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ทิศทางการดําเนินงานและโครงการตางๆของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

ทิศทางการดําเนินงานและโครงการตางๆของทิศทางการดําเนินงานและโครงการตางๆของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทยการทางพิเศษแหงประเทศไทย

18 มีนาคม 255118 มีนาคม 2551

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
(EXAT: Expressway Authority of Thailand)

การทางพิเศษแหงประเทศไทยการทางพิเศษแหงประเทศไทย
(EXAT: Expressway Authority of Thailand)(EXAT: Expressway Authority of Thailand)

2

หัวขอการนําเสนอ

! ความเปนมาและภาพรวมการดําเนินการ
! โครงการทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว
! โครงการทางพิเศษที่กําลังดําเนินการกอสราง
! โครงการทางพิเศษในอนาคต และแผนแมบททางพิเศษ
! โครงการระบบทางดวนระหวางเมือง
! ระบบจัดเก็บคาผานทางอตัโนมัติ
! บทบาทการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปจจุบัน...........อนาคต
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ความเปนมา
และภาพรวมการดําเนินการ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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วัตถุประสงค :
1. สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีการใดๆ ตลอดจนบํารุง
และรักษาทางพิเศษ

2. จัดดําเนินการหรือควบคมุธรุกิจอันเกี่ยวกับการขนสง
โดยรถรางเดียว และรถใตดิน

3. ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
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พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550

- มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2551

- สาระสําคัญ
1. ปรับปรุงวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ โดยกําหนดให กทพ. มีวัตถุประสงคสราง

หรือจัดใหมีเฉพาะทางพิเศษ และตัดวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับ
กิจการขนสงมวลชนพิเศษออกทั้งหมด

2. แกไขชื่อภาษาอังกฤษเปน Expressway Authority of Thailand ชื่อยอ “EXAT”

3. เพิ่มอํานาจหนาที่
- จัดตั้งหรือถือหุนในบริษัท จํากัด หรือบริษัท มหาชน จํากัด
- การใหสัมปทาน ลงทุน หรือเขารวมกิจกรรมกับบุคคลอื่น
- การพัฒนาอสังหาริมทรัพยของ กทพ.

4. กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองความปลอดภัยแกผูใชทางพิเศษ
5. กําหนดบทบัญญัติเพื่อใหดําเนินกิจการอันเปนประโยชนตอสังคมและบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชน
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ทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว
โครงการทางพิเศษที่อยูระหวางดําเนินการ
กําลังกอสราง
กําลังศึกษา/ดําเนินการ

โครงการในอนาคต

การทางพิเศษแหงประเทศไทยการทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXATEXAT :: THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILANDTHE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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โครงการทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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ทางพิเศษท่ีเปดใหบริการแลว
198.4 กม.

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 27.1 กม.

ทางพิเศษศรีรัช 38.4 กม.

ทางพิเศษฉลองรชั 18.7 กม.

ทางพิเศษอุดรรัถยา  32.0 กม.

ทางพิเศษบูรพาวิถี  55.0 กม.

ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) 4.7 กม.

ทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์ 22.5 กม.

อัตราคาผานทาง (4 ลอ/6-10 ลอ/>10 ลอ)
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร            40/60/85 บาท
ทางพิเศษศรีรัช สวน A และ B 40/60/85 บาท
ทางพิเศษศรีรัช สวน C              15/20/30  บาท
ทางพิเศษศรีรัช สวน D              25/45/60  บาท
ทางพิเศษฉลองรัช                      30/50/70 บาท
ทางพิเศษอุดรรัถยา
แจงวัฒนะ-เชียงราก                40/80/125 บาท
เชียงราก-บางไทร                    10/20/30 บาท
ทางพิเศษบูรพาวิถี

20 กม. แรก                              20/40/60 บาท
กม. ตอไปเพ่ิม กม.ละ               1/2/3 บาท

