใช้โทรศพัท์เคลือ่นที่
ในขณะขับขี่รถยนต์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting

เมือ่วนัท่ี 22 มกราคม 2564 Mr. Hyosung KIM, Member 
of Internal Committee ได้เข้าเยีย่มคารวะ ผวก. และหารอืร่วมกบั 
ผู้บริหาร กทพ. ทั้งน้ี Mr. Jaehong Ko ต�าแหน่ง Associate  
Director ซึ่งประจ�าอยู่บริษัท Korea Experessway Corporation 
(KEC) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ 
Zoom Meeting โดยได้น�าเสนอโครงการความร่วมมือ 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางพิเศษ การจัดการจราจรบน 
ทางพิเศษ และการพัฒนาการให้บริการในพื้นที่เขตทางพิเศษ  
(Service Area)

เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2564 บริษัท Metropolitan  
Expressway จ�ากัด (MEX) ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ ระบบ 
เก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow)  
ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)  
และ O/D (Origin/Destination)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564 
ส�านักงานพาณิชย์เกาหลี ประจ�ากรุงเทพฯ (Korea Trade- 
Investment Promotion Agency : KOTRA) ร่วมกับบริษัท 
RexGen บริษัท WooKyoung Information Technology จ�ากัด 
(WKIT) และบริษัท Seoul Robotics ได้เข้าหารือเรื่อง Thailand 
Smart City Collaboration Group (Smart Mobility) ผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

เมือ่วันที ่16 กันยายน 2564 บรษัิท Hanshin Expressway  
จ�ากัด (HEX) ได้เข้าประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้ก้ัน 
ของ กทพ. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting 
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การด�าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ให้ความส�าคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
และสนับสนุนการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมตามมาตรฐาน AA1000SES เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  
น�าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

โดย กทพ. จ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ บุคลากร ลูกค้า ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการเวนคนื คูค้่า/คูค่วามร่วมมอื ชมุชนรอบเขตทางพเิศษ และสงัคม และไดศ้กึษาประเดน็/ความต้องการ/ความคาดหวงั 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม และก�าหนดรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 รูปแบบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น/ความต้องการ

1. ภาครัฐในฐานะเจ้าของ การปฏิบัติตามนโยบาย/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี/การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ/
ผลการด�าเนินงานที่ดี 

2. บุคลากร กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ/ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน/การปฏิบตัติามกฎระเบยีบด้วยความโปร่งใส/ความก้าวหน้าในการปฏบิตังิาน/ 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร/กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพ/ระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

3. ลูกค้า ความสะดวกในการใช้บริการ/ความปลอดภัย/ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล/การรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

4. ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน/ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล/ความเป็นธรรม
ในการเวนคืน 

5. คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม/ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล/มีช่องทางการติดต่อ
ที่สะดวก/ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดี/ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล/การรักษาสิ่งแวดล้อม/การสนับสนุนชุมชนตามความ
ต้องการ 

7. สังคม ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล/การรักษาสิ่งแวดล้อม/การตอบสนองอย่างรวดเร็ว/ 
ภาพลักษณ์ที่ดี 
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วตัถปุระสงค์ของการสร้างความสมัพนัธ์ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสือ่สารสองช่องทาง (Two-way Communication) ซ่ึงเน้นการพจิารณาร่วมกนัระหว่าง
องค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรึกษาหารือ การสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การตอบสนองต่อความต้องการ/ข้อกังวลของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การสื่อสารสองช่องทางแบบจ�ากัด (Limited Two-way Communication) เช่น  
การสัมภาษณ์ การจัดประชุมสัมมนา การจัดประชุมสาธารณะ การจัดท�าแบบสอบถาม 

การรักษาการรับรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี การแจ้งข่าวสาร ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  เช่น  
สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กทพ. จดหมายข่าว 

ทั้งนี้ เพื่อก�าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกันระหว่าง กทพ. 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยุทธศาสตร์ด้าน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ระยะยาว 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568) ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ (1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
การด�าเนินงานของ กทพ. (2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ กทพ. และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย (3) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขตของการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ได้แก่ (1) ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของ กทพ. ทุกกลุม่ท้ังท่ีเป็นองค์กรภาครฐั  
เอกชน ลูกค้าและประชาชนทั่วไป (2) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (3) พื้นที่รอบเขตทางพิเศษ 
และสังคมโดยรวม

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ระยะยาว 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
2. สร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินการ

ตามหลักธรรมาภิบาลแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
3. เสริมสร้างการเรียนรู้และมูลค่าเพิ่ม

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

กลยุทธ์ 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ในการพัฒนาด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 

กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การด�าเนินการด้านธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบการส่ือสารกับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ 3.1 เสริมสร ้างความผูกพันและ
ความมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการด�าเนนิงาน

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากิ จกรรม/ โครงการ 
ปรับปรุงร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. ด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการด�าเนินงานกว่า 21 แผนงาน เช่น 
กิจกรรม EXAT Young Gen Contest : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. กิจกรรม EXAT Photo Contest : ไอเดีย
สร้างสรรค์การถ่ายภาพที่แสดงถึง กทพ. กิจกรรม “MOM & ME บอกรักแม่กับ กทพ.” โครงการ “อัพเดต easy รับฟรี 50 บาท” 
กิจกรรมชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ กว่า 75 หน่วยงาน 
การสร้างความเข้าใจของชมุชนเกีย่วกบัการก่อสร้างทางพเิศษ การสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่แก้ไขปัญหาการจราจร 
การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ กทพ. จากลูกค้า เป็นต้น ซึ่งด�าเนินการได้ครบถ้วน
ร้อยละ 100 

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

นโยบายที่ 1 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายที่ 2 เสริมสร้างให้ กทพ. มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�าเนินงานหลักของ กทพ. (CSR  
in Process) ให้เป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินกิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000  
และแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI Standards
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ทั้งนี้ กทพ. ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งการด�าเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) 
และ กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR after Process) ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการให้บริการทางพิเศษ 
ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดท�าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 3 ปี (2564 - 2566) ที่เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน  
AA1000SES และสอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 และกรอบแนวทางในการจัดท�ารายงาน
ความยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กทพ. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “ด�าเนินงานทางพิเศษอย่างเป็นมิตร  
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม” ภายใต้แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) 
ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การด�าเนินงานของ กทพ. อย่างเป็นมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการสื่อสาร การรับรู้

และสร้างความสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ 1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมในการด�าเนนิงาน

กลยุทธ์ 1.2 การเสริมสร ้างคุณภาพการ 
ให้บรกิาร

กลยุทธ์ 1.3 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการด�าเนนิงาน 

กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการส่ือสาร            
และการรับรู ้ในการด�าเนินงานด้านความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคมของ กทพ.

กลยุทธ์ 2.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการดแูลชมุชนและสงัคม

กลยุทธ์ 2.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์  
กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียด้านความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมของ กทพ.

กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.

กลยุทธ์ 3.2 การจัดการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้ได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงานของ กทพ.

กลยุทธ์ 3.4 การส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมในการด�าเนินงาน

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.

ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากมายหลายกิจกรรมที่ครอบคลุมการด�าเนินงาน
เพื่อสังคม (CSR in Process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) เช่น

1. กจิกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สูภ้ยัโควดิ” เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2564 นายวชิาญ  
เอกรนิทรากลุ ทีป่รกึษาผูว่้าการ ด้านการบรหิาร กทพ. เป็นประธานในกจิกรรม “ทางด่วนร่วมใจ  
สู้ภัยโควิด” ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมอบสิ่งของ
อุปโภคบริโภค รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย จ�านวน  
4 ชุมชน คือ ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนล็อค 1-2-3 ชุมชนล็อค 4-5-6 และชุมชนร่มเกล้า 

2. กจิกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สูภ้ยัโควดิ” ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2564 
นางสจุนิดา  จารุจติร ผูอ้�านวยการส�านกัผูว่้าการ กทพ. เป็นประธานในกจิกรรม “ทางด่วน
ร่วมใจ สู้ภัยโควิด” คร้ังที่ 2 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อ COVID-19 รวมมลูค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ชุมชนเกาะกลางซ่ึงเป็นชุมชนรอบ 
เขตทางพเิศษฉลองรชั อนัเป็นการด�าเนินงานอย่างเป็นมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 
และสังคม

3. กทพ. ได้ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดยได้น�า 
อาหารกล่อง ขนมและน�้าดื่ม มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564
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สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และกลยุทธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ด�าเนินงานตามนโยบายโดยมีภารกิจหลักในการให้บริการ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพทางพิเศษอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

บนรากฐานการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน กทพ.  

ได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม 8 สายทาง รวมระยะทาง 224.6 กโิลเมตร ประกอบด้วย ทางพเิศษเฉลมิมหานคร ทางพเิศษศรรีชั  

ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ กทพ. ได้วางแผนงานและกลยุทธ์ในการด�าเนินกิจการ 

เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้

โครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

เพือ่ขยายโครงข่ายทางพเิศษให้สามารถรองรับการเดนิทางระหว่างพืน้ทีช่ัน้นอกและชัน้ในกรงุเทพมหานคร บรรเทาปัญหา 

การจราจรตดิขดับนถนนพระรามที ่2 และทางพเิศษเฉลมิมหานครช่วงสขุสวสัดิ-์ดาวคะนอง รวมทัง้เป็นเส้นทางทดแทนในกรณี

ที่สะพานพระราม 9 ต้องปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ เนื่องจากให้บริการมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อ 

กับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ของกรมทางหลวง บริเวณ กม. 13+000 ของถนนพระรามที่ 2 ใกล้กับ 

ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนว 

เกาะกลางของถนนพระรามที่ 2 มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบน 

ทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ มีจุดสิ้นสุดโครงการเช่ือมต่อกับ 

ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ส�าหรับช่วงท่ีข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร  

ขนานอยูท่างด้านทศิใต้ของสะพานพระราม 9 โดยมทีางขึน้-ลง จ�านวน 7 แห่ง และมทีางแยกต่างระดบัจ�านวน 1 แห่ง ระยะทาง 

รวม 18.7 กิโลเมตร 

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 31,244 ล้านบาท ได้แก่

- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน      807 ล้านบาท 

- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)  จ�านวน 30,437 ล้านบาท

แผนด�าเนินโครงการ

- ก่อสร้าง : เดือนมกราคม 2563-กันยายน 2567

- เปิดให้บริการ : เดือนตุลาคม 2567 

โครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต

1. โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ระยะท่ี 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกฯ  
 ด้านตะวันออก) 

เพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมบริเวณทางแยกต่างระดับฉลองรัช  

ลดการคบัคัง่ของการจราจรบรเิวณทางแยกสญัญาณไฟจราจรบนถนนประเสรฐิมนกิูจ และเช่ือมโยงโครงข่ายทางพเิศษให้เป็นโครงข่าย 
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ในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) อย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการประมาณ กม. 1+000 ของถนน

ประเสริฐมนูกิจ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร (ทิศทางละ 2 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางของถนน

ประเสรฐิมนกูจิ ข้ามคลองบางบวั ผ่านแยกวงัหนิ แยกเสนานคิม แยกสคุนธสวสัดิ ์ไปเชือ่มต่อกบัทางพเิศษฉลองรชับริเวณ

ทางแยกถนนประเสริฐมนูกจิตัดกบัถนนประดิษฐ์มนธูรรม ผ่านแยกถนนนวมนิทร์ตดักบัถนนประเสรฐิมนกิูจ และมจีดุสิน้สดุ 

เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก ระยะทาง 11.3 กิโลเมตร โดยแนวสายทางของโครงการตอน N2  

มแีนวซ้อนทับกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าตาลช่วงแคราย-ล�าสาลี (บึงกุ่ม)

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 16,960 ล้านบาท ได้แก่

- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ�านวน      -      ล้านบาท 

- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) จ�านวน 16,960 ล้านบาท

แผนด�าเนินโครงการ  

- ก่อสร้าง : เดือนกุมภาพันธ์ 2565-มกราคม 2568

- เปิดให้บริการ : เดือนกุมภาพันธ์ 2568

2. โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอ�าเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง อ�านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพ้ืนที่ 

นักท่องเที่ยว และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งเป็นเส้นทาง 

อพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง จุดเริ่มต้นโครงการ 

เชือ่มกบัถนนพระเมตตา (ถนนผงัเมอืงรวมสาย ก) ในพืน้ทีต่�าบลป่าตอง อ�าเภอกะทู ้เป็นทางยกระดบัขนาด 4 ช่องจราจร

ต่อทิศทาง (ส�าหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทางและรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ยกระดับข้ามถนน 

พิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร 

หลงัจากผ่านช่วงภเูขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กโิลเมตร จนถึงจุดสิน้สดุโครงการในพ้ืนท่ีต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้  

บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 14,470 ล้านบาท ได้แก่

- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน 5,792 ล้านบาท 

-  ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)  จ�านวน 8,678 ล้านบาท

แผนด�าเนินโครงการ 

- ก่อสร้าง : เดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2570

- เปิดให้บริการ : เดือนกรกฎาคม 2570

3. โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ระยะท่ี 2 (ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ-ถนนประเสริฐมนูกิจ) 

เพื่อแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนโครงข่ายถนนหลักในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตามแนวตะวันออก-ตะวันตก  
ได้แก่ ถนนงามวงศ์วาน ถนนประเสรฐิมนกูจิ และโครงข่ายถนนโดยรอบซึง่เกดิปัญหาการจราจรตดิขดั เนือ่งจากมปีรมิาณ
จราจรเตม็ความจขุองถนนทีส่ามารถรองรบัได้ จงึต้องมกีารพฒันาโครงข่ายทางพเิศษทีเ่ช่ือมโยงการเดนิทางระหว่างพ้ืนที่
ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (East-West Corridor) ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองในอนาคตได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีจุดเริ่มต้นโครงการ 
เชื่อมต่อกับทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนฯ ที่บริเวณสถานีกลางบางซ่ือ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร มุ่งหน้า 
ทิศเหนือแล้วเลี้ยวขวาไปตามแนวถนนงามวงศ์วานผ่าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเชื่อมต่อกับทางพิเศษตอน N2 
ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร
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มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 20,910 ล้านบาท ได้แก่
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน   7,810  ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) จ�านวน 13,100  ล้านบาท
แผนด�าเนินโครงการ 
- ก่อสร้าง : เดือนกันยายน 2567-สิงหาคม 2570 
- เปิดให้บริการ : เดือนกันยายน 2570

4. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (ช่วงจตุโชติ–ถนนวงแหวนฯ รอบท่ี 3)

เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของโครงข่ายถนนและทางหลวงในปัจจุบัน รวมทั้งอ�านวยความสะดวกรวดเร็ว 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็น 
การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางพิเศษ 
ฉลองรัชที่ด่านจตุโชติบริเวณถนนวงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันออก เป็นทางพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร มีแนวเส้นทาง 
ไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ จากน้ันเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปเชื่อมต่อกับ 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 บริเวณถนนล�าลูกกา ถนนรังสิต-นครนายก ระยะทางประมาณ  
17 กิโลเมตร

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 21,919 ล้านบาท ได้แก่
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน   1,060  ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)  จ�านวน 20,859  ล้านบาท
แผนด�าเนินโครงการ 
- ก่อสร้าง : เดือนมกราคม 2567-ธันวาคม 2569
- เปิดให้บริการ : เดือนมกราคม 2570

5. โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเล่ียงเมืองชลบุรี

เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมรองรบัโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อ 
ออกจากจุดสิ้นสุดแนวทางพิเศษบูรพาวิถี (ปัจจุบัน) กม. 53+538 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ  
3 ช่องจราจร) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนเทพรัตน และเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีทางขึ้น-ลง 
ของโครงการเชื่อมกับทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง และมีจุดสิ้นสุดโครงการท่ี กม. 57+893 ระยะทางประมาณ  
4.4 กิโลเมตร

