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ผู้รบัเหมำก่อสรำ้ง บรษัิททีป่รกึษำ รำยละเอียดโครงกำร

1 LFA001- 2002 โครงการกอ่สร้างเส้นทางเชียงราย-คุนหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 5 มี.ค. 45 9 ต.ค. 45                1,385.00            1,385.00  - 1,373.00               1,373.00           พ.ย. 46 ก.พ. 51 พ.ย. 51 บริษัท แพร่ ธ ารงค์วทิย์ จ ากดั In 
Cooperation with the Namtha Road 

and Bridge Construction Co., Ltd

บริษัท Southeast Asia Technology Co.,Ltd 
(SEATEC) in association with Pacific Consultants 

International (Thailand) Co., Ltd. (PCIT)

โครงการกอ่สร้างถนน เร่ิมต้นจากบอ่แกว้ แขวงหว้ยทราย ถึงหลวงน้ าทา สปป .ลาว ระยะทางรวม 84.77 กโิลเมตร

2 LFA002-2004 โครงการพฒันาเส้นทางหว้ยโกน๋/เมืองเงิน-ปากแบง่ สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 1 ก.ค. 46 5 ก.พ. 47                  840.00              588.00                      252.00 839.00                 589.00             250.00                     ธ.ค. 49 มิ.ย. 53 ม.ค. 54 บริษัท แพร่ ธ ารงค์วทิย์ จ ากดั Asia Engineering Consultants Co., Ltd โครงการเร่ิมต้นจากเมืองเงิน แขวงไชยบรีุ (ติดกบัชายแดนไทยบริเวณด่านหว๋ยโกน๋ จ .น่าน) ส้ินสุดทีบ่า้นปากแบง่ แขวงอดุมไชย ระยะทางรวม 52 กโิลเมตร
3 LFA003-2004 โครงการกอ่สร้างเส้นทางรถไฟ เชื่อมต่อระหวา่งจงัหวดัหนองคาย -ทา่นาแล้ง สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 1 ก.ค. 46 20 มี.ค. 47                  197.00              138.00                        59.00 197.00                 138.00             59.00                       ต.ค. 49  24 เม.ย. 51 ต.ค. 52 บริษัท เสริมสงวนกอ่สร้าง จ ากดั STS Engineering Consultant Co.,Ltd โครงการเร่ิมต้นกึง่กลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทีฝ่ั่ง สปป.ลาว และส้ินสุดทีส่ถานีทา่นาแล้ง ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร
4 LFA004-2004 โครงการปรับปรุงสนามบนิระหวา่งประเทศวดัไต สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 30 มี.ค. 47 5 เม.ย. 47                  320.00              224.00                        96.00 319.99                 224.00             95.99                       มิ.ย. 48 ก.พ.49 ส.ค.49 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั กรมการขนส่งทางอากาศ ปรับปรุงขยายทางวิ่ง ทางขับ และลาดจอดเคร่ืองบนิ เพือ่การรองรับเคร่ืองบนิขนาดใหญ่

5 LFA005-2004 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า ฮ่องวดัไต สปป.ลาว ระบบสาธารณูปโภค สพพ. 30 มี.ค. 47 5 เม.ย. 47                  160.00              112.00                        48.00 159.99                 112.00             47.99                       ส.ค. 49 ก.พ. 51 ก.พ. 52 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง แอนด์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมน
เนจเมนท ์จ ากดั ร่วมกบั บริษ ท เอสทเีอส คอนซัล
แตนท ์จ ากดั

กอ่สร้างร่องระบายน้ าระยะทาง 3.5 กโิลเมตร

6  LFA006-2007 โครงการปรับปรุงสนามบนิปากเซ สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 30 มี.ค. 47 24 เม.ย. 50                  320.00              224.00                        96.00 329.99                 233.99             96.00                       ม.ค. 51 มิ.ย. 53 พ.ย. 53 บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ 
จ ากดั (มหาชน)

กรมการขนส่งทางอากาศ ปรับปรุงสนามบนิปากเซใหไ้ด้มาตรฐานสนามบนิระหวา่งประเทศ เพือ่ใหร้องรับเคร่ืองบนิทีม่ีขนาดบรรจผูุ้โดยสารได้จ านวน 150 ทีน่ัง่ โดยจะด าเนินการ
ขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเคร่ืองบนิ และติดต้ังอปุกรณ์การบนิทีจ่ าเปน็ รวมถึงปรับปรุงหอบงัคับการบนิใหม่