N บางปะอิน

แจงวัฒนะ

ดินแดง

บางนาทาเรือ

ศรีนครินทร

ดาวคะนอง

พญาไท

งามวงศวาน

บางพลี

ถ.วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครถ.ว

งแห
วน
รอบ
นอ
ก

กรุง
เทพ
มห
านค
ร

มีนบุรี

รามอินทรา

บางขุนเทียน

สุขสวัสดิ์

สนามบินสุวรรณภูมิ

ถ. มอเตอรเวย
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รูปแบบการดําเนินการทางพิเศษ
รูปแบบที่ 1 กทพ. ดําเนินการ
กอสรางและบริหาร

1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
2) ทางพิเศษฉลองรัช
3) ทางพิเศษบูรพาวิถี
4) ทางพิเศษสายบางนา-อาจ
ณรงค (S1)

รูปแบบที่ 2 กทพ. ใหเอกชนดําเนินการกอสราง
และบริหาร

1) ทางพิเศษศรีรัช ดําเนินการโดย บมจ. ทางดวน
กรุงเทพ (BECL): สัญญาโครงการระบบทาง
ดวนขั้นท่ี 2

2) ทางพิเศษอุดรรัถยา ดําเนินการโดย บจ. ทางดวน
กรุงเทพเหนือ (NECL) : สัญญาโครงการทาง
ดวนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด
ทางพิเศษศรีรัช มีการรวมรายไดคาผานทาง
(เฉพาะโครงขายในเขตเมือง : สวน A และ B) กับ
ทางพิเศษเฉลิมมหานครแลวนํามาแบงกัน
ระหวาง กทพ. กับ BECL ตามสัดสวนท่ีกําหนด
ไวในสัญญาสําหรับโครงขายนอกเขตเมือง : สวน
C และ D) รายไดคาผานทางเปนของ BECL
ท้ังหมด
ทางพิเศษอุดรรัถยา รายไดคาผานทางเปนของ

NECLท้ังหมด

10

เปนทางเชื่อมตอระบบ                            
ปริมาณการจราจรรวมอยูในระบบอื่นอยูแลว4.7บางนา-อาจณรงค (S1)

151,00022.5บางพลี-สุขสวัสด์ิ
175.9 (198.4)

32.0

55.0

18.7

8.6

8.0

12.4/9.4

38.4

27.1

ระยะทาง (กม.)

56,477อุดรรัถยา

1,154,496 (1,305,496)รวม

67,093บูรพาวิถี

564,031ศรีรัช
286,171สวน A+B

138,494สวน C

102,170ฉลองรัช
138,911สวน D

364,725เฉลิมมหานคร
ปริมาณจราจรเฉลีย่ (คัน/วัน)ทางพิเศษ

ปริมาณจราจรปงบประมาณ 2550
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ปริมาณการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 และทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
หลังเปดใหบริการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (สํารวจ 14-18 ม.ค. 51)

N

I/C
พระ
ราม

2
22.5 กม.

บางพลี

พระประแดง สมุทรปราการ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร     
(ตอนบางพล-ีบางขุนเทียน ชวงสุขสวัสดิ-์บางขุนเทียน)
ทางพิเศษสายบางพล-ีสุขสวัสดิ์

43,813 คัน/วัน

37,991 คัน/วัน

วงแหวน
อุตสาหกรรม

39,100 คัน/วัน
52,450 คัน/วัน

ลง 10,487 คัน/วัน

ลง 17,566 คัน/วัน

ขึ้น 14,980 คัน/วัน

ขึ้น 15,200 คัน/วัน

ลง 4,051 คัน/วัน

ลง 5,968 คัน/วัน

ขึ้น 5,511 คัน/วัน

ขึ้น 3,225 คัน/วัน

ลง 7,325 คัน/วัน

ลง 6,507 คัน/วัน

ขึ้น 5,433 คัน/วัน

ขึ้น 11,223 คัน/วัน

ลง 3,086 คัน/วัน

ลง 5,569 คัน/วัน

ขึ้น 7,662 คัน/วัน

ขึ้น 4,853 คัน/วัน

ข้ึนสะพาน ไป ฝงพระนคร ลงสะพาน ไป ฝงธนบุรี

รวมผูใชทางพิเศษ
151,000* คัน/วัน

*คาดการณวาเมื่อมีการจัดเก็บคาผานทางปริมาณ
จราจรจะลดลง

รวมผูใชเฉพาะบางพล-ีสุขสวัสดิ์ 69,196 คัน/วัน
รวมผูใชเฉพาะทางหลวงสาย 37 25,687 คัน/วัน