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 4,964 ล้านบาท ได้แก่
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ�านวน    311 ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)  จ�านวน 4,653 ล้านบาท
แผนด�าเนินโครงการ
- ก่อสร้าง : เดือนกรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2568
- เปิดให้บริการ : เดือนกรกฎาคม 2568 

6. โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพและแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบท่าเรือ
กรุงเทพ โดยการอ�านวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของท่าเรือสามารถเดินทางเช่ือมต่อกับ 
ทางพิเศษได้โดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือกรุงเทพเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
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ความต้องการขนส่งสินค้าในอนาคต มีจุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อกับบริเวณพื้นท่ีท่าเทียบเรือตู้สินค้า (Terminal)  

และพืน้ทีศ่นูย์กระจายสนิค้า (Distribution Center) ของท่าเรอืกรงุเทพ เป็นทางยกระดบัขนาด 4 ช่องจราจร (ทศิทางละ 

2 ช่องจราจร) ไปตามแนวเกาะกลางของถนนภายในท่าเรือกรุงเทพ โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการเช่ือมต่อกับทางพิเศษ 

สายบางนา-อาจณรงค์ (S1) บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถ ี

ด้านทิศตะวันออก และทางพิเศษฉลองรัชด้านทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 2.25 กิโลเมตร

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุนเบื้องต้น จ�านวน 2,736 ล้านบาท ได้แก่
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน     - ล้านบาท (ใช้ที่ดินของ กทท.)
- ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน)  จ�านวน 2,736  ล้านบาท
แผนด�าเนินโครงการ
- ก่อสร้าง : เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2568

- เปิดให้บริการ : เดือนตุลาคม 2568 

7. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 402 ซ่ึงเป็นทางหลวงสายหลักเพียงเส้นทางเดียว 

ที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตกับตัวเมืองภูเก็ต 

และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต 

ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทางยิ่งขึ้น มีจุดเริ่มต้นที่ต�าบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล. 4026 และม ี

แนวเส้นทางไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล. 402 จนถึงบริเวณจุดตัดกับ ทล. 4024 (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ต�าบลเกาะแก้ว  

โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณต�าบลศรีสุนทร ลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล. 4024 

จนไปส้ินสุดโครงการที่ต�าบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล. 4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง  

จังหวัดภูเก็ต ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร

มูลค่าลงทุน มีมูลค่าลงทุน (เบื้องต้น) จ�านวน 30,456 ล้านบาท ได้แก่
- ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  จ�านวน 17,054  ล้านบาท 
- ค่าก่อสร้าง  จ�านวน 13,402  ล้านบาท
แผนด�าเนินโครงการ
- ก่อสร้าง : เดือนธันวาคม 2567-พฤศจิกายน 2570
- เปิดให้บริการ : เดือนธันวาคม 2570

ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System : ETCS)

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เปิดให้บรกิารระบบเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษอตัโนมตั ิโดยผูใ้ช้บรกิารสามารถ

ใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

รวมทั้งทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  

(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และมีการเช่ือมต่อกันระหว่างบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ส่งผลให้ 

ผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) สามารถน�าบัตรใช้ผ่านทางในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  

(บางปะอนิ-บางนา) และทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 (กรงุเทพฯ-ชลบรุ)ี ได้ ขณะนีม้ผีูส้มคัรใช้บตัร Easy Pass รวมจ�านวน  

2.17 ล้านชุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
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ปัจจุบันผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ในช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้

1. อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ยกเว้นทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

2. ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

3. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service 2 แห่ง ได้แก่

 - ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2) ถนนอโศก-ดินแดง

 - จุดพักรถสถานีบริการน�้ามัน ปตท. (บางนาขาออก)

นอกจากนีผู้้ใช้บรกิารยงัสามารถสมคัรใช้บรกิารออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชัน TrueMoney Wallet (ทรมูนันี ่วอลเลท็) 

ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกทั้งในการสมัครและรับอุปกรณ์ เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน อุปกรณ์จะจัดส่งถึงบ้าน

ภายใน 2-5 วันท�าการ

ส�าหรบัช่องทางการเตมิเงนิส�ารองค่าผ่านทางบตัรอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ผูใ้ช้บรกิารสามารถเตมิเงนิผ่านหน่วยงาน 

ภายในและภายนอก ดังนี้

(1) หน่วยงานภายใน

 1. อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ยกเว้นทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 2. ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 3. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service 2 แห่ง ได้แก่ 

  - ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2) ถนนอโศก-ดินแดง

  - จุดพักรถสถานีบริการน�้ามัน ปตท. (บางนาขาออก) 

นอกจากนี้ มีการให้บริการเติมเงินผ่านช่องทางระบบ QR Payment (การช�าระเงินด้วยการสแกน QR Code  

และการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)) ที่ด่านฯ ดินแดง ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ บางนา  

และด่านฯ สขุมุวทิ 62 และมกีารให้บรกิารตูอ้ตัโนมตั ิ(Kiosk) ทีศ่นูย์บรกิารลกูค้าบตัรอตัโนมตั ิEasy Pass Fast Service 

บริเวณจุดพักรถสถานีบริการน�้ามัน ปตท. (บางนาขาออก)

(2) หน่วยงานภายนอก จ�านวน 15 ราย

  1. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)    9. เทสโก้ โลตัส 

  2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 10. บริษัท ทรูมันนี่ จ�ากัด 

  3. ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 11. บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จ�ากัด

  4. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 12. mPay Wallet ของ บจก.แอดวานซ์ เอ็มเปย์

  5. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด (7-Eleven) 13. เคาน์เตอร์รับช�าระของ Big C

  6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 14. ธนาคารออมสิน

  7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  15. บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  8. ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 
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ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) และเติมเงินส�ารองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต�่าเพียง 300 บาท 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา กทพ. ได้จัดท�าใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ 

ผู้ใช้บริการ โดยจัดส่งใบก�ากับภาษีให้ผู้ใช้บริการทาง E-mail เป็นรายเดือนแบบอัตโนมัติ ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณการใช้

กระดาษ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการสัมผัส

การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

กทพ. ได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่ถูกใช้ประโยชน์

จนถึงปีงบประมาณ 2564 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 566,642.06 ตารางวา ดังนี้

1) จัดท�าสวนหย่อม สวนสาธารณะ   280,695.07  ตารางวา

2) จัดท�าลานกีฬา       32,735.88  ตารางวา

3) จัดท�าเส้นทางลัด/ทางจักรยาน     63,180.19  ตารางวา

4) เพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ      86,500.05  ตารางวา

5) พื้นที่ให้เช่า     103,530.87  ตารางวา

ทั้งนี้ กทพ. อนุญาตให้หน่วยงานราชการ เช่น กทม. และหน่วยราชการอื่น ๆ  ใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณะ 

เช่น จัดท�าเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม จัดท�าลานกีฬา จัดท�าถนนเส้นทางลัดและทางจักรยาน ตลอดจนใช้พื้นที่เพื่อ

สาธารณประโยชน์อืน่ ๆ  เช่น สร้างสะพานลอยคนข้าม บ่อสบูน�า้ สร้างท่อรวบรวมน�า้เสยีและบ่อพกั ปรบัปรุงขยายผวิจราจร  

จัดท�าทางเดินเท้า ติดตั้งไฟส่องสว่าง รวม 353 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 352,507.32 ตารางวา ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร จ�านวน 161 แห่ง เนื้อที่รวม 216,667.77 ตารางวา 

- หน่วยราชการอื่น ๆ  จ�านวน 192 แห่ง เนื้อที่รวม 135,839.55 ตารางวา

อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ที่ กทพ. ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ โดยการปลูกต้นไม้  

จดัท�าสวนหย่อม และใช้พืน้ทีจ่ดัท�าถนน Access Road เพิม่เตมิในพืน้ทีเ่ขตทางพเิศษ เนือ้ทีร่วม 110,603.87 ตารางวา    

ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. ได้ด�าเนนิงานพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สาธารณประโยชน์ตามแนวสายทางพเิศษต่าง ๆ  ดงันี้ 

 1) ทางพิเศษศรีรัช

  - อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร และหน่วยราชการอื่น ๆ  ใช้ประโยชน์ เช่น เทศบาลนครนนทบุรี ใช้พื้นที่

เพื่อก่อสร้างอาคารควบคุมเครื่องสูบน�้า ปักเสาพาดสายส�าหรับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และก่อสร้างทางลงเรือ เนื้อที่รวม

ประมาณ 20 ตารางวา โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้พื้นที่เพื่อจอดรถยนต์ เนื้อที่ประมาณ 571 ตารางวา ส�านักงานประปา 

สาขาพญาไท ใช้พื้นที่เพื่อวางท่อประปา 98 ตารางวา ส�านักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ ใช้พื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 

และทางท่อประปา เนื้อที่ประมาณ 18 ตารางวา 

  - กทพ. ปลูกต้นไม้และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  

 2) ทางพิเศษอุดรรัถยา

  - อนุญาตให้หน่วยราชการอื่น ๆ  ใช้ประโยชน์ เช่น เทศบาลนครปากเกร็ด ใช้พื้นที่จัดท�าเรือนเพาะช�า  

ลานออกก�าลังกาย และลานจอดรถดับเพลิง เนื้อที่ประมาณ 6,890.25 ตารางวา

  - กทพ. ปลูกต้นไม้และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  
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 3) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

  - อนุญาตให้หน่วยราชการอื่น ๆ  ใช้ประโยชน์ เช่น เทศบาลเมืองบางแก้ว ใช้พื้นที่บริเวณช่วงถนน 

หนามแดง-บางพลี ถึง ถนนบางนา-ตราด เพื่อก่อสร้างถนนและทางระบายน�้า เนื้อที่ประมาณ 2,414.20 ตารางวา 

  - กทพ. ปลูกต้นไม้และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ  

การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)   

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 1543 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ด�าเนินงานให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางการจราจรและสภาพการจราจรบนทางพิเศษ

สายต่าง ๆ  รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/อุบัติเหตุหรือการขอรับความช่วยเหลือบนทางพิเศษ โดยการประสานงานเพื่ออ�านวย 

ความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนโดยท่ัวไปได้โดยเร็ว รวมท้ังรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ซึ่งได้มีการประสานงานกับกระทรวง 

คมนาคม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ 2564 มีจ�านวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 666 ราย   

การให้บริการเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th)

กทพ. ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  ผ่านทางเว็บไซต์ของ กทพ.  

(www.exat.co.th) โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบ

ปฏบิตักิารบนสมาร์ตโฟน และอปุกรณ์เครือ่งมอืสือ่สารแบบพกพา เพือ่ให้มรีปูแบบการน�าเสนอทีท่นัสมยั สะดวก รวดเรว็ 

โดยสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนท่ัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีระบบ 

รับเรื่องร้องเรียนทางหน้าเว็บไซต์ของ กทพ. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลสามารถ

ร้องเรียน ติชม และเสนอแนะการบริการ โดยผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์

ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 มีระดับความพึงพอใจต่อบริการ www.exat.co.th โดยภาพรวมร้อยละ 88.24 

นอกจากนี้ กทพ. ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทาง Official Facebook 

(www.facebook.com/Expressway.Thailand) มสีมาชกิกดถกูใจเพจ จ�านวน 25,663 ราย และมผีูต้ดิตาม (Followers)  

จ�านวน 26,542 ราย และ Official Twitter (www.twitter.com/ExatWebmaster) มีผู้ติดตาม (Followers) จ�านวน 

6,626 ราย 

ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต กทพ. ระบบเสียงตามสาย กทพ. (EXAT Sound)
ระบบป้ายดิจิทัล กทพ. (EXAT Digital Signage)
และจอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบสัมผัส Multi-Touch Systems (I-Touch)

กทพ. มช่ีองทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารภายในหน่วยงานผ่านทางระบบเครอืข่ายอนิทราเนต็ กทพ. ระบบเสยีง 

ตามสาย กทพ. (EXAT Sound) ระบบป้ายดิจิทัล กทพ. (EXAT Digital Signage) และจอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ระบบสัมผัส Multi-Touch Systems (I-Touch) ในรูปแบบข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน์  

ภาพกราฟิก ข้อความและประกาศข่าวต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้และ 

ทักษะให้แก่บุคลากร รวมถึงการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท�างาน ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง  

(Two Way Communication) เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน 
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การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญ 
บรรยายความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเป็นท่ีศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  เพ่ือให้การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานต้นแบบ  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 111  
ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2558 9518, 0 2558 9800  
ต่อ 10722 โทรสาร 0 2558 9681 เปิดให้บรกิารในวนัและเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลาท�าการ
สามารถติดต่อผ่านทาง EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ตลอด 24 ช่ัวโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ กทพ. www.exat.co.th

การให้บริการศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 

กทพ. จัดตั้งศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ส�านักงานใหญ่ เพื่อให้
บริการประชาชนในการเติมเงินส�ารองบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ออกใบก�ากับภาษีเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รับช�าระ 
ค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ บริการตรวจสอบแนวเวนคืน และให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับทางพิเศษ   

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1. โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”

กทพ. ได ้ประสานงานกับส�านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครนายก เพื่อมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว 
ในจังหวัดนครนายก จ�านวน 5,000 ผืน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  
ณ ที่ว่าการอ�าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2. กิจกรรมแบ่งปันรอยย้ิม แด่น้องริมทางด่วน  

กทพ. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” เนื่องใน 
โอกาสวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2564 โดยมอบทุนการศึกษาและ
สนับสนุนการจัดซื้อหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โทรทัศน์ 
Smart TV และพัดลมไอน�้า แก่โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 
(วัดตะพาน) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

3. กิจกรรมทางด่วนเพ่ือเยาวชน  

กทพ. จดักจิกรรมทางด่วนเพือ่เยาวชน โดยมอบทนุการศกึษาแก่
เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนกับ กทพ. โดยมีชุมชนและโรงเรียน 
เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อน�าไปมอบให้แก่เยาวชน จ�านวน 84 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท รวมเป็นเงิน 840,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน- 
16 กรกฎาคม 2564
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กทพ. ได้ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.1 ได้มีค�าสั่ง กทพ. ที่ 67/2561 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานและการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

ส่วนงานของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ส่ัง ณ วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยก�าหนดให้กองก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(กกด.) สังกดัส�านักผูว่้าการ (สผว.) มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด�าเนินงานศนูย์ข้อมลูข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public 

Information Center) จดัข้อมลูข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตลอดจนประสานงานให้มกีารปฏบัิตติามพระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1.2 ก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญของหน่วยงานโดยเน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มาตั้งแต ่

กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดย กทพ. ได้มีประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ พ.ศ. 2540 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2541) อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก

วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�านักผู้ว่าการ ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.  