LFA007/1-2010 โครงการ ปรับปรุงถนนหมายเลข 3 ช่วงหว้ยทราย-บา้นสอด สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน ธนาคารออมสิน 1 ก.ค. 52 9 มี.ค. 53 31 มี.ค. 53                  205.00              205.00 203.64                 203.64             -                          พ.ย. 53 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 บริษัท แพร่ ธ ารงค์วทิย์ จ ากดั บริษัท เอเชี่ยน เอน็จเินียร่ิง คอนซัลแต้นส์ จ ากดั โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหมายเลข 3 สปป.ลาว ได้แบง่การด าเนินงานเปน็ 2 ส่วน คือ
ส่วนที ่1 เปน็ค่าปรับราคาวสัดุกอ่สร้างทีเ่พิม่ขึ้นภายใต้โครงการกอ่สร้างเส้นทางเชียงราย -คุณหมิง ผ่าน สปป.ลาว (R3) จ านวน 200 ล้านบาท 
ส่วนที ่2 เปน็ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนน (R3) จ านวน 205 ล้านบาท

LFA007/2-2010 การปรับราคาวสัดุกอ่สร้าง(price adjustment)ส าหรับ โครงการกอ่สร้าง
ถนนหมายเลข 3ฯ

สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน ธนาคารออมสิน                  200.00              200.00 200.00                 200.00             -                          

8 LFA008-2010 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ าในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ระบบสาธารณูปโภค ธนาคารออมสิน 30 ต.ค. 52 9 มี.ค. 53 31 มี.ค. 53                  250.00              250.00 241.97                 241.97             -                          มิ.ย.53 ก.ค. 55 ก.ย. 55 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอน็จเินียร่ิง แอนท ์แมเนจเมนท ์จ ากดั• ปรับปรุงถนนอาเซียน (T2) ช่วงที ่1 กอ่สร้างทางเทา้และทอ่ระบายน้ า พร้อมทัง้ลาดยางผิวจราจรซ้ า ระยะทาง 3.2 กม.
• ปรับปรุงถนนอาเซียน (T2) ช่วงที ่2 ด้วยการลาดยางผิวจราจรซ้ า ระยะทาง 2.8 กม.
• กอ่สร้างถนนอาเซียน (T2) ในช่วงที ่3 ระยะทาง 300 เมตร เปน็ถนน 4 ช่องจราจร พร้อมทางเทา้และทอ่ระบายน้ า
• กอ่สร้างร่องระบายน้ า บริเวณคลองทุง่สร้างนาง ระยะทาง 1 กม.
• พฒันาและปรับปรุงบงึหนองด้วง เพือ่เปน็แกม้ลิงส าหรับกกัเกบ็น้ าและสวนสาธารณะ

9 LFA009-2010 โครงการพฒันาถนนหมายเลข 11 (บา้นตาดทอง-น้ าสัง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 10 ส.ค.53 9 ธ.ค. 53                1,392.00              974.40                      417.60 1,161.35               810.40             350.95                     9 ธ.ค. 53 24 ก.ค. 57 25 ก.ค. 58 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอน็จเินียร่ิง แอนท ์แมเนจเมนท ์จ ากดั- เส้นทางโครงการมีระยะทางทัง้ส้ิน 82 กโิลเมตร ประกอบด้วย
  1) เส้นทางหลัก: มีจดุเร่ิมต้นบริเวณบา้นตาดทอง ถึงบา้นน้ าสัง ระยะทางรวม 56 กโิลเมตร
  2) เส้นทางรอง: เชื่อมจากเส้นทางหลักทีบ่า้นปากตอน ไปยังเมืองสังทอง ระยะทาง 17 กโิลเมตร และจากเมืองสังทองกลับมาบรรจบถนนเส้นทางหลักที่
บา้นโคกแห ้ระยะทาง 9 กโิลเมตร รวมระยะทาง 26 กโิลเมตร10 LFA 010 - 2012 โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวยีงจนัทร์ส าหรับการเปน็เจา้ภาพ ASEM 

Summit  คร้ังที ่9
สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน ธนาคารออมสิน 23 พ.ย. 54 2 เม ย. 55 6 เม.ย. 55                  190.70              190.60 189.67                 189.67             -                          1 มิ.ย. 55 30 มิ.ย. 57 พ.ค. 56 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั บริษัท แอสดีคอน คอร์เปอร์เรชั่น จ ากดั ร่วมกบั บริษัท Team Lao จ ากดัปรับปรุงเส้นทางสายหลักทีจ่ะเปน็เส้นทางสัญจรของขบวนรถผู้น าประเทศ 