รวมผูใชขามชวง 56,117 คัน/วัน
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โครงการทางพิเศษที่กําลัง
ดําเนินการกอสราง

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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โครงการที่อยูระหวางการกอสราง

ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร
ทางยกระดับเชื่อมตอบูรพาวิถีกับ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระบบจัดเก็บคาผานทางของทางพิเศษ
บางพลี-สุขสวัสด์ิฯ
ทางเชื่อมตอบางพลี-สุขสวัสด์ิกับ
บูรพาวิถี
ทางเชื่อมตอบางพลี-สุขสวัด์ิกับ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
(จัดกรรมสิทธิ์)

ถ. มอเตอรเวย

N

แจงวัฒนะ

รามอินทรา

ดินแดง

บางนา
ทาเรอื

ศรีนครินทร

ดาวคะนอง

พญาไท

งามวงศวาน

บางพลี

ถ.วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร

ถ.ว
งแ
หว
นร
อบ
นอ
ก

กร
ุงเท
พม
หา
นค
ร

มีนบุรี

บางขุนเทียน
สุขสวัสดิ์

บางปะอิน

สนามบินสวุรรณภูมิ
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N
ถนนปูเจาสมิงพราย ถน

นส
ุขุม
วิท

ถน
นท
าง
รถ
ไฟ
สา
ยเ
กา

ซอยสุขุมวิท 105

ถน
นศ
รีน
คริ
นท
ร

ถนนบางนา-ตราด

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ถน
นว
งแ
หว
นต
ะวั
นอ
อก

ถนนเทพารกัษ

คลองสําโรง

คลองบางแกรง

N

ทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์

รูปแบบการเชื่อมตอโครงการทางพิเศษสายบางพล-ีสุขสวัสดิ์
กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอตุสาหกรรม

รูปแบบทางแยกตางระดับวัดสลุด
(จุดเชื่อมตอกับทางพิเศษบูรพาวิถี)

รูปแบบทางแยกตางระดับ
(จุดเชื่อมตอกับ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)
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ทางแยกตางระดับวัดสลุต

ดานบางแกว(ไปชลบุรี) ดานบางแกว(ไปบางนา)

N N

N

N
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N

ทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ดานเก็บคาผานทาง
รามอินทรา (ออกเมือง)

ดานเก็บคาผานทาง
ถนน กม.11 (เขาเมือง)

ดานเก็บคาผานทาง
ถนน กม.11 (ออกเมือง)

ดานเก็บคาผานทาง
ถนนวงแหวนรอบนอก (เขาเมือง)

ถน
นว
งแ
หว
นร
อบ
นอ
ก

ขาออกเมือง 2 แหง

มีดานเก็บคาผานทาง 4 แหง

ขาเขาเมือง 2 แหง

สัญญาที่ 1
(ยูนิคฯ)

สัญญาที่ 2
(ยูนิคฯ)

สัญญาที่ 3
(กรุงธนฯ)

ถนนรามอินทรา
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สัญญา 1 ชอยวัชรพล สัญญา 2 สุขาภิบาล 5 (ออเงิน)

สัญญา 3 จตุโชติ สัญญา 4 Optic Fiber 

ดานโยธินพัฒนา

18

ท่ีต้ังโครงการ

โครงการกอสรางทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี
N
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!
สนามบินสุวรรณภูมิ

!
สนามบินสุวรรณภูมิ

บางนา"- ตราด บางนา"- ตราด

N N

N

20

โครงการทางพิเศษในอนาคตและ
แผนแมบททางพิเศษ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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N

โครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1) ตามผลการศึกษาของ สศช. ป 2547

จุดสิ้นสุดโครงการ                     
ทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1-1)