ต้ังอยู ่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 111  

ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2558 9518, 0 2558 9800  

ต่อ 10722 โทรสาร 0 2558 9681 เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลา

ท�าการสามารถติดต่อผ่านทาง EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ กทพ. www.exat.co.th 

1.4 แต่งตั้ง รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ซึ่งรองผู้ว่าการ 

ฝ่ายกฎหมายและกรรมสทิธิท์ีด่นิ เป็นประธานกรรมการ ผูอ้�านวยการฝ่าย/ผูอ้�านวยการส�านกั เป็นกรรมการ ผูอ้�านวยการ 

กองก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 

การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบยีบว่าด้วยการรกัษาความลบัของทางราชการ 

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
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 1.5 จัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเปิดเผย

สารสนเทศและความโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการในหน่วยงาน (Corporate 

Governance : CG) โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 1.6 จัดให้มีประกาศ กทพ. เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอส�าเนา หรือขอส�าเนาที่มีค�ารับรองถูกต้อง 

ของข้อมลูข่าวสารของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย ลงวนัที ่15 มถินุายน 2555 ซึง่ได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา  

เล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2556

 1.7 จัดให้มีระเบียบ กทพ. ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8  

พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 173ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560  

และระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 6  

กันยายน 2561 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 282ง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 1.8 จัดให้มคี�าสัง่ กทพ. ท่ี 384/2557 เรือ่ง มอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามระเบียบว่าด้วยการรกัษาความลบั 

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 1.9 จัดให้มีค�าสั่ง กทพ. ที่ 105/2561 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ  

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

1.10 จัดให้มีค�าสั่ง กทพ. ที่ 106/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ สั่ง ณ วันที่ 8  

มิถุนายน พ.ศ. 2561

2. ด้านเกียรติประวัติ/รางวัลที่ กทพ. ได้รับ

2.1 ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการให้บรกิารข้อมูลข่าวสารและปฏบัิติตาม  พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารฯ  

ระดับกระทรวง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2542

2.2 ได้รับประกาศเกยีรติบตัรเพือ่ขอบคณุทีไ่ด้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูข่าวสารเพือ่บรกิารประชาชนเป็นอย่างดี  

เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551

2.3 ได้เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นด้านความร่วมมือในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ ประจ�าปีงบประมาณ 2553 จากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

2.4 ได้รบัรางวลัดีเยีย่ม ภาครฐัวสิาหกจิ ประเภทท่ัวไป “แผนการด�าเนนิงานการปฏบัิตติาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร 

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ประจ�าปี 2555” ในการประกวดโครงการแผนส่งเสริม 

ธรรมาภบิาลในรฐัวสิาหกจิ ประจ�าปี พ.ศ. 2555 ซึง่จดัขึน้โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้รับโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2555

2.5 ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับ 

กระทรวง ประจ�าปี 2555 โดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ�า 

ส�านกันายกรฐัมนตรี (นายวราเทพ  รัตนากร) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นผูม้อบโล่ เมือ่วนัที ่9  

สิงหาคม 2556 
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3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการ สาระส�าคัญ ประโยชน์
และแนวทางการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3.1 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงาน 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงคมนาคม

3.2 หน่วยงานภายนอก ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. และในปี 2563-2564 หน่วยงาน 

ที่ขอเข้าศึกษาดูงานฯ ดังนี้

     -  กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

3.3 จัดหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงาน (on the job training : OJT) ภายใน กทพ. หลักสูตร 

วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง “แนวทางการ

ปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสารลับ” ให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายความไว้วางใจ จ�านวนประมาณ 135 คน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

3.4 จดัส่งพนักงานของ กทพ. เข้าอบรมหลกัสูตรพระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ 

E-Learning ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจ�าปี 2564 จ�านวน 140 คน ซึ่งก�าหนดการ

เข้าอบรมภายในเดือนพฤษภาคม 2564

3.5 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในโครงการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุม 1501 

ชั้น 15 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

4. ด้านการบริการตามค�าขอข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและการตอบข้อหารือ

ประชาชนติดต่อขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ในรอบปีงบประมาณ 2564 จ�านวน  

40 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) เป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยได้ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล แฟ้มเอกสาร จัดท�าคู่มือ และแผ่นพับแนะน�า

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสถานที่ส�าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย  นอกจากนี้ ได้จัดท�า 

แบบส�ารวจความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารทีศ่นูย์ข้อมลูข่าวสารฯ เพือ่รบัฟังความคดิเห็นของผูใ้ช้บรกิารและน�าความคดิเห็น 

มาประกอบการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยได้ 

ก�ากับให้จัดท�างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ 

อย่างสม�่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 

จากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการ 

ที่เป็นอิสระ เพื่อก�ากับดูแลให้การตรวจสอบ การสอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบบริหารความเส่ียง 

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการทางพเิศษแห่งประเทศไทยมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และถูกต้องในสาระส�าคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์)

ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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เสนอ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ความเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และ
งบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายบญัชทีีส่�าคญั

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระ 
ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
และมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี 
ความเป็นอิสระจากกิจการ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ตรวจสอบงบการเงนิและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซึง่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 
ความคิดเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และข้อ 5.24.5 ตามที่ได้อธิบาย
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 5.24.5 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2563 การทางพเิศษแห่งประเทศไทยได้ลงนามใน 
สัญญาฉบับแก้ไขกับคู่สัญญารวม 2 ฉบับ ประกอบด้วย สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญา 
โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาให้แก่คู่สัญญา ต่อจากวันสุดท้ายของ
สญัญาเดมิแต่ละฉบบัออกไปจนถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2578 โดยสญัญาทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าวมเีงือ่นไขให้คูส่ญัญายกเลกิเพกิถอน
ข้อพพิาทตามสญัญาเดมิทีม่ต่ีอกนัทัง้หมด ทัง้ในส่วนทีศ่าลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาแล้ว และส่วนทีย่งัเป็นข้อพพิาท
หรอืคดคีวามทีย่งัไม่ได้ตดัสนิ รวมถึงการฟ้องร้องและข้อพพิาทอ่ืน ๆ  ทีเ่กดิขึน้แล้วหรอือาจจะเกดิขึน้ในอนาคตในประเดน็ 
เดียวกันหรือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันตามสัญญาเดิม การตกลงยกเลิกเพิกถอนข้อพิพาททั้งหมด และการขยายระยะเวลา
สัญญาดังกล่าว พิจารณาได้ว่ามีเนื้อหาเป็นการยอมรับสภาพหนี้และช�าระหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาให้คู่สัญญาได้รับ 
ส่วนแบ่งรายได้ต่อไป การทางพเิศษแห่งประเทศไทยต้องบันทึกรบัรูห้นีส้นิจากภาระคดคีวามและข้อพพิาทท่ีการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทยน�าไปเจรจาเพือ่ยติุคดีความและข้อพพิาท และบันทึกค่าใช้จ่ายคดคีวามและข้อพพิาทเพิม่จากท่ีเคยรบัรูไ้ว้ 

รายงานของผู้สอบบัญชี
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ตอนที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้การทางพิเศษแห่ประเทศไทย ช�าระเงินค่าชดเชยรายได้ท่ีลดลงจากการสร้างทาง
แข่งขัน และบันทึกรับรู้รายการให้สิทธิคู่สัญญาได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามสัญญาฉบับแก้ไขเพื่อช�าระหนี้เป็น 
รายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม ในการจัดท�าและน�าเสนอ 
งบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุ 30 กนัยายน 2563 การทางพเิศษแห่งประเทศไทยไม่ได้รบัรูร้ายการทางบญัชดีงักล่าว ตามท่ี 
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้อง 
โดยปรบัปรงุงบการเงินส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 ใหม่ย้อนหลงั เพ่ือรบัรูห้นีส้นิเพิม่ข้ึนจ�านวน 71,989.88  
ล้านบาท รับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ�านวน 73,993.42 ล้านบาท (แสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายบริหาร) และรับรู้รายได ้
จากการขยายระยะเวลาสัญญาเป็นรายได้รอการรับรู้จ�านวน 71,989.88 ล้านบาท ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ได้น�างบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ปรับปรุงใหม่มาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการน�าเสนอ 
งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมี 
เงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ 
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการ 
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที ่
ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบงบการเงินของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุ 

สมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย  
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม 
หลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดนิ และมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระส�าคัญทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญั 
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ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 10 มีนาคม 2565

เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ 
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรฐานการสอบบัญชี ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า 
จะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง 
ทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจจะเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้น 
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี 
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหต ุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคัญ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชี 
ของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินโดยให้ข้อสงัเกตถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถ้าการเปิดเผยข้อมลู
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ  ท่ีส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขต 
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่ม ี
นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวสุนทรี  ตั้งกาญจนภาสน์)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 12

(นางผกากรอง  เฉ่งไล่)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ
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งบการเงิน

หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1  10,086,070,000.02  6,850,738,195.59 

เงินลงทุนชั่วคราว 5.2  15,811,869,018.55  511,153,204.98 

ลูกหนี้อื่น  544,193,634.14  413,866,323.54 

เงินค้างรับจากรัฐบาล 5.3  620,269,062.47  707,535,962.47 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5.4  990,720,218.47  1,471,987,818.80 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  28,053,121,933.65  9,955,281,505.38 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ�าที่มีภาระผูกพัน 5.5  161,591,469.68  156,487,988.68 

เงินฝากประจ�าเกินหนึ่งปี 5.6  16,328,000,000.00  39,404,000,000.00 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 5.7  181,478,793,038.63  183,200,007,617.34 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  41,647,954.73  27,292,161.99 

สิทธิการใช้ที่ดิน 5.8  1,649,412,227.65  1,649,412,227.65 

งานระหว่างก่อสร้าง 5.9  11,959,159,868.38  6,037,544,671.89 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านวิศวกรรม
รอโอน 5.10  69,715,279.87  69,715,279.87 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  240,233.00  240,233.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  211,688,560,071.94  230,544,700,180.42 

รวมสินทรัพย์  23๙,๗41,682,005.5๙  240,4๙๙,๙81,685.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของทุน หมายเหตุ 2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.11  2,685,653,025.64  1,960,234,296.92 

หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระคืน
ภายในหนึ่งปี

5.12  6,524,436,278.81  5,500,000,000.00 

เงินประกันผลงาน  705,685,393.46  282,101,064.64 

รายได้รับล่วงหน้า  1,285,605,971.70  1,244,848,290.73 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.13  345,889,583.53  366,604,380.70 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  11,547,270,253.14  9,353,788,032.99 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินยืมรัฐบาล 5.14  12,060,021,470.41  14,078,898,157.36 

พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5.15  1,000,000,000.00  6,700,000,000.00 

หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ 5.16  44,811,000,000.00  44,811,000,000.00 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้
ให้กองทุนฯ

5.16  3,170,193,681.80  3,041,604,032.75 

รายได้รอการรับรู้ 5.17  100,083,495,721.22  104,155,223,071.45 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.18  2,000,903,792.68  1,951,916,474.54 

เงินกองทุนสงเคราะห์ 5.19  16,848,418.35  15,416,535.77 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,014,628.32  1,014,628.32 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  163,143,477,712.78  174,755,072,900.19 

รวมหนี้สิน  1๗4,6๙0,๗4๗,๙65.๙2  184,108,860,๙33.18 

ส่วนของทุน

ทุน  76,990,314,520.31  76,990,314,520.31 

ก�าไรสะสม :

ยังไม่ได้จัดสรร (11,939,380,480.64) (20,599,193,767.69)

รวมส่วนของทุน  65,050,๙34,03๙.6๗  56,3๙1,120,๗52.62 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  23๙,๗41,682,005.5๙  240,4๙๙,๙81,685.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(นางสุวรรณา  อินทร์ส�าเภา)
ผู้อ�านวยการกองบัญชี

(นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข)
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

9 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 

รายได้ค่าผ่านทาง 5.20  10,573,096,106.57  12,636,897,939.61 

รายได้เงนิอดุหนนุดอกเบ้ียและค่าธรรมเนยีม
ที่รัฐบาลรับภาระ  193,091,171.02  - 

รายได้อื่น 5.21  6,068,111,311.87  5,357,855,427.75 

รวมรายได้  16,834,298,589.46  17,994,753,367.36 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนการให้บริการ  5,251,753,996.79  5,325,486,667.23 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  110,223,239.33  107,132,623.77 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,419,431,745.76  75,295,363,031.88 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาล
รับภาระ  193,091,171.02  - 

รวมค่าใช้จ่าย 5.22  6,974,500,152.90  80,727,982,322.88 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน  9,859,798,436.56  (62,733,228,955.52)

ต้นทุนทางการเงิน  1,199,985,149.51  2,544,133,246.36 

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 5.23  8,659,813,287.05  (65,277,362,201.88)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย  -  (291,560,415.35)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  8,65๙,813,28๗.05  (65,568,๙22,61๗.23)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุน ก�าไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2562  76,990,314,520.31  47,969,728,849.54  124,960,043,369.85 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ทุนส�าหรับปี

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 
(ตามที่รายงานไว้เดิม)  -  6,420,956,833.30  6,420,956,833.30 

ผลกระทบจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชี 4  -  (71,989,879,450.53)  (71,989,879,450.53)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�าหรับปี (ปรับปรุงใหม่)  -  (65,568,922,617.23)  (65,568,922,617.23)

เงินน�าส่งรัฐปี 2562  -  (3,000,000,000.00)  (3,000,000,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2563-ปรับปรงุใหม่ ๗6,๙๙0,314,520.31 (20,5๙๙,1๙3,๗6๗.6๙)  56,3๙1,120,๗52.62 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 
(ตามที่รายงานไว้เดิม)  76,990,314,520.31  51,390,685,682.84  128,381,000,203.15 

ผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาดทางการบัญชี 4  -  (71,989,879,450.53)  (71,989,879,450.53)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
1 ตลุาคม 2563-ปรับปรงุใหม่  76,990,314,520.31  (20,599,193,767.69)  56,391,120,752.62 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ทุนส�าหรับปี

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  8,659,813,287.05  8,659,813,287.05 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564 ๗6,๙๙0,314,520.31 

 
(11,๙3๙,380,480.64)  65,050,๙34,03๙.6๗ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 8,659,813,287.05 (65,277,362,201.88)
รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน :
รับรู้รายได้จากการร่วมทุน (1,432,809,810.05) (1,641,534,932.92)
รับรู้รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (62,223,684.25) (62,223,684.25)
รับรู้รายได้จากการขยายสัญญาฯ ฉบับแก้ไข (3,628,297,043.68) (2,124,545,958.42)
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (42,502,516.72) (56,800,214.78)
ผลประโยชน์เงินรับจากกองทุน (605,446,258.34) (814,314,296.49)
เงินอุดหนุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากรัฐบาล (193,091,171.02)  - 
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (6,336,942.69) (6,441,430.00)
ค่าใช้จ่ายคดีความและข้อพิพาท  - 73,993,420,129.57 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 2,561,479,139.25 2,595,117,517.63 
ขาดทุนจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน  -  23,641,041.87 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 149,895,784.55 150,714,399.23 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลรับภาระ 193,091,171.02  - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 222,493,835.57 425,299,219.10 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ 963,949,459.67 2,099,743,520.99 

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงาน

6,780,015,250.36 9,304,713,109.65 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�าเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้อื่น (152,770,029.70) (40,144,853.66)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 481,267,600.33 (1,029,525,307.20)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้ (508,548,610.00) 520,150,348.13 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 771,061,475.76 (32,927,466.65)
รายได้น�าส่งรัฐค้างน�าส่ง  - (839,220,000.00)
รายได้รับล่วงหน้า 40,757,680.97 (277,836,454.36)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (39,752,458.52) 18,283,749.20 
เงินประกันผลงาน 423,584,328.82 173,935,037.52 
เงินกองทุนสงเคราะห์ 1,431,882.58 1,081,718.00 

เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,797,047,120.60 7,798,509,880.63 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 38,932,601.71 61,469,976.55 

รับผลประโยชน์เงินรับจากกองทุนฯ 631,458,892.45 840,728,250.61 

จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลรับภาระ (50,253,950.63)  - 

จ่ายดอกเบี้ย (266,508,356.12) (459,564,684.85)

จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ (835,359,810.62) (716,318,874.54)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (81,870,805.06) (67,702,354.88)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 7,233,445,692.33 7,457,122,193.52 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินลงทุนชั่วคราว (15,300,715,813.57) 9,102,267,711.15 

เงินฝากประจ�า (5,103,481.00) (5,000,000.00)

เงินฝากประจ�าเกินหนึ่งปี 23,076,000,000.00 (3,668,000,000.00)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 6,366,500.00 6,441,430.00 

ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (127,223,946.07) (334,881,572.16)

ลงทุนในงานระหว่างก่อสร้าง (6,284,322,276.78) (3,807,719,032.32)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (635,721.11) (2,150,467.30)

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน 1,364,365,261.47 1,290,958,069.37 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินยืมรัฐบาล (449,746,049.37) (400,000,000.00)

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ (5,000,000,000.00) (6,450,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 87,266,900.00 309,555,700.00 

เงินน�าส่งรัฐ  - (3,839,220,000.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,362,479,149.37) (10,379,664,300.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น-สุทธิ 3,235,331,804.43 (1,631,584,037.11)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 6,850,738,195.59 8,482,322,232.70 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 10,086,070,000.02 6,850,738,195.59 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