รวมระยะทาง 18.35 ก.ม. จ านวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย
     1. ถนนล้านช้าง              ระยะทาง 2.15 กโิลเมตร
     2. ถนนไกสอน พรมวหิาร   ระยะทาง 2.90 กโิลเมตร
     3. ถนนฟา้งุ้ม                  ระยะทาง 3.10 กโิลเมตร  
     4. ถนนดงปะลาน             ระยะทาง 0.60 กโิลเมตร  
     5. ถนนคูเวยีง                  ระยะทาง 3.60 กโิลเมตร  
     6. ถนนขุนบลุม                ระยะทาง 2.00 กโิลเมตร  
     7. ถนนคูเวยีง                  ระยะทาง 4.00 กโิลเมตร

11 LFA 011-2012 โครงการกอ่สร้างถนนจากภดูู่-เมืองปากลาย สปป.ลาว สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 1 พ.ค. 55 2 มิ.ย.55                  718.00              574.40                      143.60 697.13                 557.92             139.21                     10 ธ.ค. 55 มิ.ย.57 10 ต.ค.58 บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปญัญา คอนซัลแตนท ์จ ากดั 1. เส้นทางโครงการมีระยะทางทัง้ส้ิน 32 กโิลเมตร โดยมีจดุเร่ิมต้นโครงการทีบ่า้นภดูู่ อ .บา้นโคก จ.อตุรดิตถ์ และส้ินสุดทีเ่มืองปากลาย แขวงไชยบรีุ สปป .
ลาว  โดยประกอบด้วย
   1.1)   เส้นทางหลักของโครงการ มีจดุเร่ิมต้นด่านช่องภดูู่ จงัหวดัอตุรดิตถ์ และมีจดุส้ินสุดทีบ่า้นแกง่สาว เมืองปากลาย สปป . ลาว ระยะทางรวม 27.6 
กโิลเมตร12 LFA 012-2012 โครงการปรับปรุงสนามบนิปากเซ (ระยะที ่2) สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 8 พ.ค. 55 2 มิ.ย. 55                  184.00              184.00 180.38                 180.38             -                          1 พ.ค. 56 31 ต.ค. 57 25 ส.ค. 58 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวการทาง จ ากดั กรมการบนิพลเรือนของประเทศไทย 1. งานกอ่สร้างและติดต้ังระบบรักษาความปลอดภยัของสนามบนิ
2. งานจดัหาอปุกรณ์อ านวยความสะดวกทีจ่ าเปน็ภายในอาคารผู้โดยสารเพือ่ใหไ้ด้มาตรฐาน ICAO

13 LFA 013 - 2012 โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายทา่นาแล้ง-เวยีงจนัทน์                             
สัญญาที ่1: งาน CY รางเข้า CY ระบบอาณัติสัญญาณ อาคารส านักงาน ทีพ่กั 
(655.80 ล้านบาท)

สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 2 ส.ค. 53 10 ส.ค. 53 14 มิ.ย. 55                1,650.00            1,155.00                      495.00 655.32                 655.32             -                          23 ก.ย. 56 27 ก.ย. 58 ส.ค. 59 บริษัท เสริมสงวนกอ่สร้าง จ ากดั บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอน็จเินียร่ิง แอนท ์แมเนจเมนท์
 จ ากดั

- เส้นทางงานระบบรถไฟหลักมีระยะทางทัง้ส้ิน 7.75 กโิลเมตร จากสถานีทา่นาแล้ง-นครหลวงเวยีงจนัทน์
- ระบบอาณัติสัญญาณ
- อาคารส านักงานการรถไฟ 
- อาคารทีพ่กัเจา้หน้าที่,
- ย่านกองเกบ็ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY)

14 LFA 014-2012 โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ าในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ระบบสาธารณูปโภค สพพ. 29 ก.พ. 55 26 มิ.ย.55 24 ก.ย.55                    95.40                95.40 95.27                   95.27               -                          2 ม.ค.56 30 มิ.ย. 57 10 ธ.ค. 57 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวการทาง จ ากดับริษัท ทมี คอนซัลต้ิง แอนด์ เอน็จเินียร่ิง แอนด์ แมนเนจเมนท ์จ ากดั งานปรับปรุงบงึหนองด้วงน้อยใหเ้ปน็แกม้ลิงย่อย งานปรับปรุงร่องระบายน้ าหนองด้วงน้อย (Drainage Channel) งานกอ่สร้างทางบริการ (Service Road)
 และระบบระบายน้ าชั่วคราว15 LFA 015-2012 โครงการกอ่สร้างถนนบา้นฮวก – เมืองคอบ-บา้นปากคอบ-บา้นกอ้นต้ืน และ