จุดเร่ิมตนโครงการ                     
ทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1-2)

ประมาณคากอสราง = 15,759 ลานบาท

22

N

ถน
นว
งแ
หว
นร
อบ
นอ
ก(
ตะ
วัน
ตก
)

ทาง
พิเศ
ษศร
ีรัช

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
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คลองบางปะกอก

คลองบ
างปะแ

กว

คลอ
งราษ
ฎรบู
รณะ

จุดเริ่มตนกอสราง
ทางแยกตางระดบับางโคล (ใหม)

จุดส้ินสุดโครงการ

ถนนพระรามท่ี 2

ถนนสุขสวัสดิ์
ถนนราษฎรบูรณะ

ถนนพระรามที่
3

ถนน
ประ
ชาอุท
ิศ

ทางพิเศษศรรีัช

สะพาน
พระรา

ม 9

ถนน
เจริญ
ราษฎ
ร

ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร

แมน้ําเจาพระยา

N

โครงการทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง

24

ทางพิเศษในอนาคตตามแผนแมบททางพิเศษ 11 โครงการ
1. สายศรีนครินทร-บางนา-สมุทรปราการ

(13.8 กม.)

2. สายทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (17.0 กม.)

3. สายทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง  (6.1 กม.)

4. C/D ROAD (2.0 กม.)

5. ระบบทางดวนข้ันที่ 3 สายใต ตอน S2 (7.8 กม.)

6. ระบบทางดวนข้ันที่ 3 สายเหนือ (39.7 กม.) 

7. สายบางพูน-ธัญบุรี-วงแหวนรอบนอก (13.5 กม.)

8. ทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1) (22.5 กม.)

9. ระบบทางดวนข้ันที่ 5 (28.3 กม.)

10. ทางดวนสายพระราม 4 – ตากสิน – วงแหวน
รอบนอก (20.6 กม.)

11. ทางดวนสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
(8.8 กม.)

รวม 180.1 กม.

N



25

การจัดลําดับโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตตามแผนแมบททางพิเศษ 15 ป

308,944180.1รวม
25642562-256415,0148.811. ทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
25642561-256446,81620.610. ทางพิเศษสายพระราม 4-ตากสิน-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
25632560-256351,54528.39. ทางพิเศษสายพระราม 2-เพชรเกษม-นนทบุรี
25622558-256123,31122.58. ทางพิเศษสุวรรณภูมิ (M1)

25612558-256119,23013.57. ทางพิเศษสายบางพูน-ธัญบุรี-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
25602557-256068,58639.76. ระบบทางดวนข้ันที่ 3 สายเหนือ
25602558-255918,3917.85. ระบบทางดวนข้ันที่ 3 สายใต ตอน S2

25572555-25578,1002.04. ถนนรวมและกระจายการจราจร (C/D Road)

25582556-255811,0846.13. ทางพิเศษสายทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง
25572554-255719,69117.02. ทางพิเศษสายทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
25572555-255727,17613.81. ทางพิเศษสายศรีนครินทร-บางนา-สมุทรปราการ

ปที่
เปดบริการ

ปที่
กอสราง

คาลงทุน
(ลานบาท)

ระยะทาง
(กม.)

โครงการ

26

โครงการระบบทางดวนระหวางเมือง

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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โครงขายระบบทางดวนระหวางเมืองของการทางโครงขายระบบทางดวนระหวางเมืองของการทาง
พิเศษฯพิเศษฯ

((ระยะทางระยะทาง 772.48772.48 กิโลเมตรกิโลเมตร))

หมายเหตุ
โครงขายระบบทางดวนระหวางเมือง

บานฉาง

ปราณบุรี

พานทอง

วงแหวนรอบนอก

นครราชสีมา

ปาโมก

บางปะอิน

บางขุนเทียน

บางนา

แจงวัฒนะ

รามอินทรา
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การกําหนดชือ่ใหมและแนวสายทางของโครงการการกําหนดชือ่ใหมและแนวสายทางของโครงการ
ระบบทางดวนระหวางเมืองระบบทางดวนระหวางเมือง

1. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 1
สายปากเกร็ด – บางปะอิน (NR ชวง NR1 – NR2)

2. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 2
- สวนที่ 1 สายบางขุนเทียน – กระทุมแบน (สาย Sra ชวง SRa1)

- สวนที่ 2 สายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอก (สาย NERa ชวง NERa1)

3. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 3
- สวนที่ 1 สายบางปะอิน – ปาโมก (สาย NR ชวง NR3)

- สวนที่ 2 สายปาโมก – บางปะหัน (สาย R ชวง R6)

- สวนที่ 3 สายบางนา – บางพลี ( สาย ERb ชวง ERb1)

4. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 4
สายกระทุมแบน – ปากทอ – ปราณบุรี (สาย SRa ชวง SRa2 ถึง SRa3 และ SRa4 ถึง
SR7)

5. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 5
สายวงแหวนรอบนอก – แกงคอย – นครราชสีมา (สาย NERa ชวง NERa2 ถึง
NERa8)

6. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 6
สายบางพลี – บางปะกง – บาฉาง (สาย ERb ชวง ERb2-1, ERb2-2 และ ER3 ถึง ER9)

7. โครงการระบบทางดวนระหวางเมืองขั้นที่ 7
สายบางปะหัน – บานนา – พานทอง (สาย R ชวง R7 ถึง R12)

บานฉาง

ปราณบุรี

พานทอง

วงแหวนรอบนอก

นครราชสีมา

ปาโมก

บางปะอิน

บางขุนเทียน

บางนา

แจงวัฒนะ

รามอินทรา
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ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ
(Electronic Toll Collection : ETC)

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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ระบบจดัเกบ็คาผานทาง

การแบงระบบ
1. ระบบเปด (Open System)

ชําระคาผานทางตามประเภทรถที่ชองทางขาเขา (Entry) เชน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษ-
ศรีรัช

2. ระบบปด (Closed System)

ชําระคาผานทางตามระยะทางที่ใชและตามประเภทรถ โดยชําระ
ท่ีชองทางขาออก (Exit) เชน ทางพิเศษบูรพาวิถี
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วิธีการเกบ็คาผานทาง
1. วิธีการเก็บแบบปกติ (Manual Toll Collection System : MTC)

คือ การจัดเก็บคาผานทางโดยใชพนักงานประจําชองทาง ผูใช
ทางจะชําระดวยเงินสด หรอืคูปอง

2. วิธีการเก็บแบบอัตโนมตัิ (Electronic Toll Collection System :     ETC)

คือ การจัดเก็บคาผานทางโดยใชเคร่ืองอตัโนมตัิ (ไมใชพนักงาน) โดยผูใช
ทาง ชําระคาผานทาง โดยบตัรทางดวน (TAG) และมูลคาเงินใน TAG 

จะถูกหักออก โดยวิธีการสื่อสารไรสาย เชน
Microwave/Infrared/GPS และผูใชสามารถเพิ่มเงินใน TAG ได

32

อุปกรณที่ใชในระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ

(Antenna)
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บทบาทการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ปจจุบนั.......อนาคต

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
EXAT : THE EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND
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บทบาทการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ปจจุบัน.......อนาคต

1. แกไขปญหาการจราจรในภาพรวม
2. แกไขปญหาเฉพาะพื้นท่ี
3. ประสานระบบขนสงอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนสง
4. นําระบบ Intelligence Transportation System มาใช
5. ขยายบทบาทไปสูภูมิภาค
6. มีแผนงานทีช่ดัเจน ชี้นําการพัฒนาพื้นท่ี
7. สงเสริมระบบบริหารจดัการการขนสง (Logistics)

8. กอตั้งและพัฒนาองคกรยอยเพิ่มดําเนินธุรกิจและระดมทุน
9. กอตั้งศูนยและวิจัยพัฒนาเพื่อนําไปสูองคการทีมี่ความเชี่ยวชาญในกิจการ
ทางพิเศษ สงเสริมความรวมมือกับองคกรท้ังในและตางประเทศ

10. สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมและสรางประโยชนตอสังคม
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