การลงทุนในงานระหว่างก่อสร้างโดยที่ยังไม่ได้ช�าระเงิน 364,083,163.12 361,768,751.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งข้ึนตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 290 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้ 

พระราชบญัญตักิารทางพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 เมือ่วันที ่9 มกราคม 2551 โดยมสีถานประกอบการตัง้อยูท่ี่ 

อาคารศนูย์บรหิารทางพเิศษ กทพ. เลขที ่111 ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

และมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ  ตลอดจนบ�ารุงรักษาทางพิเศษ

2. ด�าเนินงานหรอืธรุกิจเกีย่วกับทางพเิศษ  และธรุกจิอืน่ท่ีเกีย่วกบัทางพเิศษหรอืท่ีเป็นประโยชน์แก่การทางพเิศษฯ 

2. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน

2.1 งบการเงนิการทางพเิศษแห่งประเทศไทยได้จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตั ิ

การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  

โดยได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ  ของกองทุนสงเคราะห์ของพนักงานการทางพิเศษฯ ไว้ด้วย

2.2 การใช้ประมาณการ

 ในการจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้บริหารต้องใช้ประมาณการและ 

ข้อสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีรายงานไว้ในงบการเงิน  

การประมาณการและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตสุมผลภายใต้สภาวะแวดล้อมนัน้ ๆ  ดังนัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณการและตัง้ข้อสมมตฐิานไว้

2.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

 - แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั

 - แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้บริหารของการทางพิเศษฯ ได้ประเมินและเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้น เม่ือมีการน�ามา 

ถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้
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2. เกณฑ์การน�าเสนองบการเงิน (ต่อ)

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการทางพิเศษฯ  

น�ามาถือปฏิบัติ 

 การทางพิเศษฯ ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่มีผลบังคับใช้ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 น�ามาถือปฏิบัติแล้ว มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของ 

การทางพิเศษฯ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งได้สรุปการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบด้วยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน 

จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมลูเครือ่งมอืทางการเงนิ

 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ

 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธิ

    ในหน่วยงานต่างประเทศ

 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง  การช� าระหนี้ สินทางการเงินด ้วย 

    ตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด

มลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอืราคาทนุตัดจ�าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ 

ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค�านวณ 

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับ 

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  

และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วข้อง มาตรฐานฉบบันีไ้ด้ก�าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวัดมลูค่า การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ 

ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

 การบญัชสี�าหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 ผูใ้ห้เช่า

ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 17
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืน 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพัน

3.2 วัสดุ แสดงตามราคาทุน ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (Weighted  Average)

3.3 หนีส้ญู การจ�าหน่ายหนีส้ญูจากบญัชลีกูหนีน้ัน้ หากลกูหนีย้งัไม่ช�าระหนีเ้มือ่ครบก�าหนดแล้ว และหน่วยงาน

ได้มีการด�าเนินการทวงถามหนี้จากลูกหนี้ จนถึงที่สุดและคาดหมายได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่ได้รับช�าระหนี้ โดยเป็นไป

ตามข้อบังคับของการทางพิเศษฯ ก็จะด�าเนินการจ�าหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี

3.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือ 

จากการด้อยค่าสะสม  

 ค่าเสือ่มราคาค�านวณโดยวิธเีส้นตรง เพือ่ลดราคาตามบัญชีของสินทรพัย์แต่ละชนดิตลอดอายกุารให้ประโยชน์ 

ที่ประมาณการไว้ ยกเว้นที่ดินที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จ�ากัด สินทรัพย์มีอายุการให้ประโยชน์ดังนี้

ทางพิเศษ  75 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5-40 ปี

อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง  อุปกรณ์บนทางด่วน 10 ปี

เสาไฟฟ้า และส่วนประกอบ  25 ปี

เครื่องใช้ส�านักงาน  อุปกรณ์งานช่าง  5 ปี

ยานพาหนะ  5-15 ปี

 การทางพเิศษฯ ได้บนัทกึรายการสนิทรพัย์แยกอาคารและส่วนประกอบ ยกเว้นอาคารเก่าทีห่มดอายกุารให้

ประโยชน์ทางบัญชี

 เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี การทางพิเศษฯ จะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคาสะสม 

ของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงราคาทุน ณ วันที่ซื้อ 

หรือได้มา ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

3.6 สิทธิการใช้ที่ดิน แสดงรายการตามราคาทุน เป็นสิทธิการใช้ที่ดินโดยไม่มีข้อก�าหนดเรื่องระยะเวลาการใช้ 

จึงไม่มีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่าย

3.๗ เงินยืมรัฐบาล

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 การทางพิเศษฯ รับรู้เงินยืมรัฐบาลที่มีดอกเบ้ียด้วยมูลค่าเริ่มแรก ส�าหรับเงินยืมรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย 

การทางพเิศษฯ ถอืว่าผลประโยชน์จากการได้รบัเงนิกู้ยมืจากรฐับาลในอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่กว่าอตัราตลาดเป็นเงนิอดุหนนุ

จากรัฐบาล โดยการทางพิเศษฯ วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ในงบแสดงฐานะการเงินบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้  

และรบัรูเ้งนิอดุหนุนจากรฐับาลในก�าไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาท่ีกจิการต้องรบัรูต้้นทุนท่ีเงนิอดุหนนุนัน้ 

จ่ายให้เป็นการชดเชย
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.๗ เงินยืมรัฐบาล (ต่อ)

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 เงินยืมรัฐบาล เป็นเงินที่การทางพิเศษฯ กู้ยืมจากรัฐบาล โดยอาจมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้แสดงด้วย

จ�านวนมูลค่าเริ่มแรก เงินยืมรัฐบาลส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาในงบแสดงฐานะ

การเงิน จะแสดงไว้เป็นหนี้สินภายใต้หัวข้อหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

3.8 รายได้รอการรับรู้

 3.8.1 รายได้รอการรับรู้จากการร่วมทุน บันทึกรับรู้เป็นหน้ีสินคู่กับสินทรัพย์ที่ได้จากการร่วมทุนทยอย 

รับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาร่วมทุน

 3.8.2 รายได้รอการรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) เป็นรายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อ

จ่ายค่าก่อสร้าง ค่าจดักรรมสทิธิท์ีด่นิและอืน่ ๆ  ของทางพเิศษ บันทกึเป็นหนีส้นิคู่กบัสนิทรพัย์และรบัรูเ้ป็นรายได้ตามอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

 3.8.3 รายได้รอการรบัรูเ้งินอดุหนุนจากรฐับาล (เงนิยมืรฐับาล) เป็นการค�านวณเงนิยมืรฐับาลตามมาตรฐาน

การบญัชฉีบบัที ่20 และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 ด้วยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จริงโดยจะรบัรูเ้ป็นรายได้ 

เงินอุดหนุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรัฐบาลรับภาระให้สอดคล้องกับระยะเวลาจ่ายช�าระหนี้

3.๙ สัญญาเช่า

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 สัญญาเช่า-กรณี การทางพิเศษฯ เป็นผู้เช่า

 ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา การทางพเิศษฯ ประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญาเช่านัน้เป็นการให้สทิธใินการควบคมุการใช้สนิทรพัย์ท่ี

ระบุส�าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

 การทางพเิศษฯ รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเริม่มผีล สนิทรพัย์สทิธิ

การใช้วดัมลูค่าโดยใช้ราคาทนุ ซึง่ประกอบด้วยจ�านวนเงนิของหนีส้นิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรกปรบัปรงุด้วย

การจ่ายช�าระใด ๆ  ตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเริม่มีผลหรอืก่อนวนัท่ีสญัญาเริม่มผีลต้นทนุทางตรงเริม่แรกใด ๆ  ทีเ่กิดข้ึน  

และประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นส�าหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของ

สินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ก�าหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

 หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยมลูค่าปัจจบุนัของการจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าทีย่งัไม่ได้จ่ายช�าระ ณ วนัที่ 

สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถก�าหนดได้ทุกเมื่อ แต่หาก 

อัตรานั้นไม่สามารถก�าหนดได้ทุกเมื่อ การทางพิเศษฯ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของการทางพิเศษฯ

 การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

 - การจ่ายช�าระคงที่ รวมถึงการจ่ายช�าระคงที่โดยเนื้อหา
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.๙ สัญญาเช่า (ต่อ)

 - การจ่ายช�าระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่

สัญญาเช่าเริ่มมีผล

 - จ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีการทางพิเศษฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น  

โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ

 - การจ่ายช�าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่า การทางพิเศษฯ 

จะยกเลิกสัญญาเช่า

 การทางพิเศษฯ ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจาก 

การด้อยค่าสะสม และปรบัปรุงด้วยการวดัมลูค่าของหนีส้นิตามสญัญาเช่าใหม่ การทางพิเศษฯ จะคดิค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์

สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช ้

หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนก่อน อย่างไรก็ตามหากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์

อ้างอิงให้แก่การทางพิเศษฯ เมือ่สิน้สุดอายสัุญญาเช่า หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัย์สทิธกิารใช้สะท้อนว่า การทางพเิศษฯ  

จะใช้สิทธิเลือกซื้อ การทางพิเศษฯ ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันส้ินสุด

อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกัน

กับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระ 

ในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 - การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการก�าหนดการจ่ายช�าระเหล่านั้น

 - การเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

 - การทางพิเศษฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกใน 

การยกเลิกสัญญาเช่า

 เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า  

การทางพิเศษฯ ต้องรับรู้จ�านวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิ 

การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติม 

จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า การทางพิเศษฯ ต้องรับรู้จ�านวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในก�าไรหรือ

ขาดทุน

 สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า

 การทางพเิศษฯ อาจเลอืกทีจ่ะไม่รบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้และหนีส้นิตามสญัญาเช่าส�าหรบัสญัญาเช่าระยะส้ัน 

ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่า การทางพิเศษฯ 

รับรู้การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

1 0 3

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.๙ สัญญาเช่า (ต่อ)

 สัญญาเช่า-กรณี การทางพิเศษฯ เป็นผู้ให้เช่า

 การทางพิเศษฯ พิจารณาเมื่อเริ่มแรกแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด�าเนินงาน  
ในการจ�าแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง การทางพิเศษฯ ต้องประเมินว่าสัญญานั้นโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
เกอืบทัง้หมดของสนิทรพัย์อ้างองิทีผู่เ้ป็นเจ้าของพงึได้รบัว่าสญัญาเช่ามกีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืไม่  
หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้นสัญญาเช่าดังกล่าว 
จะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร  
และอุปกรณ์ และตัดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ของการทางพิเศษฯ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า)  
รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

3.10 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน จะรับรู้และวัดมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงานแต่ละประเภท ดังนี้

 3.10.1 ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

 3.10.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
คิดลดโดยวธิคีดิลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ เพือ่ก�าหนดมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
ผลประโยชน์พนักงานปัจจุบัน รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ทัง้นีห้ากมผีลก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนัน้ 
ทันที

 3.10.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ใช้การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและคิดลด
ผลประโยชน์โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ เพื่อก�าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์พนักงานปัจจุบันและในอดีต โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้หากมีผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายได้หรือ 
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นทันที

3.11 เงินกองทุนสงเคราะห์ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การทางพิเศษฯ ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่พนักงานในกรณีท่ีพ้นจากต�าแหน่ง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นรายเดือน 
ในอตัราร้อยละ 10 ของเงนิเดอืนพนกังานทีเ่ป็นสมาชกิ และรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของการทางพเิศษฯ  
ทั้งจ�านวนและได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ  ของกองทุนฯ ไว้ในงบการเงินของการทางพิเศษฯ รวมท้ังรับรู้รายได้และ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของการทางพิเศษฯ

 การทางพิเศษฯ และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 
การทางพิเศษฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�าหรับสมาชิกที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี เกิน 10 ปีขึ้นไปจนถึง 20 ปี และ
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 9, 10 และ 11 ของค่าจ้างต่อเดือน ตามล�าดับ
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ (ต่อ)

3.11 เงินกองทุนสงเคราะห์ และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ต่อ)

 ส�าหรับพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ทุกครัง้ท่ีมกีารจ่ายค่าจ้างในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และไม่เกิน 
ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยการทางพิเศษฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินการ
บริหารงานกองทุนฯ ประจ�าปี 2563-2566

3.12 การรับรู้รายได้

 3.12.1 รายได้ค่าผ่านทาง รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีผู้ใช้บริการ

 3.12.2 รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การทางพิเศษฯ จะได้รับเงินจากบริษัทร่วมทุนของโครงการ 
ทางพิเศษศรีรัช โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา

 3.12.3 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 3.12.4 รายได้จากการบริจาค รับรู้เป็นรายได้ในงวดที่เกิดรายการ

 3.12.5 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ประโยชน์ของทางพิเศษฯ

3.13 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

 เงนิอดุหนนุส�าหรบัค่าจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ ค่าก่อสร้างและอืน่ ๆ  บนัทกึเป็นหนีส้นิรอตดับญัช ีทยอยรบัรูเ้ป็น
รายได้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามอายุการให้ประโยชน์ของทางพิเศษโครงการนั้น ๆ

3.14 ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทนุทางการเงนิได้รวมดอกเบีย้จ่าย ค่าธรรมเนยีมการกูเ้งนิ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัเงนิกูร้ะยะยาว  
ส�าหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ระยะยาวท่ีกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ถาวรนั้น 
อยู่ระหว่างก่อสร้างรับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง และดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่าย ส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใช้หมุนเวียนในหน่วยงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
ที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นทั้งจ�านวน

3.15 การบัญชีเกี่ยวกับโครงการที่ให้เอกชนร่วมทุน

 สินทรัพย์ที่ได้จากการร่วมทุน จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายได้รอการรับรู้จากบริษัทร่วมทุนโดยสินทรัพย์
จะทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ส่วนรายได้รอการรับรู้จะทยอยรับรู้รายได้ตามอายุของ
สัญญาร่วมทุน
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4. การแก้ไขข้อผิดพลาด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การทางพิเศษฯ ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช  

รวมถงึส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ทางพิเศษอดุรรถัยา) ฉบับแก้ไข โดยให้ขยายระยะเวลา 

ของสัญญาสัมปทานออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องยกเลิกและเพิกถอนข้อพิพาทตามสัญญาเดิม

ที่มีต่อกันทั้งหมดทั้งในส่วนที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาแล้ว และส่วนท่ียังเป็นข้อพิพาทหรือคดีท่ียังไม่ได้ตัดสิน 

โดยการลงนามแก้ไขสัญญาท้ังสองฉบับดังกล่าวยังไม่ได้รับรู้รายการทางบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบกับงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่รายงานไว้เดิม จึงได้ปรับปรุงย้อนหลังดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หน่วย : ล้านบาท

ตามที่รายงานไว้เดิม
รายการปรับปรุง

เพิ่ม (ลด)
ยอดหลังรายการ

ปรับปรุง

- รายได้รอการรับรู้
รวมหนี้สินเพิ่มขึ้น

- ก�าไรสะสม
รวมส่วนของทุนลดลง

32,165.34

51,390.69

71,989.88
71,989.88

(71,989.88)
(71,989.88)

104,155.22

(20,599.19)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่รายงานไว้เดิม
รายการปรับปรุง

เพิ่ม (ลด)
ยอดหลังรายการ

ปรับปรุง

- รายได้อื่น
รวมรายได้เพิ่มขึ้น

- ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

- ก�าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)

3,354.31

1,301.94

6,712.52

2,003.54
2,003.54

73,993.42
73,993.42

(71,989.88)

5,357.85

75,295.36

(65,277.36)

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินสด 59.46 73.99

เงินฝากธนาคาร 10,026.61 6,776.75

รวม 10,086.0๗ 6,850.๗4

เงินสด จ�านวน 59.46 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดย่อย จ�านวน 23.85 ล้านบาท และเงินสดค่าผ่านทาง ค่าขาย