เมืองคอบ-เชียงฮ่อน
สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 15 พ.ค. 56 10 ก.ย. 56 18 ก.ย. 56                1,390.00            1,112.00                      278.00 1,106.23               884.98             221.25                     14 พ.ค. 57 ต.ค. 59 บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปญัญา คอนซัลแตนท ์จ ากดั  1. งานกอ่สร้างถนนโครงการมีระยะทางรวมประมาณ 110 กโิลเมตร ประกอบด้วย

     - ถนนช่วงบา้นฮวก – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน   ระยะทาง  62.60  กม.
     - ถนนช่วงเมืองคอบ – บา้นปากคอบ – บา้นกอ้นต้ืน   ระยะทาง  24.62  กม.
     - เส้นทางย่อยจากบา้นปากคอบถึงริมแม่น้ าโขง   ระยะทาง  2.00 กม.
    - ถนนในเมืองคอบ  ระยะทาง   8.00 กม.
    - ถนนในเมืองเชียงฮ่อน   ระยะทาง   12.93 กม.
2. งานกอ่สร้างอาคารด่านพรมแดน บา้นปางมอน

16 LFA 016-2012 โครงการพฒันาระบบประปาใน สปป.ลาว สปป.ลาว ระบบสาธารณูปโภค สพพ. 20 มี.ค. 56 10 ก.ย. 56 18 ก.ย. 56                  310.00              305.00                          5.00 304.43                 300.19             4.24                         1 ก.ย. 57 31 ม.ค. 59 10 ม.ค. 60 บริษัท ไฮโดร เอน็จเินียร่ิง จ ากดั บริษัท ปญัญา คอนซัลแตนท ์จ ากดั 1. ด าเนินการกอ่สร้างโรงกรองน้ าและทอ่จ าหน่ายน้ า จ านวน 5  เมือง  ดังนี้
  - เมืองหว้ยทราย แขวงบอ่แกว้
  - เมืองคอบ แขวงไชยบรีุ
  - เมืองแบง่ แขวงอดุมไชย
  - เมืองไชบลีุ แขวงสะหวนันะเขต
  - เมืองโขง แขวงจ าปาสัก

17 LFA 017-2014 โครงการกอ่สร้างถนนจากเมืองหงสา-บา้นเชียงแมน สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน สพพ. 21 ส.ค. 56 - 26 พ.ย. 57                1,977.00            1,581.60                      395.40 698.47                 558.78             139.69                     1 ก.ย. 58 บริษัท บญัชากจิ จ ากดั เปน็
ผู้รับเหมากอ่สร้าง สัญญาที ่1 บริษัท ช. 

ทว ีการกอ่สร้างจ ากดั สัญญาที ่2

บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอน็จเินียร์ร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์
 จ ากดั

กอ่สร้างถนนจากเมืองหงสา-บา้นเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว  มีระยะทางรวม ประมาน 120 กโิลเมตร

18 LFA 018-2016 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานในนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว โครงสร้างพืน้ฐาน ธสน. 19 ส.ค. 58 29 ธ.ค. 58 8 ม.ค. 59                  313.37              313.37 227.17                 227.17             28 ม.ค. 59 บริษัท ไทยวฒัน์วศิวกรทาง จ ากดั บริษัท ทมี คอนซัลต้ิง เอน็จเินียร่ิง แอนท ์แมเนจเมนท์
 จ ากดั

ปรับปรุงพืน้ผิวจราจร ทางเดินเทา้ ร่องระบายน้ า ระบบส่องสวา่ง และส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ส าหรับเส้นทางหลักทีจ่ะใช้เดินทางไปศูนย์ประชุมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ระยะทางประมาณ 9.54 กโิลเมตร

19 โครงการสินเชื่อระยะยาวส าหรับการจดัซ้ือสินค้าจากไทย (เวยีดนาม) เวยีดนาม อืน่ๆ สพพ. 5 ธ.ค.38                  150.00              150.00 99.90                   99.90               พ.ค. 39
12,247.47             9,961.77         2,285.60                9,279.90               7,875.58         1,404.32                

1. โครงกำรทีด่ ำเนินงำนแล้วเสรจ็

7

Total FA projects in Lao PDR & Vientiane

โตรงกำรภำยใตก้ำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Financial Assistance: FA) ของ สพพ.
กำรเตรยีมควำมพรอ้มโครงกำร ตัง้แตป่ี 2551-ปัจจบุัน