คปูองผ่านทาง และเติมเงินส�ารองค่าผ่านทาง Easy Pass ของวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 รอน�าฝากธนาคารในวนัท�าการถัดไป  

จ�านวน 35.61 ล้านบาท
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

เงินฝากธนาคารจ�านวน 10,026.61 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย (TFF) จ�านวน 3,824.91 ล้านบาท เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินฝากประจ�า เกิน 3 เดือน

- ธนาคารกรุงไทย (เงินกองทุนสงเคราะห์) 11.87 11.15

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1,000.00     -

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 14,800.00     -

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย     -    500.00 

รวม 15,811.8๗ 511.15

5.3 เงินค้างรับจากรัฐบาล เป็นเงินที่การทางพิเศษฯ จะได้รับจากรัฐบาล เพื่อน�าไปจ่ายค่าจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  

มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดยกมา ณ วันต้นงวด 707.54 1,017.09

หัก   รายได้เงินอุดหนุนรับระหว่างปี 87.27 309.55

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 620.2๗ ๗0๗.54

ปี 2564 การทางพิเศษฯ ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินโครงการทางพิเศษศรีรัช- 

วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร จ�านวนเงนิ 4.34 ล้านบาท และโครงการทางพเิศษพระราม 3-ดาวคะนอง จ�านวนเงนิ  

82.93 ล้านบาท

5.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินประกันตัวพนักงานฝากธนาคาร 19.38 19.66

วัสดุส�านักงาน 43.84 51.55

เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 864.43 1,368.05

ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนเป็นเครดิต 1.05 -

อื่น ๆ 62.02 32.73

รวม ๙๙0.๗2 1,4๗1.๙๙
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

5.5 เงินฝากประจ�าที่มีภาระผูกพัน การทางพิเศษฯ มีเงินฝากประจ�าที่น�าไปค�้าประกันสินเชื่อเงินกู้การเคหะของพนักงาน

เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน ปี 2564 จ�านวน 161.59 ล้านบาท และปี 2563 จ�านวน 156.49 ล้านบาท

5.6 เงินฝากประจ�าเกินหนึ่งป ีเป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

(TFF) ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

- ธนาคารกรุงไทย     - 1,209.00

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2,000.00     -

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,660.00 33,444.00

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2,450.00 3,533.00

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 1,218.00 1,218.00

รวม 16,328.00 3๙,404.00

5.๗ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย

30 กันยายน 2564 หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน 82,542.26 36.44 1.83 82,576.87 - - - - - 82,576.87

ทางพิเศษ 133,927.89 470.26 - 134,398.15 35,748.56 2,159.89 - - 37,908.45 96,489.70

อาคาร 2,610.50 31.30 - 2,641.80 1,174.59 77.43 - - 1,252.02 1,389.78

เครื่องใช้ส�านักงาน 2,408.27 232.15 50.33 2,590.09 1,918.27 214.30 - 50.31 2,082.26 507.83

อุปกรณ์งานช่าง 196.70 10.11 1.55 205.26 150.66 15.65 - 1.55 164.76 40.50

ยานพาหนะ 1,194.24 51.30 71.10 1,174.44 687.78 83.65 - 71.10 700.33 474.11

รวม 222,8๗๙.86 831.56 124.81 223,586.61 3๙,6๗๙.86 2,550.๙2 - 122.๙6 42,10๗.82 181,4๗8.๗๙

30 กันยายน 2563 หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา เพิ่มข้ึน ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ที่ดิน 82,255.43 303.01 16.18 82,542.26 - - - - - 82,542.26

ทางพิเศษ 133,741.25 186.64 - 133,927.89 33,550.59 2,197.97 - - 35,748.56 98,179.33

1 0 8
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30 กันยายน 2563 หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์

สุทธิ
ยอด

ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง
ยอด

ปลายงวด
ยอด

ต้นงวด
ค่าเสื่อม
ราคา เพิ่มข้ึน ลดลง

ยอด
ปลายงวด

อาคาร 2,601.38 9.12 - 2,610.50 1,093.17 81.42 - - 1,174.59 1,435.91

เครื่องใช้ส�านักงาน 2,295.24 157.72 44.69 2,408.27 1,749.90 213.06 - 44.69 1,918.27 490.00

อุปกรณ์งานช่าง 175.67 25.07 4.04 196.70 142.25 12.45 - 4.04 150.66 46.04

ยานพาหนะ 1,227.58 26.93 60.27 1,194.24 663.54 84.51 - 60.27 687.78 506.46

รวม 222,2๙6.55 ๗08.4๙ 125.18 222,8๗๙.86 3๗,1๙๙.45 2,58๙.41 - 10๙.00 3๙,6๗๙.86 183,200.00

 ที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ�านวน 82,576.87 ล้านบาท ในจ�านวนนี้มีที่ดินบริเวณฝั่งตะวันตกของ 

ถนนสุขุมวิท เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 44.2 ตารางวา ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ท�าบันทึกข้อตกลงให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยไม่มีก�าหนดระยะเวลา  

ซึง่การทางพเิศษฯ ได้รบัเงนิค่าตอบแทนจากการใช้พืน้ทีด่งักล่าว จ�านวน 78.94 ล้านบาท และรบัรูค่้าตอบแทนดงักล่าวเป็นรายได้ 

ทั้งจ�านวน ณ วันที่ได้รับเงิน

 รายละเอียดของทางพิเศษ-สุทธิ ประกอบด้วย

30 กันยายน 2564 หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทางพิเศษ

สุทธิยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ทางพิเศษ

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 11,322.61 123.41 - 11,446.02 5,352.74 233.39 - 5,586.13 5,859.89

ทางพิเศษศรีรัช 16,373.62 - - 16,373.62 5,573.35 216.80 - 5,790.15 10,583.47

ทางพิเศษฉลองรัช 15,248.26 63.46 - 15,311.72 4,660.70 239.70 - 4,900.40 10,411.32

ทางพิเศษบูรพาวิถี 28,589.89 0.65 - 28,590.54 8,680.02 470.21 - 9,150.23 19,440.31

ทางพิเศษอุดรรัถยา 15,107.61 - - 15,107.61 4,357.53 201.56 - 4,559.09 10,548.52

ทางพเิศษบางนา-อาจณรงค์ 2,269.58 - - 2,269.58 550.95 32.18 - 583.13 1,686.45

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 22,455.05 282.74 - 22,737.79 4,972.63 374.62 - 5,347.25 17,390.54

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนฯ 22,561.27 - - 22,561.27 1,600.64 391.43 - 1,992.07 20,569.20

รวม 133,๙2๗.8๙ 4๗0.26 - 134,3๙8.15 35,๗48.56 2,15๙.8๙ - 3๗,๙08.45 ๙6,48๙.๗0

5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.๗ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

1 0 9

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



30 กันยายน 2563 หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทางพิเศษ

สุทธิยอด
ต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ยอด
ต้นงวด

ค่าเสื่อม
ราคา ลดลง

ยอด
ปลายงวด

ทางพิเศษ

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 11,201.16 121.45 - 11,322.61 5,126.34 226.40 - 5,352.74 5,969.87

ทางพิเศษศรีรัช 16,373.62 - - 16,373.62 5,356.53 216.82 - 5,573.35 10,800.27

ทางพิเศษฉลองรัช 15,236.77 11.49 - 15,248.26 4,419.34 241.36 - 4,660.70 10,587.56

ทางพิเศษบูรพาวิถี 28,589.05 0.84 - 28,589.89 8,208.19 471.83 - 8,680.02 19,909.87

ทางพิเศษอุดรรัถยา 15,107.61 - - 15,107.61 4,155.96 201.57 - 4,357.53 10,750.08

ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ 2,269.58 - - 2,269.58 518.78 32.17 - 550.95 1,718.63

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 22,402.19 52.86 - 22,455.05 4,556.24 416.39 - 4,972.63 17,482.42

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนฯ  22,561.27 - -  22,561.27  1,209.21   391.43 - 1,600.64  20,960.63

รวม 133,๗41.25 186.64 - 133,๙2๗.8๙ 33,550.5๙ 2,1๙๗.๙๗ - 35,๗48.56 ๙8,1๗๙.33

5.8 สทิธกิารใช้ทีด่นิ เป็นเงนิตอบแทนเพือ่ใช้พืน้ทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย จ�านวน 318 ไร่ 6 งาน 86.80 ตารางวา  

ส�าหรับก่อสร้างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก โดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยพื้นที่บริเวณที่เป็นฐานราก  

(ตอม่อทางพิเศษ) จ่ายเงินตอบแทนในอัตราร้อยละ 100 ตามราคาที่คณะกรรมการก�าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย ์

ที่จะต้องเวนคืนและจ�านวนเงินค่าทดแทนเพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครก�าหนด (โดยเทียบเคียงจาก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530) และพื้นที่บริเวณส่วนที่เป็นบริเวณทางพิเศษยกระดับเหนือพื้นดิน 

ตกลงจ่ายเงินตอบแทนในอัตราร้อยละ 55 รวมเป็นเงิน 1,632.07 ล้านบาท ในปี 2561 ได้จ่ายเงินตอบแทนการใช้ที่ดิน 

เพิ่มเติมเพ่ือก่อสร้างทางเชื่อมจากทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ  

(มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) จ�านวนเงิน 17.34 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,649.41 ล้านบาท

5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.๗ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ)

 รายละเอียดของทางพิเศษ-สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)

1 1 0

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)

5.๙ งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2- 

ค่าที่ปรึกษา ค่าก่อสร้าง ค่าดอกเบี้ย 1,305.61 1,305.61

โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง 6,526.19 2,054.06

อื่น  ๆ 4,127.36 2,677.87

รวม 11,๙5๙.16 6,03๗.54

5.10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านวิศวกรรมรอโอน เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของ 

โครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ  จะโอนเป็นงานระหว่างก่อสร้างเมื่อเริ่มก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ค่าที่ปรึกษาศึกษาตรวจสอบฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี 26.98 26.98

อื่น ๆ 42.74 42.74

รวม 6๙.๗2 6๙.๗2

5.11  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เจ้าหนี้การค้า 731.99 876.46

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 265.68 217.96

โบนัสพนักงานและกรรมการค้างจ่าย 1,542.95 819.60

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 145.03 46.21

รวม 2,685.65 1,๙60.23

5.12  หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระคืนภายในหนึ่งป ีประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

เงินยืมรัฐบาล 824.44 500.00

พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5,700.00 5,000.00

รวม 6,524.44 5,500.00

1 1 1

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.13  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 20.65 26.59

เงินประกันสัญญา 81.30 80.26

ภาษีโรงเรือนรอน�าส่ง 73.35 50.42

เจ้าหนี้เงินค�้าประกันพนักงาน 19.38 19.66

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 127.68 108.65

อื่น ๆ 23.53 81.02

รวม 345.8๙ 366.60

5.14  เงนิยมืรฐับาล เป็นเงินทีร่ฐับาลให้การทางพเิศษฯ เพือ่น�ามาใช้ช�าระเงนิกูข้องโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

เงินยืม 
ตามสัญญา

จ่าย
ช�าระแล้ว

ยอด
คงเหลือ
ปี 2563

หัก 
รายได้

เงินอุดหนุน 
รอการรับรู้

คงเหลือ 
เงินยืม
รัฐบาล

จ่ายช�าระ 
ระหว่าง
ปี 2564

ยอด
คงเหลือ

1) โครงการทางพิเศษศรีรัช 9,806.90 - 9,806.90 1,017.15 8,789.75 - 8,789.75

2) โครงการก่อสร้างระบบ 
 เก็บค่าผ่านทาง 3,039.80 - 3,039.80 144.95 2,894.85 - 2,894.85

3) โครงการเชื่อมต่อ 
 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
 กับทางพิเศษบูรพาวิถี 1,273.20 - 1,273.20 60.71 1,212.49 12.63 1,199.86

4) โครงการเชื่อมต่อ 
 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
 กับถนนวงแหวน
 อุตสาหกรรม 2,459.00 2,000.00 459.00 21.89 437.11 437.11 -

16,578.90 2,000.00 14,578.90 1,244.70 13,334.20 449.74 12,884.46

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายใน 1 ปี 824.44

ยอดคงเหลือ 12,060.02

การทางพิเศษฯ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล ตามย่อหน้า 10ก กจิการต้องถอืว่าผลประโยชน์จากการได้รบัเงนิกูย้มื 

จากรัฐบาลในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าอัตราตลาดเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมดังกล่าวต้องถูกรับรู้และวัดมูลค่า 

โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ย 

ที่ต�่ากว่าอัตราตลาดต้องวัดมูลค่าโดยใช้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมเริ่มแรกท่ีก�าหนดตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบับที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ และเงินทีไ่ด้รบัผลประโยชน์ดงักล่าวต้องบนัทกึบญัชตีามทีก่�าหนด 
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ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้องพิจารณาเงื่อนไขและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นหรือต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการระบุต้นทุน  

ซึ่งผลประโยชน์ของเงินกู้ยืมนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย การน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 มาใช้ โดยการทางพิเศษฯ  

ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี และ 11 ปี ตามก�าหนดช�าระคืนเงินยืมรัฐบาลคงเหลือ ณ วันที่  

30 กนัยายน 2564 ซึง่อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเท่ากบัร้อยละ 1.105830 และ 1.460876 ตามล�าดบั โดยมผีลกระทบ 

ต่องบการเงินปี 2564 ดังนี้ เงินยืมรัฐบาลลดลงจ�านวน 1,244.70 ล้านบาท (หมายเหตุฯ ข้อ 5.14) และรายได้ 

รอการรับรู้เงินอุดหนุนรัฐบาลสูงข้ึนด้วยจ�านวนเดียวกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 5.17) โดยระหว่างปีงบประมาณ 2564  

ได้มีการรับรู้รายการตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่งผลให้รายได้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรัฐบาลรับภาระ 

เพ่ิมขึน้จ�านวน 193.09 ล้านบาท และรายการดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนยีมทีร่ฐับาลรบัภาระสงูข้ึนด้วยจ�านวนเดยีวกัน 

ทั้งนี้ รับรู้ไว้เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายรัฐบาลรับภาระไว้จ�านวน 142.84 ล้านบาท

5.15  พันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

   พันธบัตรการทางพิเศษฯ จ�านวน 6,700.00 ล้านบาท หักส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี จ�านวน 

5,700.00 ล้านบาท คงเหลือจ�านวน 1,000.00 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการในโครงการต่าง  ๆ  ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

พันธบัตรที่การทางพิเศษฯ รับภาระเงินต้นและดอกเบี้ย

- ค่าก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี 3,600.00 5,600.00

- ค่าก่อสร้างทางพิเศษกาญจนาภิเษก 3,100.00 5,500.00

- ค่าก่อสร้างทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก - 600.00

รวม 6,๗00.00 11,๗00.00

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5,700.00 5,000.00

คงเหลือ 1,000.00 6,๗00.00

5.16 หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) 

 เป็นหนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิในรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (TFF)   

โดยเมือ่วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 การทางพเิศษฯ ได้ลงนามในสญัญาโอนและรบัโอนสทิธใินรายได้ ในส่วนท่ีเกีย่วกบัโครงการ

ทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทางพิเศษฯ ผู้โอน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนาคตประเทศไทย ผู้รับโอน โดยการทางพิเศษฯ ตกลงแบ่งรายได้ที่โอนให้เป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของกองทุนฯ โดยม ี

ระยะเวลาการให้สิทธิ 30 ปี (29 ตุลาคม 2561-28 ตุลาคม 2591) รายได้ที่โอนในสัดส่วนร้อยละ 45 ของรายได้

โครงการทางพิเศษฉลองรัช และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี หลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของการทางพิเศษฯ จะได้

รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ�านวนเท่ากับราคาค่าสิทธิในรายได้ท่ีโอน ซ่ึงการทางพิเศษฯ ได้รับเงินราคาค่าสิทธิในรายได้ที ่

โอนตามสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 จ�านวน 44,811.00 ล้านบาท

5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.14  เงินยืมรัฐบาล (ต่อ)
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.16 หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) (ต่อ)

 การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นการระดมทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-  

ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ ตอน N2

และ E-W Corridor ด้านตะวันออก ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ได้ก�าหนดนโยบายการทบทวนประมาณการรายได้ตาม

สญัญาโอนและรบัโอนสทิธใินส่วนทีเ่กีย่วข้องทุก 3 ปี หรอืกรณเีกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต ิโดยเริม่การทบทวนในปีงบประมาณ 

2564 เป็นต้นไป

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หนี้สินตามสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) จ�านวน 44,811.00 ล้านบาท มีดอกเบ้ียค้างจ่ายสัญญาโอนสิทธิรายได้ให้กองทุนฯ 

จ�านวน 3,170.19 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในการค�านวณดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละงวด

5.1๗ รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
รายได้รับรู้

สะสม

มูลค่าตามบัญชี

2564 2563

รายได้รอการรับรู้จากการร่วมทุน

ทางพิเศษศรีรัช 16,084.21 16,031.70 52.51 61.95

ทางพิเศษอุดรรัถยา 14,589.11 11,909.15 2,679.96 3,216.83

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 22,820.00 4,473.38 18,346.62 19,221.64

ทางเชื่อมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
มุ่งหน้าทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ 275.00 34.48 240.52 252.00

รวม 53,๗68.32 32,448.๗1 21,31๙.61 22,๗52.42

รายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุน (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

ทางพิเศษฉลองรัช 987.30 102.42 884.88 899.73

ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 3,553.00 242.06 3,310.94 3,358.31

ทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง 807.00 - 807.00 807.00

รวม 5,34๗.30 344.48 5,002.82 5,065.04

รายได้รอการรับรู้จากเงินอุดหนุน (เงินยืมรัฐบาล)

ทางพิเศษศรีรัช 1,017.15 139.12 878.03      -

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 227.55 53.98 173.57      -

รวม 1,244.๗0 1๙3.10 1,051.60     -
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หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
รายได้รับรู้

สะสม

มูลค่าตามบัญชี

2564 2563

รายได้รอการรับรู้จากการขยายสัญญาฯ ฉบับแก้ไข

ทางพิเศษศรีรัช 67,680.05 5,752.84 61,927.21 65,555.51

ทางพิเศษอุดรรัถยา 10,782.25     - 10,782.25 10,782.25

รวม ๗8,462.30 5,๗52.84 ๗2,๗0๙.46 ๗6,33๗.๗6

รวมทั้งสิ้น 138,822.62 38,๗3๙.13 100,083.4๙ 104,155.22

5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ยอดยกมา ณ วันต้นงวด 1,951.92 1,566.46
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 96.22 104.81
ต้นทุนดอกเบี้ย 28.61 27.70
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - 291.56
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - 23.64
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (75.78) (63.30)
ปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (0.07) 1.05
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นงวด 2,000.๙0 1,๙51.๙2

 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการค�านวณประมาณการ 

หนี้สินภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงาน มีดังนี้

ร้อยละต่อปี

2564 2563

อัตราคิดลด 1.50-1.55 1.50-1.55

อัตราเงินเฟ้อ 2.75 2.75

อัตราการลาออกของพนักงาน 0.19-3.44 0.19-3.44

อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน 7.00 7.00

อัตรามรณะ ใช้ตาราง TM017 TM017

(ตารางมรณะไทย
ปี 2560)

(ตารางมรณะไทย
ปี 2560)

5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.1๗ รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย (ต่อ)
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของการทางพิเศษฯ

หน่วย : ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบัน
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2564 2563

อัตราคิดลด

- เพิ่มขึ้น 1 % (197.57) (196.63)

- ลดลง 1 % 232.71 232.07

อัตราขึ้นเงินเดือน

- เพิ่มขึ้น 1 % 225.66 206.70

- ลดลง 1 % (194.60) (179.02)

อัตราการลาออกของพนักงาน

- เพิ่มขึ้น 20 % (16.19) (23.46)

- ลดลง 20 % 16.45 14.71

 ส�าหรบัผลประโยชน์พนักงานหลงัลาออกจากงานโครงการสมทบเงิน การทางพเิศษฯ ได้จดัตัง้กองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพขึ้นโดยหักเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและการทางพิเศษฯ จ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียน 

เป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 และ 2563 การทางพเิศษฯ ได้จ่ายสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี  

จ�านวน 167.53 ล้านบาท และ 160.19 ล้านบาท ตามล�าดับ

5.1๙ เงินกองทุนสงเคราะห์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ยอดยกมา ณ วันต้นงวด
บวก รับสมทบระหว่างปี
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายโอนเข้ากองทุนฯ
 ปรับปรุงเงินกองทุนสงเคราะห์

15.42
0.65
0.06
0.81

14.33
0.63
0.11
0.52

หัก ปรับปรุงเงินกองทุนสงเคราะห์
16.94

0.09
15.59

0.17

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 16.85 15.42

ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกรณีพนักงานลาออก 16.85 15.42
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.1๙ เงินกองทุนสงเคราะห์ (ต่อ)

 ตามข้อบงัคับการทางพเิศษฯ ฉบบัท่ี 42 ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ ข้อ 8 ก�าหนดว่าถ้าเงนิกองทุนสงเคราะห์ 

ไม่พอจ่ายพนักงานที่ลาออก ก็ให้จ่ายเพิ่มจากเงินของการทางพิเศษฯ

5.20 รายได้ค่าผ่านทาง ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ทางพิเศษ รายได้
ค่าผ่านทาง

ส่วนลด ส่วนแบ่ง
รายได้

รายได้
ค่าผ่านทางสุทธิ

2564 2563

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 4,396.17 2.99 1,758.47 2,634.71 3,200.88

ทางพิเศษศรีรัช 5,300.57 0.93 3,146.94 2,152.70 2,594.27

ทางพิเศษฉลองรัช 2,117.39 0.03       - 2,117.36 2,592.65

ทางพิเศษบูรพาวิถี 1,412.91       -       - 1,412.91 1,768.59

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 2,255.42       -       - 2,255.42 2,480.51

ทางพิเศษอุดรรัถยา 1,012.20       - 1,012.20       -       -

รวม 16,4๙4.66 3.๙5 5,๙1๗.61 10,5๗3.10 12,636.๙0

 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช แบ่งรายได้ให้เอกชนผู้รับสัมปทานร้อยละ 40

 ทางพิเศษศรีรัช ส่วน D และทางพิเศษอุดรรัถยา แบ่งรายได้ให้เอกชนผู้รับสัมปทานร้อยละ 100

5.21 รายได้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

รายได้จากการแก้ไขสัญญาฯ 3,628.30 2,124.55

รับรู้รายได้จากการร่วมทุน 1,432.81 1,641.53

รายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดิน  - 231.89

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 62.22 62.22

รายได้จัดหาผลประโยชน์ในเขตทาง 249.85 233.02

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 42.50 56.80

ผลประโยชน์เงินรับจากกองทุนฯ 605.45 814.31

อื่น ๆ 46.98 193.53

รวม 6,068.11 5,35๗.85
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.22 ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 2,901.67 2,895.47

ผลประโยชน์พนักงาน 149.90 150.71

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 16.98 11.85

ค่าตอบแทนกรรมการ 5.54 5.07

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 1,145.84 1,076.34

ค่าเสื่อมราคา 2,561.48 2,595.12

ค่าใช้จ่ายรับรู้ภาระคดีความและข้อพิพาท - 73,993.42

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลรับภาระ 193.09 -

รวม 6,๙๗4.50 80,๗2๗.๙8

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัสของผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการขึ้นไป

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วย โบนัสกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม

5.23 ผลการด�าเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2564 2563 จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้ 16,834.30 17,994.75 (1,160.45) (6.45)

หัก   ค่าใช้จ่าย 8,174.49 83,272.11 (75,097.62) (90.18)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 8,659.81 (65,277.36) 73,937.17 (113.27)

 ผลการด�าเนินงาน ปี 2564 การทางพิเศษฯ มีก�าไรเพิ่มขึ้น จ�านวน 73,937.17 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 113.27 โดยรายได้รวมลดลง จ�านวน 1,160.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.45 และค่าใช้จ่ายรวมลดลง 

จ�านวน 75,097.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.18

5.24 สัญญาร่วมทุน

 5.24.1 โครงการทางพิเศษศรีรัช

   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531 การทางพิเศษฯ ได้ท�าสัญญากับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง บริหาร ตลอดจนบ�ารุงรักษาระบบทางพิเศษศรีรัช มีก�าหนดระยะเวลา 

30 ปี นับจากวันเริ่มก่อสร้าง คือวันที่ 1 มีนาคม 2533 และจะสิ้นสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสัดส่วน 

การแบ่งรายได้ดังนี้
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.24 สัญญาร่วมทุน (ต่อ)

 โครงข่ายในเขตเมือง (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอและส่วนบี)

ส่วนแบ่ง กทพ. (ร้อยละ) ส่วนแบ่งบริษัทฯ (ร้อยละ)

(1) 9 ปีแรก นับจาก “วันเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก” 40 60

(2) 9 ปีสุดท้าย “ระยะเวลาตามสัญญา” 60 40

(3) ระยะเวลาระหว่าง (1) และ (2) 50 50

 โครงข่ายนอกเขตเมือง (ทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี)

ส่วนแบ่ง กทพ. (ร้อยละ) ส่วนแบ่งบริษัทฯ (ร้อยละ)

(1) นับจากวันเปิดใช้งานจนถึงวันที่ทางพิเศษศรีรัช 
 ส่วนบีแล้วเสร็จ

40 60

(2) ระยะเวลาหลังจากข้อ (1) จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา - 100

 บริษัทได้ก่อสร้างงานพื้นที่ส่วนแรก (ถนนแจ้งวัฒนะ-พญาไท-ถนนพระราม 9) ระยะทาง 20.4 กิโลเมตร 

ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนเอและส่วนซีแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2536 ส�าหรับพื้นที่ส่วนบีสายหลักจาก

โรงกรองน�้าสามเสน-บางโคล่ ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร และได้เปิดให้บริการตลอดสายแล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2539

 5.24.2 โครงการทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี (สายพระราม ๙-ศรีนครินทร์)

   การทางพเิศษฯ ได้ท�าสญัญาเพือ่การต่อขยายโครงการทางพเิศษศรรีชั ส่วนด ีกบับรษิทั ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2540 ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง บริหารตลอดจนบ�ารุง

รักษาทางด่วน ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยสัญญาดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในข้อ 4.24.1 ซึ่งรายได ้

ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นของบริษัทร่วมทุนเนื่องจากอยู่ในโครงข่ายนอกเขตเมือง งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2541

 5.24.3 โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา

   การทางพิเศษฯ ได้ท�าสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด เมื่อวันที่  

27 กันยายน 2539 ให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง บริหาร ตลอดจนบ�ารุงรักษาทางด่วน ระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ลงนาม

ในสัญญา และจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน 2569 ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร แบ่งเป็น

   ระยะที่ 1 ช่วงแจ้งวัฒนะ-เชียงราก ระยะทาง 22 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2541

   ระยะที่ 2 ช่วงเชียงราก-บางไทร ระยะทาง 10 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 

   รายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดเป็นของบริษัทร่วมทุน การทางพิเศษฯ จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 

ค่าผ่านทางเมื่อผลตอบแทนการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 15.5
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
 5.24.4 โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

   การทางพิเศษฯ ได้ท�าสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ให้เป็นผู้ลงทุนออกแบบ ก่อสร้าง บริหาร จัดการ ให้บริการ ตลอดจนบ�ารุงรักษาทางด่วน 

ระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัทีก่ารทางพเิศษฯ ได้ระบใุนหนงัสอืแจ้งให้เริม่งาน คอืวนัที ่15 ธนัวาคม 2555 และจะสิน้สดุ 

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2585 ระยะทางรวม 16.7 กิโลเมตร และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

   รายได้ค่าผ่านทางทัง้หมดเป็นของบรษัิทร่วมทุน การทางพิเศษฯ จะได้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง 

เมื่อผลตอบแทนการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 13.5

 5.24.5  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข 

   เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 การทางพิเศษฯ ได้ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไขกับคู่สัญญารวม 

2 ฉบับ ประกอบด้วย สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-

ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข) ซึง่ได้มกีารขยายระยะเวลาการให้สมัปทานแก่บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

(BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด (NECL) ตามล�าดับ โดยคู่สัญญาจะเป็นผู้ด�าเนินการให้บริการ ตลอดจน 

บ�ารุงรักษาระบบทางพิเศษต่อจากวันสุดท้ายของสัญญาเดิมแต่ละฉบับออกไปจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2578 โดย 

การทางพิเศษฯ จะแบ่งรายได้ค่าผ่านทางให้แก่คู่สัญญา ดังนี้ 

   - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ส่วนเอ และส่วนบี (ส่วนเอ เป็นเส้นทางจาก

ถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระราม 9 และส่วนบี เป็นเส้นทางจากโรงกรองน�้าสามเสน ถึงบางโคล่) แบ่งรายได้ให้แก่ BEM  

ร้อยละ 40 นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 

   - ทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี (ส่วนซี เป็นเส้นทางต่อเนื่องจากพื้นที่ส่วนเอ ที่ถนนรัชดาภิเษกบริเวณ

ประชาชื่นขึ้นไปทางเหนือจนถึงถนนแจ้งวัฒนะ) แบ่งรายได้ให้แก่ BEM ร้อยละ 100 นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2563  

และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 

   - ทางพเิศษศรรีชั ส่วนดี (ส่วนด ีเป็นเส้นทางจากถนนพระราม 9 ถึงถนนศรนีครนิทร์) แบ่งรายได้ 

ให้แก่ BEM ร้อยละ 100 นับจากวันที่ 22 เมษายน 2570 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 

   - ทางพิเศษอุดรรัถยา รายได้ทั้งหมดเป็นของ NECL แต่เพียงผู้เดียว นับจากวันที่ 27  

กันยายน 2569 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2578 

   โดยสญัญาทัง้สองฉบบัดังกล่าวมเีงือ่นไขให้คูส่ญัญายกเลกิและเพกิถอนข้อพพิาท ตามสญัญาเดมิ

ที่มีต่อกันทั้งหมด ทั้งในส่วนที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาแล้ว และส่วนที่ยังเป็นข้อพิพาทหรือคดีที่ยังไม่ได้ตัดสิน 

รวมถึงการฟ้องร้องและข้อพิพาทอื่น ๆ  ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในประเด็นเดียวกัน หรือประเด็นที่ 

เก่ียวเนื่องกันตามสัญญาเดิมได้ถูกระงับสิ้นไป เมื่อคู่กรณีท้ังหมดได้ตกลงระงับข้อพิพาทท้ังหมดตามเง่ือนไข ในสัญญา

โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข)  

ท่ีการทางพเิศษฯ BEM และ NECL ได้ลงนามร่วมกนัเมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2563 และคู่กรณไีด้ด�าเนนิการยืน่ถอนฟ้อง 

ส�าหรับกรณีที่เป็นคดีความเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
 5.24.5  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข (ต่อ)

   การเจรจาขยายสญัญาสมัปทานเป็นการด�าเนนิการเพือ่ยตุข้ิอพพิาทตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที่ 
2 ตลุาคม 2561 “เหน็ว่าเพือ่บรรเทาความสูญเสยีและความเสยีหายท่ีจะเกดิข้ึนแก่รฐั และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ กรณีหน่วยงานของรัฐมีข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 
เป็นคดเีดยีว หรือหลายคดีในประเด็นเดียวกนัหรอืเกีย่วเน่ืองกนั เช่น กรณีคดท่ีีอยูใ่นความรบัผดิชอบของกระทรวงคมนาคม 
(การทางพิเศษฯ) แล้วมีค�าวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งน�าไปสู่การฟ้องคดีในศาลปกครองสูงสุด โดยผลของ 
ค�าวนิจิฉยัชีข้าดของอนุญาโตตุลาการน้ัน ให้หน่วยงานของรฐั ต้องชดใช้ค่าเสยีหายหรอือืน่ใด จงึมมีตใิห้หน่วยงานของรฐันัน้ 
อาจด�าเนินการเจรจาต่อรองกับคู่พิพาทเพื่อบรรเทาความเสียหายของรัฐและให้เกิดความเป็นธรรมแก่ราษฎรได้  
ทัง้น้ีให้ด�าเนนิการอย่างโปร่งใส ชอบด้วยกฎหมาย และค�านงึถงึผลประโยชน์ของชาตเิป็นส�าคญั” เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุกบัภาครฐัและประชาชน โดยการทางพเิศษฯ ได้ค�านงึถงึปัจจยัต่าง ๆ  ซึง่รวมถงึการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของสญัญาเดมิ 
ที่ใกล้ครบก�าหนดสิ้นสุดลง ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงพิจารณาว่าการท�าสัญญาฉบับแก้ไขดังกล่าว เป็นการท�าให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทุกฝ่ายตกลงกันได้อย่างเท่าเทียมกันตามปกติ
ธรุกจิ โดยคูส่ญัญาเอกชนยงัมภีาระในการปฏบิตังิานและให้บรกิาร รวมทัง้ร่วมรบัความเสีย่งกบัการทางพเิศษฯ จึงไม่เป็น 
สญัญาทีส่ร้างภาระให้แก่การทางพเิศษฯ อกีทัง้ยงัสามารถยติุข้อพพิาททัง้กรณท่ีีเป็นคดีและยงัไม่เป็นคด ีรวมทัง้ข้อพพิาทอ่ืน ๆ   
ที่คู่สัญญา อาจยกอ้างขึ้นได้ในอนาคต จึงถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีแก้ไขแล้วเป็นผลให้ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
ส�าหรับแนวทางการบันทึกบัญชีกรณีการแก้ไขสัญญาฯ ฉบับแก้ไข การทางพิเศษฯ ได้หารือแนวทางการบันทึกบัญชีกับ 
สตง. และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งก่อนและหลังลงนามในสัญญาฯ ฉบับแก้ไข และร่วมกัน  
หารือกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 (ก่อนลงนามสัญญาฯ ฉบับแก้ไข)  
และเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (หลังลงนามสัญญาฯ ฉบับแก้ไข) มาโดยตลอด 

   การทางพิเศษฯ เคยมีความเห็นในการพิจารณาเพื่อการบันทึกรับรู้รายการทางบัญชีจากการ 
ลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถึงส่วนดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ -  
ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข การทางพิเศษฯ ได้พิจารณาว่า ณ วันที่สัญญาฯ ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช ้
การทางพิเศษฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ที่ยังไม่มีค�าตัดสินเป็นที่สิ้นสุด โดยได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อม 
และหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู ่ตามหลักการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงการเทียบเคียงกับคดีท่ีมีลักษณะเดียวกันซึ่ง 
ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแล้วต้ังแต่ปี 2561 และสถานะของข้อขัดแย้งกับคู่สัญญาว่าเป็นเพียงข้อพิพาทหรือ 
คดีความในการพิจารณานี้ ซึ่งรวมถึงความเห็นของฝ่ายกฎหมายของการทางพิเศษฯ และอัยการเจ้าของส�านวน ซึ่งได้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทต่าง ๆ  ที่ยังไม่ได้เป็นคดีหรือเป็นคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดนั้นว่า การทางพิเศษฯ มีแนวโน้มจะชนะ
และไม่ต้องช�าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด การทางพิเศษฯ จึงพิจารณาว่าการทางพิเศษฯ ไม่มีความเสียหายและภาระ
ผูกพันที่ต้องบันทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินอันเนื่องมาจากข้อพิพาทต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นไปตามหลักการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตามท่ี 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความเห็นไว้กับการทางพิเศษฯ ปรากฏตามหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ที่ สวบช. 1231/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ว่าต้องพิจารณาตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว และเมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2563 คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เห็นชอบแนวทางการบันทึก
บัญชี โดยไม่บันทึกหนี้สินเกี่ยวกับข้อพิพาทที่มีระหว่างคู่สัญญา ซึ่งได้ยกเลิกเพิกถอนตามเงื่อนไขของสัญญาฯ ฉบับแก้ไข 
และเป็นแนวทางการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 ที่ได้หารือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และที่ปรึกษาบัญช ี

ของการทางพิเศษฯ

1 2 1

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
 5.24.5  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข (ต่อ)

   นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาฉบับแก้ไขดังกล่าว คู่สัญญาเอกชนต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตภาระ

ในการปฏิบัติงานและให้บริการ จึงจะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ ไม่ใช่การแบ่งรายได้ค่าผ่านทางโดยปราศจากเงื่อนไข 

อีกทั้งคู่สัญญาเอกชนต้องรับผิดชอบต้นทุนการก่อสร้างทางขึ้น-ลงเพิ่มเติม ประมาณ 1,200 ล้านบาท การขยาย 

ช่องจราจรเพิม่เมือ่ปริมาณจราจรซึง่ช�าระค่าผ่านทาง ณ ด่านเก็บเงินทุกด่าน รวมกันเฉลีย่เกิน 200,000 คนัต่อวนั ตดิต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 3,000 ล้านบาท (เฉพาะสัญญา โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-  

ปากเกร็ด (ฉบับแก้ไข)) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ประชาชนและอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนที่การทางพิเศษฯ  

ได้จ่ายช�าระออกไปก่อน และคู่สญัญาเอกชนต้องร่วมรับความเสีย่งในกรณท่ีีรายได้ค่าผ่านทางไม่เป็นไปตามความคาดหมาย  

โดยการทางพิเศษฯ ไม่รับประกันจ�านวนค่าผ่านทางหรือส่วนแบ่งค่าผ่านทางขั้นต�่าแต่อย่างใด นอกเหนือจากนี้ประโยชน์

ส�าคัญในเชิงประจักษ์ที่มีต่อการทางพิเศษฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ เห็นได้ชัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ปริมาณจราจรและรายได้ค่าผ่านทางลดลงอย่างมีนัยส�าคัญนั้น ปรากฏว่า 

บริษัทคู่สัญญาเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวโดยรับภาระค่าใช้จ่าย 100% ท่ีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการสายทางสัมปทานตามสัญญาประกอบกับ การทางพิเศษฯ พิจารณาแล้วการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป โดยน�าทุนทรัพย์ข้อพิพาทที่เพิกถอนไปแล้วมาบันทึกเป็นประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย  

จะมีผลต่อการด�าเนินงานของการทางพิเศษฯ ดังนี้ 

   1) เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างการบันทึกบัญชีรับรู้รายการประจ�าปีงบประมาณ 2563  

กับผลการด�าเนินงานจริงระหว่างปีงบประมาณ 2563 

   2) ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2563 การทางพิเศษฯ  

มีก�าไรสุทธิ แต่การรับรู้รายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีภาระผูกพันให้การทางพิเศษฯ ต้องจ่ายเงินออกไปจริงในปีงบประมาณ 

2563 จะส่งผลท�าให้ผลการด�าเนินงานของการทางพิเศษฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 

   3) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2564 การทางพเิศษฯ จะต้องบันทึกกลบัรายการทางบัญชีประมาณการ

หนี้สินที่บันทึกไว้ในปีงบประมาณ 2563 กลับเข้ามาเป็นรายได้ (ที่ไม่มีตัวเงิน) ต่อไปอีก 15 ปี 8 เดือนตามอายุสัญญาฯ 

ฉบับแก้ไข ท�าให้ผลการด�าเนินงานมีก�าไรเพิ่มขึ้นจากการกลับรายการทางบัญชี ซึ่งไม่สะท้อนผลการด�าเนินงานที่แท้จริง

ของการทางพิเศษฯ 

   4) การทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานภาครฐัและมหีน้าท่ีในการน�าส่งเงนิรายได้แผ่นดินให้รฐั เพ่ือให้รฐั 

น�ารายได้น้ีไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  แต่หากการทางพิเศษฯ บันทึกบัญชีรายการประมาณการหนี้สิน 

และค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563 การทางพิเศษฯ จะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีฐานะการเงินขาดทุนสะสม ซึ่งไม่สามารถ

น�าส่งเงินรายได้แผ่นดนิให้รฐั และไม่สามารถสร้างความเชือ่มัน่ในการระดมทนุหรอืกูเ้งนิเพือ่ด�าเนนิโครงการได้ เนือ่งจาก

กลายเป็นองค์กรที่มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสะสม 

   5) การทางพิเศษฯ พิจารณาแล้วหากต้องปรบัปรุงงบการเงนิประจ�าปี 2563 กรณีรับรู้รายการ

ทางบญัชจีากการลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนข้ันท่ี 2 (ทางพเิศษศรรีชั รวมถึงส่วนด)ี และสญัญาโครงการทางด่วน

สายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข เป็นประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย ผลการด�าเนินงาน 

ประจ�าปี 2563 ของการทางพิเศษฯ จะเปลี่ยนจากก�าไรสุทธิจ�านวน 6,420.96 ล้านบาท เป็นขาดทุนสุทธิ ประมาณ  

65,568.92 ล้านบาท 

1 2 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
 5.24.5  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข (ต่อ)

   การทางพเิศษฯ จงึพจิารณาว่า การทางพเิศษฯ ไม่มภีาระผกูพนัทีต้่องบนัทกึประมาณการหนีส้นิ 

หรือต้องรับรูป้ระมาณการหนีส้นิใด ๆ  เพิม่เติมนอกเหนอืจากคดคีวามทีเ่ป็นท่ีสิน้สดุแล้วในงบการเงนิส�าหรบัปีงบประมาณ 

2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

   ทัง้น้ี ต้ังแต่เดือนกนัยายน 2561 การทางพิเศษฯ ได้บันทึกหนีส้นิเป็นจ�านวน 4,286.62 ล้านบาท  

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ให้การทางพิเศษฯ จ่ายชดเชยแก่ NECL กรณี 

ทางที่มีลักษณะแข่งขันส�าหรับปี 2542 และปี 2543 โดยต่อมาการทางพิเศษฯ ได้ทยอยบันทึกประมาณการดอกเบี้ย

จ่ายเพิ่มเติมท�าให้ยอดคงเหลือหนี้สินดังกล่าวมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 4,468.89 ล้านบาท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563  

(วันที่คู่กรณีด�าเนินการระงับการบังคับคดีดังกล่าว) การทางพิเศษฯ จึงพิจารณาทยอยกลับรายการหนี้สินที่เคยบันทึกไว้

ดังกล่าวผ่านงบก�าไรขาดทุน โดยใช้ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ 

   อนึ่ง งบการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้สอบบัญชี

ของการทางพิเศษฯ ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า “การไม่รับรู้รายการทางบัญชี

จากการลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสาย

บางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาว่าที่มาของการ

แก้ไขสญัญาเป็นการยอมรบัสภาพหนีแ้ละช�าระหนีด้้วยการขยายระยะเวลาให้คูส่ญัญาได้รบัส่วนแบ่งรายได้ต่อไป ถึงแม้ว่า

ในอดีตการทางพิเศษฯ จะประเมินว่าจะชนะคดีและไม่ต้องช�าระค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ  แต่ผลของสัญญาฉบับ

แก้ไขดังกล่าว ส่งผลให้การทางพิเศษฯ มีภาระผูกพันที่ต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่ได้รับประโยชน์อื่นใด 

เพิ่มเติม ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อรายการทางบัญชีและการจัดท�างบการเงิน” การทางพิเศษฯ ต้องบันทึก 

รบัรูห้นีส้นิจากภาระคดีความและข้อพพิาททีก่ารทางพเิศษฯ น�าไปเจรจาเพือ่ยตุคิดคีวามและข้อพพิาท และบนัทกึค่าใช้จ่าย 

คดคีวามและข้อพพิาทเพิม่จากทีเ่คยรบัรูไ้ว้ตอนทีศ่าลปกครองสงูสดุได้ตดัสนิให้การทางพิเศษฯ ช�าระเงนิค่าชดเชยรายได้ 

ที่ลดลงจากการสร้างทางแข่งขัน และบันทึกรับรู้รายการการให้สิทธิคู่สัญญาได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทางตามสัญญา

ฉบบัแก้ไขเพือ่ช�าระหนีเ้ป็นรายได้รอการรบัรู ้และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของสญัญา ตามสมมตฐิานจ�านวน 

78,461 ล้านบาท ที่การทางพิเศษฯ พิจารณาใช้ประกอบการเจรจายุติข้อพิพาทและเพื่อก�าหนดจ�านวนปีที่เหมาะสม 

ในการขยายระยะเวลาของสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

   ซึ่งต่อมาส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2564 มีความเห็นว่า “จากความเห็นของ สตง. กรณีการไม่รับรู้รายการทางบัญชีจากการลงนามสัญญาโครงการระบบ

ทางด่วนขัน้ท่ี 2 (ทางพิเศษศรรีชั รวมถงึส่วนดี) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกร็ด (ทางพเิศษอดุรรถัยา)  

ฉบับแก้ไข ขอให้การทางพิเศษฯ พิจารณาหาข้อสรุปร่วมกับ สตง. เพื่อให้งบการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ของ 

การทางพิเศษฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ตามมตคิณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 

2563 “ให้กระทรวงคมนาคม (การทางพิเศษฯ) จัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง 

ทั่วไป โดยหากผลการด�าเนินงานจากวิธีการทางบัญชีส่งผลต่อการประเมินผลการด�าเนินการของการทางพิเศษฯ  

ให้กระทรวงการคลังหารือกับการทางพิเศษฯ เพื่อก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป ตามความเห็น 

ของกระทรวงการคลัง โดยไม่ปรากฏการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เพื่อกระทรวงการคลังจะได้พิจารณาการจัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2563 ต่อไป”
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
 5.24.5  สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการ

ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไข (ต่อ)

   คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ได้หารือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ อีกครั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2564 และปรากฏตามหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ สวบช. 26/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ยังคงมี 
ข้อแนะน�าให้การทางพิเศษฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการทางพิเศษฯ เคยพิจารณาแล้วมีความเห็นไม่บันทึกบัญชีรับรู้รายการจากการลงนาม
สัญญาฯ ฉบับแก้ไข ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และแม้ว่าการทางพิเศษฯ จะมีความเห็นในเรื่องการบันทึกรับรู้รายการ 
จากการลงนามสัญญาฯ ฉบับแก้ไข ต่างจาก สตง. อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
และตามความเห็นของ สตง. ในฐานะผู้สอบบัญชีของการทางพิเศษฯ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ประกอบกับความเห็นของ สคร. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ขอให้การทางพิเศษฯ พิจารณา 
หาข้อสรปุร่วมกบั สตง. เพือ่ให้งบการเงินปีงบประมาณ 2563 ของการทางพเิศษฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป โดยไม่ปรากฏการแสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข ซึง่ สตง. รบัรองงบการเงนิแบบมเีงือ่นไข เนือ่งจากการทางพเิศษฯ 
ไม่รับรู้รายการจากการลงนามในสัญญาฯ ฉบับแก้ไข การทางพิเศษฯ จึงพิจารณาว่า สคร. ให้การทางพิเศษฯ ด�าเนินการ
บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามความเห็นของ สตง. เช่นกัน

   ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงด�าเนินการตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ตามท่ี สตง.  
เคยให้ความเห็นไว้ โดยรับรู้รายการทางบัญชีจากการลงนามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช  
รวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขต่อไป

   ทั้งนี้ การทางพิเศษฯ ได้ปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรับปรุง
งบการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2563 ที่น�ามาแสดงเป็นงบเปรียบเทียบในหน้างบการเงินประจ�าปีงบประมาณ 2564 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 เปลี่ยนจากก�าไรสุทธิจ�านวน 6,420.96 ล้านบาท  
เป็นขาดทุนสุทธิประมาณ 65,568.92 ล้านบาท รวมทั้ง ได้ปรับปรุงรายการโดยแสดงภาระหนี้สินดังกล่าวเป็นรายได้
รอตัดบัญชีแทน และทยอยกลับรายการดังกล่าวเป็นรายได้ในอนาคตตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ตามแนวทาง 
วิธีการบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับปี 2561 บันทึกหนี้สินคดีความเป็นรายได้รอตัดบัญชีและทยอยรับรู้รายได้ในอนาคต  
(ทยอยกลับรายการหนี้สินที่เคยบันทึกไว้ดังกล่าวผ่านงบก�าไรขาดทุน โดยใช้ประมาณการส่วนแบ่งรายได้ตามระยะเวลา 
คงเหลอืของสัญญาท่ีเกีย่วข้องเป็นเกณฑ์) ทัง้นี ้จ�านวนตวัเลขทีก่ารทางพเิศษฯ บันทกึเป็นรายได้ในงบก�าไรขาดทนุส�าหรบั
งวดปี 2563 และ 2564 ตามวิธีการดังกล่าวมีจ�านวน 2,124.54 ล้านบาท และ 3,628.30 ล้านบาท ตามล�าดับ 

   ดงัทีป่รากฏในหน้ารายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงนิ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2563  
ตามทีก่ล่าวข้างต้น และจากการประชมุร่วมกนักบั สตง. และรบัทราบความเห็นของ สตง. มาโดยตลอดนัน้ การทางพเิศษฯ  
ได ้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นด้วยกับความเห็นในหน้ารายงานของผู ้สอบบัญชีฯ  
รวมทั้งประเด็นการบันทึกรับรู้รายการทางบัญชีจากการลงนามสัญญาฯ ฉบับแก้ไข ว่าเป็นการขาดทุนจากการบันทึก
รายการทางบัญชี (Non-Cash Item) มิได้เป็นการขาดทุนจากผลการด�าเนินงานไม่ท�าให้เกิดความเสียหายกับสถานะ
ทางการเงินของการทางพิเศษฯ ประกอบกับการทางพิเศษฯ ไม่มีเจ้าหนี้ตามหนังสือบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM) ที่ BEM/E/204/C201.001/64 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2564 และหนังสือบริษัท 
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด (NECL) ที่ NECL/E/204/C201.001/64 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และการทางพิเศษฯ  
มีผลการด�าเนินการที่มีก�าไรมาโดยตลอด
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



5. ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)
5.25 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่การทางพิเศษฯ รับภาระ

 การทางพิเศษฯ รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ใช้บริการในโครงการทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษ 
ศรีรัช (ยกเว้น ส่วนดี) และทางพิเศษฉลองรัช โดยปกติภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการแต่การทางพิเศษฯ  
ยังไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535-2563 ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีการทางพิเศษฯ  
รับภาระ มีจ�านวน 20,990.77 ล้านบาท ปรับปรุงลดลงในส่วนที่บริษัทร่วมทุนรับภาระตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไข
จ�านวน 170.53 ล้านบาท คงเหลือภาษีมูลค่าเพิ่มที่การทางพิเศษฯ รับภาระจ�านวน 20,820.24 ล้านบาท และ 
ในปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จ�านวน 483.61 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จ�านวน 21,303.85 
ล้านบาท

5.26 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 การทางพิเศษฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 
102 คดี จ�านวนเงิน 3,243.83 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยการทางพิเศษฯ เชื่อว่า 
จะไม่เกิดความเสียหายจากผลของคดีแก่การทางพิเศษฯ อย่างเป็นสาระส�าคัญ ดังนั้นการทางพิเศษฯ จึงไม่ได้บันทึก 
ตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี ดังนี้

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

จ�านวน
คดี

หน่วย : ล้านบาท

คดี

- เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มและชดใช้ค่าเสียหาย
 และผิดสัญญา

ศาลชั้นต้น 4 301.70

- เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์ 1 0.08

- เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหาย ศาลฎีกา 6 92.66

- เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม เพิกถอนประกวดราคา
 ชดใช้ค่าเสียหาย และขอคืนเงินค่าปรับ

ศาลปกครองกลาง 16 555.60

- เรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม ศาลปกครองสูงสุด 75 2,293.79

รวมทั้งสิ้น 102 3,243.83

 ในจ�านวนคดีและทุนทรัพย์ดังกล่าว มีจ�านวน 94 คดี ทุนทรัพย์จ�านวน 2,680.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นคดี
เกีย่วกับเรยีกค่าทดแทนทีด่นิเพิม่เตมิจากการเวนคนืเพือ่สร้างทางด่วน การทางพเิศษฯ สามารถด�าเนนิการขอเงนิอดุหนนุ
จากรัฐบาลเพื่อจ่ายทดแทนตามค�าสั่งศาลได้ทั้งจ�านวน

5.2๗ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีที่ดินซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แต่ยังไม่ได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ให้ รฟม. จ�านวนเงิน 304.80 ล้านบาท

5.28 ค่าเวนคืนที่ดินรอจ่าย

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 การทางพิเศษฯ มีค่าเวนคืนที่ดินรอจ่าย ซึ่งผู้ถูกเวนคืนยังไม่ได้มารับเงิน  
การทางพิเศษฯ น�าไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน จ�านวน 340.30 ล้านบาท  

5.2๙ วันอนุมัติงบการเงิน

 ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุมัติให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
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เปรียบเทียบปริมาณจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช  
ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  

และทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560-2564

สถิติการใช้ทางพิเศษ

 117,638,448
218,942,591
77,122,915
49,977,434
28,579,259
82,210,135
21,358,433

 93,623,802
173,696,590

62,920,219
39,374,365
22,980,106
70,744,048
17,530,641

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

136,510,079
 259,588,842

88,126,544
58,784,476
33,637,669
95,846,209
22,878,911

 135,905,586
 257,382,818

84,676,032
57,061,670
32,689,422
95,518,757
 19,925,550

 136,386,589 
257,612,658

81,002,564
53,851,815
31,100,016
94,146,439

 17,187,801

๐

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

5๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐,๐๐๐

 เฉลิมมหานคร  ศรีรัช  ฉลองรัช  บูรพาวิถี  อุดรรัถยา

 กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

จ�านวนรถยนต์ปี 2564

รวมทั้งสิ้น 480,869,771 คัน
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๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ จ�าแนกตามสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2564

9๐,569,43๐

2,335,498

718,874

171,587,253

1,838,๐74

271,263

62,223,742

552,568

143,9๐9

37,323,858

1,639,427

411,๐8๐

22,749,34๐

189,358

41,4๐8

6๐,217,745

6,6๐4,45๐

3,921,853

17,358,529

16๐,722

11,39๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

เฉลิมมหานคร

ศรีรัช

ฉลองรัช

บูรพาวิถี

อุดรรัถยา

กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร

 4 ล้อ  6-10 ล้อ  >10 ล้อ

5๐,๐๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

12,801,855
5,503,169

2,299,720 
1,105,020 
2,942,391
1,902,690
4,707,051
2,647,975
4,625,637
2,449,763
2,289,492
1,090,180
2,741,056
1,373,346

2,237,447
1,174,837
3,300,036
1,548,043

15,296,912
6,577,857
3,304,904
1,634,156

795,533
440,804

6,701,837
2,783,658

13,040,471
5,097,811
2,879,666
1,669,711
1,321,648

582,335
4,755,179
2,572,194
2,819,417
1,612,293
4,405,552
2,175,150

357,998
161,476

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

ดินแดง
เพชรบุรี
สุขุมวิท

พระรามที่สี่ 1
เลียบแม่น�้า

ท่าเรือ 1
ท่าเรือ 2

อาจณรงค์
สุขุมวิท 62

บางนา
สาธุประดิษฐ์ 1
สาธุประดิษฐ์ 2

สุขสวัสดิ์
ดาวคะนอง

พระรามที่สี่ 2
ดินแดง 1
บางจาก

อาจณรงค์ 1 (บางนา)
อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ)

อาจณรงค์ 3

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 15,๐๐๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐,๐๐๐

รวมทั้งสิ้น 480,869,771 คัน

รวมทั้งสิ้น 93,623,802 คัน
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ปริมาณจราจรบนทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)  
จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)
รวมทั้งสิ้น 173,696,590 คัน

 5,174,682 
2,688,988

840,461
484,707

1,465,863
791,704

1,373,062  
 590,673 

 1,764,399 
925,412

2,426,907  
1,341,519
3,643,562  
1,740,429
1,282,885

453,213
2,102,515

985,137
14,836,345
7,034,825
4,302,182  
2,155,075
1,209,454  

691,901
2,760,957  
1,346,743
 1,280,845

696,434
4,284,079 
2,150,936
2,401,229 
1,317,246
3,394,282 
 1,743,481 

977,404  
448,893 

4,190,101 
2,033,493 
1,484,488 

 814,683 
16,530,403 
8,726,408

17,639,280
8,280,607
 4,512,568 
 1,898,047
6,767,061  
2,617,643 
 2,854,828 
1,244,924
3,320,671 
 1,432,137 
14,836,345 
7,034,825 

15,288,781  
8,071,537
3,050,599  
1,647,429
 1,306,384 

724,449
14,781,754  

7,553,119
8,178,822  
4,794,705
3,433,392 
1,762,681

อโศก 1

อโศก 2

พหลโยธิน 1

พหลโยธิน 2

คลองประปา 1

คลองประปา 2

ย่านพหลโยธิน

บางซื่อ

รัชดาภิเษก

ประชาชื่น (ขาเข้า)

บางซื่อ 2

สาธุประดิษฐ์ 3

จันทน์

สาทร

สุรวงศ์

สะพานสว่าง

หัวล�าโพง

อุรุพงษ์

ยมราช

พระราม 3

อโศก 4

ประชาชื่น (ขาออก)

ประชาชื่น 1

ประชาชื่น 2

งามวงศ์วาน 1

งามวงศ์วาน 2

ประชาชื่น (ขาเข้า)

อโศก 3

พระราม 9

รามค�าแหง

ศรีนครินทร์

พระราม 9-1

อโศก 3-1

๐ 5,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 15,๐๐๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐,๐๐๐ 25,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)
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ปริมาณจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ 
และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน) 

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

3,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐

5,๐๐๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐,๐๐๐ 15,๐๐๐,๐๐๐

9,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐ 15,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

๐

๐

รามอินทรา

โยธินพัฒนา

ลาดพร้าว

ประชาอุทิศ

พระราม 9-2

พระราม 9-1 (ฉลองรัช)

พัฒนาการ 1

พระโขนง

อาจณรงค์ 2 (ท่าเรือ)

อาจณรงค์ 2 (บางนา)

พัฒนาการ 2

อาจณรงค์ 3-S1

รามอินทรา 1

สุขาภิบาล 5-1

สุขาภิบาล 5-2

จตุโชติ

บางนา กม.6 (ขาเข้า) ช่องทางที่ 1-3

บางนา กม.6 (ขาเข้า) ช่องทางที่ 4-14

บางแก้ว

บางนา กม.9-1

วงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)

บางนา กม.9-2

บางพลี 1

บางพลี 2

 สุวรรณภูมิ 1

สุวรรณภูมิ 2

เมืองใหม่บางพลี

บางเสาธง

บางบ่อ

บางพลีน้อย

บางสมัคร

บางวัว

บางปะกง 1

บางปะกง 2

ชลบุรี

 3,189,311 
1,604,444
4,424,163
2,521,186
3,081,563
1,451,751 
3,903,858
2,183,442
4,078,715
1,881,835
7,704,169
4,383,283
2,616,128
1,678,488
3,279,954
1,750,677
4,866,826
3,098,499
1,183,507

-
2,223,913
1,164,545
3,355,710
2,120,799
4,353,757
1,737,511
3,355,720
1,731,226
1,568,874

610,537
9,734,051
4,416,157

 6,992,574
5,848,427
3,417,896

-
1,214,251

765,638
464,346
300,199

5,035,354
1,944,955

402,536
234,742

1,325,787
752,069

2,337,718
1,179,678

620,037
356,132 
658,610
318,495

2,207,639
1,096,399

2,722,999
1,350,567

823,738
414,016

1,388,260
637,739

3,018,217
1,380,274

133,745
72,735

1,184,032
503,246

96,425
47,925

5,330,201
2,161,881

รวมทั้งสิ้น  39,374,365  คัน

รวมทั้งสิ้น 62,920,219 คัน
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ปริมาณจราจรบนทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564

1,๐๐๐,๐๐๐

3,๐๐๐,๐๐๐ 6,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 12,๐๐๐,๐๐๐

2,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 5,๐๐๐,๐๐๐๐

๐

เมืองทองธานี (ขาออก)

เมืองทองธานี (ขาเข้า)

ศรีสมาน (ขาออก)

ศรีสมาน (ขาเข้า)

บางพูน (ขาออก)

บางพูน (ขาเข้า)

เชียงราก (ขาออก)

เชียงราก (ขาเข้า)

บางปะอิน (ขาออก) 

บางปะอิน (ขาเข้า)

บางขุนเทียน (ทางออก 1)

บางขุนเทียน (ทางออก 2)

บางขุนเทียน (ทางออก 3)

บางครุ (ทางออก 1)

บางครุ (ทางออก 2)

ปากน�้า (ทางออก 1)

ปากน�้า (ทางออก 2)

ปากน�้า (ทางออก 3)

ปากน�้า (ทางออก 4)

ปู่เจ้าสมิงพราย (ขาออก)

บางเมือง (ทางออก 1)

บางเมือง (ทางออก 2)

บางเมือง (ทางออก 3)

เทพารักษ์ (ทางออก 1) 

เทพารักษ์ (ทางออก 2) 

เทพารักษ์ (ทางออก 3) 

เทพารักษ์ (ทางออก 4) 

บางแก้ว (ทางออก 1) 

บางแก้ว (ทางออก 2) 

บางแก้ว (ทางออก 3) 

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน) 

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน) 

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

 969,221 
536,094

1,459,561
795,890

3,008,210
1,570,055
3,024,422
1,567,134
1,877,758

874,410
2,265,669
1,019,162
2,520,306
1,021,163
2,490,474
1,002,584

2,887,987
1,021,705
2,476,498

899,371

 8,275,017 
2,340,158
1,467,395

372,336
5,533,006
1,223,066
4,988,598
1,796,508
3,126,108

915,362
2,529,524

954,381
1,587,188

614,557
698,691
325,909

1,449,528
565,011

7,025,880
2,840,490
2,308,310

959,245
2,644,619
1,007,514
3,000,338
1,345,049

637,993
240,937

1,707,814
770,281

3,113,417
1,060,278
2,704,938
1,166,158

8,255,247
4,184,407
3,411,593

-
6,278,844
1,746,073

รวมทั้งสิ้น 22,980,106 คัน

รวมทั้งสิ้น  70,744,048  คัน1 3 0

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ปริมาณจราจรบนทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
จ�าแนกตามด่าน ปีงบประมาณ 2564
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ฉิมพลี

ตลิ่งชัน

บรมราชชนนี

บางบ�าหรุ

บางพลัด

บางกรวย

สะพานพระราม 7

ก�าแพงเพชร 2

บางซื่อ 1

 ปริมาณจราจรรวมรถทุกประเภท (คัน)

 ปริมาณจราจรรวมรถ 4 ล้อ ที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (คัน)

ปริมาณจราจรบนทางพิเศษ (คัน)

 4,264,600 
1,925,463
2,423,367
1,242,596
2,533,074

997,694
889,660
429,491
67,296
28,883

583,136
287,661

1,619,173
783,479

2,476,736
980,920

2,673,599
1,412,496

๐

รวมทั้งสิ้น 17,530,641 คัน

1 3 1

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



แผนที่ทางพิเศษ

1 3 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1 3 3

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔



1 3 4

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



1 3 5

รายงานประจำาปี ๒๕๖๔
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ทางพิเศษอุดรรัถยา

1 3 7
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รายงานประจำาปี ๒๕๖๔







รายงานประจ�าปี  การทางพ
ิเศษแห่งประเทศไทย 2

564

อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2558 9800
โทรสาร 0 2558 9788-9




